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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Стрімкі перетворення сучасного суспільства ведуть 

до трансформації свідомості та самосвідомості громадян та спонукають молодих людей 

до пошуку нових шляхів самоствердження. Психологічна наука переживає досить 

складний  період, за якого доросла спільнота не в змозі «запропонувати» молоді 

адекватні засоби для її самоствердження. В результаті цього особистість змушена 

самостійно здійснювати пошук шляхів входження у соціальний простір з тим, щоб 

нормативно самостверджуватися та самовизначатися  в соціальному просторі.  

У межах вікової та педагогічної психології провідні зарубіжні та вітчизняні 

дослідники по-різному трактують сутність поняття «самоствердження» і майже не 

висвітлюють форми і засоби цього процесу. Так, А. Адлер вважав, що прагнення до 

самоствердження – це  мотиваційний атрибут особистості підлітка, за наявності якого 

актуалізується процес його самоствердження в групі [1]. За аналізом роботи Е. Фромма 

відстежуються особливості «самоствердження» людини у контексті з проявами ієрархії 

соціальних потреб: співчуттям, схваленням, довірою, лідерством та престижем і саме в 

процесі реалізації зазначених потреб виявляється самоздійснення  особистості підлітків, 

котре визначає певні форми їх самоствердження в соціальному просторі [36]. Вагомого 

значення для становлення самоствердження особистості в період дорослішання набуває 

реалізація її засобів утвердження «Я» в мікро- чи макросередовищі. І.Булах [7] виявила, 

що підлітки у своєму арсеналі взаємодій здатні  використовувати різноманітні форми 

(саморозкриття, впевненість, співтворчість) утвердження «Я», презентуючи себе в 

референтній групі. О. Жизномірська досліджувала сутність, зміст та механізми 

самоствердження особистості періоду дорослішання [13].  

Однак, попри значну розробленість окресленої проблеми, аналіз літератури 

засвідчує, що процес самоствердження у підлітковому віці вивчено недостатньо. У 

зв’язку з цим виникає необхідність проведення теоретичного аналізу і організації 

спеціальних досліджень, спрямованих на вивчення цього феномена та його впливу на 

розвиток особистості  загалом.  

Отже, соціальна значущість та недостатнє наукове вивчення зазначеної 

проблеми зумовили вибір теми курсової роботи: «особливості процесу 

самоствердження у підлітків». 



4 
 

Мета дослідження - теоретично проаналізувати та емпірично дослідити 

психологічні особливості процесу самостверждження у підлітковому віці. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: 

1. Проаналізувати стан розробки проблеми самоствердження підлітків у 

зарубіжній та вітчизняній психології. 

2. Підібрати та апробувати психодіагностичні методи дослідження  процесу 

самоствердження особистості осіб підліткового віку.  

3.Емпірично дослідити психологічні особливості самоствердження у підлітків.  

4. Обґрунтувати методичні засоби роботи для активації процесу самоствердження 

підлітків. 

Об’єктом нашого дослідження є феномен самоствердження особистості 

підліткового віку. 

Предмет дослідження - психологічні  аспекти самоствердження та можливості 

активації процесу самоствердження підлітків. 

Методи дослідження. теоретичні - аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 

систематизація наукової літератури з проблеми дослідження; емпіричні – 

спостереження, опитування, констатувальний експеримент, а також психодіагностичні 

методики: «Визначення прагнень до саморозкриття, самовизначення, самореалізації, 

самоствердження підлітків» запропонована М. Савчином, модифікована О. 

Жизномірською; Асоціативний Тест» (ЕАТ), «Визначення форм самоствердження у 

соціальних взаємодіях підлітків», опитувальник «Самоствердження особистості 

підлітка». 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що вивчено проблемні 

питання самоствердження сучасної молоді, здійснено теоретичний аналіз наукових 

джерел дослідження самоствердження підлітків у працях вітчизняних та зарубіжних 

науковців. Вказується, що самоствердження особистості підлітка відбувається на основі 

реалізації певних форм та засобів. Описуються основні різновиди засобів 

самоствердження, а саме позитивні та негативні, а також аргументовано, що становлення 

«Я» підлітка невід’ємно пов’язане з його формами та засобами самоствердження в 

соціальному просторі.  

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів,  

висновків, списку використаних джерел та  додатків. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ 

САМОСТВЕРДЖЕННЯ  ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 

1.1. Систематизація підходів до вивчення явища «самоствердження» у 

наукових працях вітчизняних та зарубіжних психологів 

 

Завдяки значущості самоствердження, зростаюча особистість, пізнаючи 

навколишню дійсність, одночасно осмислює власне «Я», що згодом актуалізує в її 

взаємодіях систему цінностей, нормативні уявлення та переконання. В зв’язку з цим 

варто детально розглянути теоретичні підходи до аналізу самоствердження особистості. 

На сучасному рівні розвитку психологічної науки проблема самоствердження 

особистості визначається як значуща, що пов’язана з інтенсивним вивченням процесів, 

які відображають різні аспекти життєіснування: самоздійснення,  самовираження, 

самоактуалізацію тощо. 

Аналіз наукових позицій психологів, котрі безпосередньо чи опосередковано 

займалися вивченням проблеми самоствердження, дав змогу детальніше відтворити 

розуміння зазначеного феномену. 

Класики психології, які дотримувалися психодинамічного підходу (А. Адлер, К. 

Хорні, А. Фройд) вважали, що самоствердження є вродженою якістю молодої людини, 

в процесі розвитку якої вона набуває різноманітних форм. Результати дослідницької 

діяльності психоаналітиків свідчать, що вони по-різному розуміють поняття 

«самоствердження особистості». 

У межах індивідуального підходу А. Адлером була розроблена концепція 

самоствердження особистості, в якій вчений розрізняв дві стратегії самоствердження 

людини, зокрема, конструктивне перевершення та особистісне перевершення. [1]. Крім 

того, А. Адлер виокремив три групи «компенсацій», які мають безпосередній вплив на 

утвердження власного «Я». До першої групи віднесені прагнення до переваг з 

соціальним інтересом «Ми». До другої –зверхкомпенсація,  що акумулює в собі 

однобічне пристосування до життя в результаті надмірного розвитку якоїсь однієї риси, 

яка формується особистістю. До третьої групи належить «відхід у хворобу». Загалом 

учений розглядав самоствердження як життєво важливу потребу, яка проявляється в 

домінуванні, перевершенні та визнанні [1]. 
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Інший контекст у визначення процесу самоствердження вносить представниця 

неофройдизму К. Хорні.  Вона детально описала невротичні потреби особистості, які 

мають безпосереднє значення до процесу самоствердження [37]. 

Наукова спадщина А. Фройд пов’язана із вивченням системи психологічних 

механізмів особистості, які виявляються в повсякденному житті кожної людини. Ми 

акцентуємо увагу лише на трьох механізмах, що безпосередньо пов’язані з процесом 

самоствердження підлітків: внутрішньому компенсаторному механізмі заперечення,  

інтроекції та заміщенні [34]. Зазначені механізми відіграють значну роль в 

особистісному зростанні та самоствердженні підростаючої особистості.  

Особистісні проблеми та специфіку самоствердження «важких» підлітків 

наприкінці 90-х років XIX ст. було досліджено зарубіжними вченими М. Раттером, Х. 

Ремшмідтом, Ф. Дольто та ін.   

На думку Х. Ремшмідта, на сучасному етапі соціального розвитку спостерігається 

тенденція до оцінювання вченими процесів дорослішання підлітків на основі вирішення 

останніми проблем свого віку. У зв’язку з цим учений виокремив такі завдання розвитку 

«Я» особистості підлітка: досягнення вольової незалежності, зміна цілей на основі нових 

ціннісних уявлень, заміна гедоністичних мотивів більш віддаленими цілями, 

спрямованими на досягнення певного статусу, прийняття на себе моральної 

відповідальності з урахуванням соціальних цінностей [27]. 

Іншої позиції дотримувалася Ф. Дольто, яка вважала, що самоствердження 

особистості в підлітковому віці залежить не лише від сімейної атмосфери, а й від уявної, 

творчо сфантазованої ролі та статусу, які може займати підліток у сім’ї. Виходячи з 

цього, підліток, якщо «навіть вихований у благополучній сім’ї», все ж таки буде 

прагнути шукати зовсім інші шляхи самоствердження, аніж ті, котрі пропонують йому 

батьки. Неадекватні форми поведінки в процесі самоствердження зростаючої 

особистості можуть диктувати, ініціювати, «підігравати» однолітки, друзі з певного 

гуртка, секції чи клубу, а також взірці із засобів масової інформації, різноманітних 

комп’ютерних ігор, що високо оцінюються та цінуються молоддю [12]. 

На важливість позитивного самоствердження особистості «важких» підлітків 

вказував український учений В. Татенко. За умови домінування егоїстичних тенденцій, 

зазначав В. Татенко, підліток втрачає можливість набуття норм моральної поведінки, 
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активної творчості. З одного боку, він ніби адаптується до соціуму, а з іншого, –  чинить 

йому опір [33]. 

Зважаючи на багатовекторність і неоднозначність позицій російських учених щодо 

розуміння сутності самоствердження, синтезуємо їх наукові позиції у три групи. Перша 

група вчених (Л. Божович, Т. Гаврилова) зазначають, що самоствердження – це 

прагнення особистості зайняти певну соціальну роль, місце, позицію, здобути авторитет 

та повагу серед друзів, яке актуалізується такими амбівалентними проявами, як 

залежність – емансипація, енгоцентризм – децентризм, відповідальність – 

безвідповідальність у взаємодіях [5, 9]. Друга група вчених (І. Кон, Л. Петровська, С. 

Рубінштейн) визначають самоствердження як потребу підростаючої особистості, що 

реалізується в її лідерстві, наслідуванні, спілкуванні та визнанні серед оточуючих [14, 21, 

29]. Позиція третьої групи дослідників відрізняється від попередньої тим, що вони 

ототожнюють це поняття із самовизначенням, самовиявленням, саморозвитком, 

самоздійсненням (О. Асмолов, В. Сафін) [2,173]. 

А. Краковський  процес становлення самоствердження особистості обґрунтовував 

у взаємозв’язку з розвитком акцентуацій характеру особистості [16]. 

Так, А.  Краковський, вивчаючи самоствердження як складову самосвідомості 

особистості підлітків, стверджував, що вона безпосередньо пов’язана з їх потребами та 

прагненнями. Зокрема, в молодшому підлітковому віці переважають прагнення до 

дружби, емоційність, сумлінність у навчанні тощо. Підростаюча особистість цього 

вікового періоду намагається самоствердитися в очах своїх однолітків через адекватну 

оцінку, так би мовити, «своїх» і «чужих» переваг і проявів характеру, через турботу про 

найближчих друзів [16]. У старшому підлітковому віці до окреслених вище прагнень 

долучаються  й інші, не менш «яскраві» показники: потреба в емоційному благополуччі, 

підвищеній зацікавленості інтимним світом дорослих і поряд з цим – критичність, 

прагнення до автономії, популярності, престижності, стійкості до моральних 

стереотипів, чуйності до оточуючих, заслуженої похвали та уникнення невдач тощо [16].  

Психологічній специфіці процесу самоствердження особистості у досліджуваному 

вимірі приділяють увагу українські вчені І. Бех, Л. Осьмак, М. Савчин,  І. Булах. 

На думку І. Беха, починаючи з молодшого підліткового віку, в особистості виникає 

почуття дорослості (бажання бути і стати дорослим); прагнення до самостійності, 

інтимного спілкування, усвідомлення своєї відповідальності, почуття егоцентризму та 
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водночас змінюються її референтні орієнтації. Разом з тим особистість сучасного 

підлітка утверджує себе в соціальному просторі як самоцінність, котра може 

реалізовуватися в діапазоні емпатії чи псевдоемпатії до переживань інших, почуття 

відповідальності чи безвідповідальності, тенденцій до агресії чи співробітництва, 

авторитарного домінування чи діалогу у взаєминах, егоїстичних чи альтруїстичних 

тенденцій у спонуках та поведінці. На відміну від молодших, як зазначає І. Бех, «старші 

підлітки більше усвідомлюють вплив негативних явищ у сучасному суспільстві щодо 

становлення власного життя. [3].  

Проблеми самоствердження особистості підліткового віку висвітлені у 

дослідженнях Л. Осьмак. На її думку, самоствердження – це закономірно виниклий 

атрибут соціалізації підлітка, що виявляється в спрямованості його особистості на 

виділення й реалізацію своєї «самості» в системі соціальних зв’язків [19].  

Як підкреслює М. Савчин, самоствердження особистості в старшому підлітковому 

віці може мати як позитивну, так і негативну спрямованість. Позитивна спрямованість 

самоствердження, на думку вченого, актуалізується в конкретних видах діяльності, а 

саме в успішному навчанні, громадській роботі, праці та спорті. Негативна – пов’язана з 

іншим змістом: прагненням до егоцентричного визнання іншими. Крім того, вчений 

виокремлює критерії самоствердження старших підлітків, які проявляються в 

конкретній діяльності. З одного боку, – це критерії успішності, дисциплінованості, 

самостійності, а з іншого – досягнення офіційного чи неофіційного статусу в шкільному 

середовищі [30].  

У своїх наукових доробках І. Булах вважає, що самоствердження особистості 

«набирає» все більшої значущості, так званих «обертів» саме в підлітковому віці. На її 

думку, сутнісною «тканиною» самоствердження молодої людини є її особистісне 

зростання. В розумінні дослідниці, «особистісне зростання підлітка являє собою процес 

самоусвідомлення та ціннісного ставлення до власного «Я», що актуалізує нові рівні  

відкриття в самому собі моральних якостей і моральних почуттів та піднімає особистість 

до осмисленого переживання власних дій, як вільних, відповідальних учинків» [7, с. 142]. 

Узагальнивши ідеї вчених та тенденції розвитку самоствердження, ми вважаємо, 

що найбільш достовірним буде наступне визначення: самоствердження – це прагнення 

до саморозкриття, самоцінності, самореалізації особистісних потенціалів та досягнення 

певного статусу у взаємодіях з оточуючими. Аналіз низки праць зарубіжних і 
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вітчизняних учених, показав, що особливості самоствердження особистості підліткового 

віку і в подальшому активно впливатимуть на всі сфери життєдіяльності людини. 

Більшість положень різних теорій та концепцій щодо висвітлення цього питання 

засвідчують те, що становлення самоствердження особистості підлітка відбувається 

складно й неоднозначно і потребує допомоги з боку педагогів і психологів. Проте, 

незважаючи на певні проблеми, з якими зустрічаються підлітки в процесі 

самоствердження, вони завжди можуть презентувати власні потенційні можливості 

завдяки активним соціальним контактам і постійному взаємоінформуванню. 

У класичній психології поняття «самоствердження» трактується як прагнення до 

престижу, влади, суспільного визнання, намагання особистості стати бездоганною, вміти 

долати будь-які труднощі. У педагогічній та віковій психології зазначено, що в процесі 

інтимно-особистісного спілкування, самостверджуючись, особистість підлітка 

намагається приховати власні здібності, можливості, позиції за рахунок психологічних 

механізмів захисту, які стають на заваді позитивного утвердження «Я» в суб’єктивно-

об’єктивному світі.  

У нашій роботі ми виокремлюємо особистісне та соціальне самоствердження і 

трактуємо їх по-різному. Особистісне самоствердження – це прагнення підлітків 

презентувати власні думки, ідеї, погляди для свого задоволення, отримання власного 

авторитету й здобуття бажаних результатів не очікуючи при цьому визнання іншими. 

Соціальне самоствердження – це прагнення підлітків переконливо відстоювати власні 

ідеї, впевнено почуватися у власних здібностях і можливостях, займати значуще місце в 

колі своїх однолітків та друзів й водночас бажання отримати розуміння, повагу та 

визнання з боку оточуючих. 

Отже, вивчення результатів дослідження психологів-класиків і сучасних учених 

свідчить, що особистість підлітка самостверджується в соціальному просторі, з одного 

боку, за допомогою зовнішнього впливу та очікувань дорослої спільноти, а з іншого, – за 

допомогою внутрішніх спонук та суб’єктивної необхідності «Я-життєствердження».  

 

1. 2. Процес становлення самоствердження у підлітковому віці 

Самоствердження людини є актуальною для психологічної теорії та педагогічної 

практики. Проблему самоствердження особистості молодших і старших підлітків 

відображено у працях зарубіжних психологів Ф. Дольто, Г. Крайг, Д. Бокум, російських 
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психологів Д. Фельдштейна, А. Грецова, А. Реана, Л.Фрідмана та вітчизняних 

психологів І. Беха, Є. Гейко та ін.  

Вчена Ф. Дольто у своїх дослідженнях особистості молодшого підліткового віку 

акцентувала увагу на її спілкуванні зі шкільними друзями, однолітками з різних гуртків. 

На її думку, підліток прагне за будь-яких обставин «ввійти» в соціальну групу, де 

відчуватиме гордість та почуття задоволення від утвердження себе як самоцінності [12]. 

Про важливу значущість референтних груп у процесі становлення 

самоствердження особистості молодшого підліткового віку наголошували Г. Крайг і Д. 

Бокум. Саме в соціальних групах однолітків здійснюється пошук і підтримка власного 

«Я» підлітка, а також виникає спроможність долати  фізичні, емоційні та соціальні 

бар’єри. На думку цих учених, значущим у цьому віці є соціальне порівняння, точніше, 

процес оцінювання власних здібностей, нормативів поведінки, особистісних 

потенціалів, властивостей зовнішності та співставлення  власних почуттів з почуттями 

«Я» інших [15]. 

Загальні  закономірності становлення особистості молодшого підлітка вивчав Д. 

Фельдштейн. З його точки зору, підліткам досить важко задовольнити власну потребу в 

суспільному визнанні, оскільки їх думки, принципи, ідеї не співпадають з поглядом 

значущих дорослих. У зв’язку з цим підлітки  можуть вдаватися до стихійно-групового 

спілкування зі своїми однолітками, створювати й входити до вуличних угруповань, де 

вони знаходять цілком ненормативні засоби самоствердження [24].    

Дотичними до проблеми вивчення  процесу самоствердження особистості є праці 

українських учених І. Беха,  Є. Гейко та ін. 

Як стверджує І. Бех, амбівалентність «Я» виявляється в умовах, коли підліток 

прагне презентувати себе дорослим, а дорослі при цьому вважають його ще «дитиною». 

З точки зору вченого, недостатність засобів реалізації власного «Я» у підлітка можуть не 

задовольнити й не забезпечити процес його самоствердження в соціальному просторі. 

Саме в підлітковому віці існує можливість утвердитися в моральному (нормах, 

імперативах, ідеалах), комунікативному (конструктивному, діалогічному спілкуванні) 

загалом соціальному (діях та вчинках) просторі [3,11]. 

У дослідженні Є. Гейко зазначається, що в особистості підліткового віку 

загострюються поведінкові реакції й активно проявляється егоцентризм, який набуває 

зовсім іншої якості порівняно з дошкільним віком. Так, досягнення підлітками високого 
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рівня егоцентризму, з одного боку,  виявляється в поведінці у стриманості, підвищеній 

нормативності, впевненості в собі, високому самоконтролі, а  з іншого, – в напруженості, 

схильності до фрустрації, підвищеній потребі в самоствердженні, центруванні на собі. В 

підлітків із середнім рівнем егоцентризму спостерігається високий самоконтроль, 

домінантність, сміливість, низький рівень напруженості, впевненості в собі, об’єктивна 

оцінка свого статусу в групі, прийняття своїх особистісних властивостей, а також 

констатується здатність оцінювати, аналізувати мотиви своїх вчинків, з’являється повага 

до себе. Підлітки з низьким рівнем егоцентризму демонструють у поведінці низьку  

напруженість, високий рівень значущості як думок окремої людини, так і ставлення 

групи загалом, аналізують рефлексивні очікування та позитивне ставлення інших до себе  

[11]. Як свідчать результати цього дослідження, зазначені рівні егоцентризму дають 

змогу особистості підлітка на різних рівнях, вірніше різними формами поведінки 

презентувати власне «Я», внутрішні потенціали, поводитися адекватно чи неадекватно, 

конструктивно чи деструктивно,  спілкуватися й установлювати позитивні чи негативні 

взаємини  з оточуючими. 

Отже, специфіку самоствердження особистості підлітків можна простежити у 

найрізноманітніших соціальних взаємодіях, а саме комунікативній (успіхи, невдачі), 

конативній (прагнення до конструктивних, деструктивних форм поведінки, проявів 

егоцентризму), моральній (реалізація ціннісних норм) сферах життєдіяльності.  

Проаналізуємо наукові позиції вчених Л. Божович, І. Кона, В. Крутецького, котрі 

висвітлювали деякі аспекти генези самоствердження старшокласників. 

Л. Божович, здійснюючи порівняльне дослідження процесу самоствердження 

молодшого і старшого підлітка, акцентувала увагу на тому, що для особистості старшого 

підлітка характерна зміна її внутрішньої позиції, яка полягає в прагненні до майбутнього: 

життєвого та професійного самовизначення; усвідомленні свого місця в майбутньому, 

зародженні нових життєвих планів і передбачення перспективи. На її думку, виникнення 

нового характеру потреб, які з безпосередніх трансформуються в опосередковані, 

засвідчують про генезу утвердження «Я» в оточуючому просторі [5] . 

І. Кон, досліджуючи психологічні надбання ранньої юності, дійшов висновку, що 

вони полягають у відкритті особистістю юнацького віку  свого внутрішнього світу, 

усвідомленні своїх вчинків, власного психічного стану, думок, почуттів у взаємозв’язку 

з безперервністю і послідовністю в часі, що є необхідними компонентами образу «Я» 
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[14]. Виникнення подібних питань в юності свідчить, що в дівчат та юнаків з’явився  

новий психологічний стан – дорослість, чого не спостерігається на попередніх вікових 

етапах розвитку [14]. 

В. Крутецький зазначав, що в процесі самоствердження особистості 

старшокласника в неї набуває вагомого значення прагнення до самовиховання – бажання 

свідомо впливати на себе, формувати такі особистісні  якості, які вона розглядає як 

позитивні, й долати в себе негативні риси, боротися з власними недоліками [17]. 

Ознайомлення з висновками теоретичних напрацювань учених дало змогу в 

контексті дослідження встановити, що процес самоствердження підростаючої 

особистості характеризується зміною системи потреб, прагнень та мотивів діяльності. 

Так, констатовано зміни самоствердження в молодшому підлітковому віці, зокрема вони 

за допомогою форм емпатійності виявляють своє ставлення до значущих осіб, прагнуть 

будь-яким чином досягти позитивного результату в школі, різних гуртках творчої 

самодіяльності, здебільшого концентрують увагу на собі, дещо агресивно налаштовані 

до думок дорослої спільноти й деколи прислухаються до них, прагнуть вихвалятися 

своїми незначними досягненнями, хизуються перед референтним оточенням, тим самим 

здобувають авторитет у класі. Поряд з цим обирають такі засоби самоствердження, як 

конструктивізм у конфліктних ситуаціях, креативно презентують власні здобутки у 

навчанні, спорті, мистецтві, демонструють лідерські та організаторські якості для 

здобуття престижу в класі, а також можуть безвідповідально поводитися у різних 

соціальних взаємодіях, виявляти байдужість та безвільність у повсякденному житті. 

Встановлено також зміни у процесі самоствердження особистості старшого підліткового 

віку. Саме  старші підлітки вже використовують у своєму арсеналі такі форми 

самоствердження, як здобуття авторитету серед однокласників, референтних осіб, 

досягають позитивного схвалення як себе, так і друзів, очікують поваги та розуміння з 

боку інших осіб, здійснюють відчайдушні та ризиковані вчинки, більше починають 

цінувати власну значущість (самоцінність), у деяких ситуаціях можуть навіть 

презентувати зухвалість та невгамовність, використовують при цьому  сленг та 

нівелюють моральними нормами. Поряд з цим вони самостверджуються й за допомогою 

таких засобів, з одного боку, можуть активно ставитися до вирішення будь-яких питань 

складного змісту, вдаватися до нестандартних позицій, абстрактного висловлювання, а з 

іншого боку, навпаки, - демонструвати необов’язковість, амбівалентність та інертність у 
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прийнятті важливих рішень. Генеза юнацького віку вказує нам на те, що юнаки 

самостверджуються за допомогою особистісного та професійного саморозкриття, 

життєвого самовизначення та водночас прагнуть посісти чільне місце в соціальній групі, 

більшою мірою задумуються над самовихованням, самовдосконаленням певних рис та 

якостей, з гідністю сприймають критичні зауваження з боку дорослих. Вони також 

можуть самостверджуватися за допомогою таких засобів, з одного боку, демонструвати 

наполегливість, старанність в навчальному процесі, цілеспрямовано наближатися  до 

поставленої мети, а з іншого боку,  - індиферентно ставляться до виконання доручень, 

вимог дорослої спільноти, як правило, дотримуючись власної життєвої позиції, яка може 

і не схвалюватися оточуючими. З метою кращого розуміння психологічних 

особливостей самоствердження підлітків розглянемо їх в наступному підрозділі. 

 

1. 3. Психологічні аспекти самоствердження особистості підлітка на основі 

реалізації основних форм та засобів 

У широкому контексті психологічних питань, пов’язаних з дослідженням 

особистісного «світу» підлітків, чільне місце займає проблема презентації форм і засобів 

поведінки, що відображаються в їх самосвідомості.  Безпосередньо чи опосередковано 

вони пов’язані з найактуальнішою проблемою вікової та педагогічної психології – 

становленням самоствердження підростаючої особистості. 

Аналіз психологічних словників показав, що у більшості з них поняття «форма» 

трактується  як «потреба людини, що дозволяє повністю виявити сили, вміння та 

здібності особистості; спосіб здійснення, виявлення будь-якої дії; яким чином 

особистість може оформити  власні прагнення, а саме як вона насправді намагається 

самоствердитися в просторі». Особистість підлітка може самостверджуватися за 

допомогою прагнень до саморозкриття своїх потенціалів, емпатійності, децентрації, 

впевненості в собі, конфліктності, агресивності, егоцентризму тощо. «Засіб – це 

спеціальна дія, що дозволяє здійснити що-небудь, досягти чогось; система дій за 

допомогою яких особистість досягає поставленої мети, успіху в соціально-значущих 

взаємодіях» [3, 10].  

Самоствердження – це прагнення особистості підлітка зайняти певне місце в групі 

та водночас здобути повагу оточуючих. Також цей феномен характеризується 

прагненням особистості підлітка до здобуття авторитету в класі, досягнення успіху в 
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навчальній діяльності, адекватної поведінки в школі. Однак це може бути й прагнення 

зайняти лідерську позицію за допомогою брутальності, брехливості, хизувань. За 

допомогою прагнень особистість має можливість самоствердитися в спільноті 

однолітків та серед дорослих [4]. 

О. Хухлаєва певною мірою «торкалася» процесу становлення самоствердження 

підлітка. Позитивне самоствердження підлітків характеризується відчуттям власної 

впевненості, авторитету серед однокласників, схвалення з боку однолітків і друзів, що 

визначається нами як форми утвердження «Я». Негативному самоствердженню 

особистості раннього юнацького віку характерні демонстрація зухвалості, брутальності, 

нівелювання моральних норм та принципів, що визначається нами як форми 

утвердження «Я», а прояви безвідповідальності, несумлінності, безвільності у навчанні, 

визначається нами як засоби самоствердження [39].  

Психологічному аналізу форм самоствердження особистості підлітків приділяв 

увагу також український вчений І. Бех. Власної наукової позиції дотримується І. Бех, 

який зазначає, що самоствердження в особистісному розвитку підлітка може набувати 

різноманітного «забарвлення», залежно від вибору ним певних форм. По-перше, 

зростаюча особистість може бути в діяльності спрямована на реалізацію так званих 

прагнень щодо досягнення успіхів, отримання престижу, визнання, а також потребувати 

позитивного ставлення до самого себе. По-друге, підростаюча особистість може 

демонструвати у взаємодіях погані звички, деструктивні манери поведінки, зловживати 

алкогольними й наркотичними речовинами. Особливої значущості  для  особистості  

підлітка набувають  азартні ігри [3]. 

Таким чином, аналізуючи праці різних вчених, можна стверджувати про ієрархію 

прагнень особистості  підлітка, а саме вибір нею різноманітних форм самоствердження. 

Так, з одного боку, підлітки самовизначаються з конструктивними формами 

самоствердження (прагненнями до саморозкриття,  впевненості, здобуття авторитету в 

класі та ін.), а з іншого боку, деструктивними формами  (прагненнями до конфліктності, 

егоцентризму, сленгу та ін.).  

Дієві механізми утвердження «Я» підлітка спонукають його до проявів почуття 

«дорослості», впевненості в завтрашньому дні, самореалізації власних потенціалів. 

Особистість раннього юнацького віку найчастіше проявляє різноманітні вольові якості 

(мужність, наполегливість, цілеспрямованість), за допомогою яких вона досягає певного 
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успіху в життєвому та соціальному просторі  загалом і молодіжному середовищі, 

зокрема.  Вчена наголошувала і на тому, що молода людина активно цікавиться вибором 

майбутньої професії [13].  

  На думку І. Кона, особистість у період дорослішання яскраво самопрезентується 

в неформальній групі, бо в ній можна отримати визнання, повагу з боку однолітків, а 

також «вільно» спілкуватися, використовуючи сленг, займатися різними видами 

діяльності, які або схвалюються, або не схвалюються суспільством [14]. 

Є. Нікітін та Н. Харламенкова запропонували власну класифікацію 

самоствердження зрілої особистості. Вчені виокремили зовнішні засоби 

самоствердження дорослої людини, пов’язані з її прагненням презентувати себе діями, 

вчинками та поведінкою серед оточуючих [18]. Отже, становлення самоствердження 

підростаючої особистості містить засоби, які відображаються у вольовій активності, 

бажаності досягти конкретних цілей. Насамперед,- це навчальна діяльність, за 

допомогою якої вони мають змогу самореалізуватися, самовизначитися зі своїми 

потребами на уроках трудового навчання, образотворчого мистецтва та «пережити», а 

потім «програти» різні складні життєві ситуації, що потребують від них відповідного 

досвіду [13]. 

Аналізуючи результати дослідницької діяльності психологів, нами було 

виокремлено позитивні засоби самоствердження (прагнення до кмітливості, 

наполегливості, самостійності та ін.) та негативні засоби (прагнення до безвільності, 

несамостійності, безвідповідальності та ін.) особистості раннього юнацького віку.  

Отже, становлення самоствердження особистості підлітка відбувається на основі 

реалізації певних форм та засобів. Процес самоствердження є найдієвішою у плані 

«саморозвивальних внесків», як у внутрішній, так і зовнішній світ особистості, її 

ціннісних досягнень – від безпосереднього самотворення до безумовної самореалізації. 

У зв’язку з цим особистісне становлення «Я» підлітка невід’ємно пов’язане з його 

формами та засобами самоствердження в соціальному просторі. 
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕМПІРИЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 

2. 1. Методологічні основи емпіричного дослідження 

Вивчення специфіки самоствердження особистості молодшого і старшого 

підліткового віку відіграє значну роль у засвоєнні знань закономірностей процесу 

утвердження «Я», її структури, виявлення вікових та ґендерних відмінностей. 

Виходячи з цього, на нашу думку, виникла необхідність розробки програми 

соціально-психологічного тренінгу для підростаючої особистості. 

Емпіричне дослідження специфіки самоствердження особистості молодшого і 

старшого підліткового віку здійснювалось у 2020 році на базі  Середньої  школи №1 

імені Т. Г. Шевченка, м. Самбір. Наша  увага була зосереджена на вивченні 

психологічних особливостей самоствердження молодших і старших підлітків та 

виокремленні основних форм та засобів цього процесу; проведено констатувальний 

етап експерименту. В дослідженні взяло участь 21 підліток: з них  11 молодшого  віку 

– 11–13 років (дівчат – 6 та хлопців – 5); 10 старшого підліткового віку – 13–15 років 

(дівчат – 5 і хлопців – 5). Також були проаналізовані основні форми та засоби 

самоствердження особистості підліткового віку й узагальнені отримані результати 

експерименту, здійснена їх математична обробка, сформульовано загальні висновки. 

Дослідження здійснювалося за допомогою відібраних у процесі апробації 

психологічних методик, спрямованих на вивчення форм і засобів самоствердження 

особистості молодшого і старшого підліткового віку. Нижче наведені результати 

психологічного дослідження самоствердження молодших і старших підлітків, 

узагальнення кількісних даних, їх  якісна інтерпретація.  

Незважаючи на те, що у психологічній літературі існує безліч різноманітних 

діагностичних методик, проте ще не розроблений психодіагностичний 

інструментарій, спрямований на визначення форм та засобів самоствердження 

молодших і старших підлітків. Це дозволяє наголошувати на тому, що в наукових 

джерелах цілісно ще не презентуються методичні засоби такого рівня. Тому нашою 

метою був якісний відбір, апробація та створення комплексу валідних та надійних 

діагностичних методів, спрямованих на вивчення процесу самоствердження 
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молодших і старших підлітків у їх цілісному взаємозв’язку. В процесі проведеного 

нами пілотажного дослідження був апробований комплекс діагностичних методів, за 

допомогою яких визначалася специфіка форм і засобів самоствердження молодших 

і старших підлітків. Кожна відібрана методика відповідала критеріям вірогідності та 

валідності, що були перевірені як у попередніх дослідженнях їх авторів, так і в 

процесі здійсненої нами апробації. Зважаючи на науковий аналіз змістового 

контексту самоствердження молодших і старших підлітків, дотримуємося певної 

послідовності у висвітленні психодіагностичних методик. 

Логіка дослідження вимагає відобразити комплекс методичних засобів, на 

основі яких актуалізувалися форми самоствердження підлітків. З метою визначення 

форм самоствердження особистості підліткового віку були використані методики: 

«Визначення прагнень до саморозкриття, самовизначення, самореалізації, 

самоствердження підлітків», «Егоцентричний Асоціативний Тест» (ЕАТ), 

«Визначення форм самоствердження у соціальних взаємодіях підлітків», 

опитувальника «Самоствердження особистості підлітка». 

Для детальнішого розкриття форм і засобів самоствердження особистості 

підлітків звернемося до наступного аналізу методів психодіагностики. 

Методика «Визначення прагнень до саморозкриття, самовизначення, 

самореалізації, самоствердження підлітків» була запропонована М. Савчином, 

модифікована О. Жизномірською [Дод. А]. Метою є виявлення бажань учнів до 

утвердження власного «Я» в оточуючому просторі. «Егоцентричний Асоціативний 

Тест» (ЕАТ) запропонований Т. Сцустровою. Метою є встановлення  егоцентричної 

чи децентричної спрямованості особистості підлітка, на фоні якої вони 

самостверджуються в  соціальному просторі.  

Методика «Визначення форм самоствердження у соціальних взаємодіях 

підлітків» запропонована К. Томасом, адаптована Н. Грішиною,  модифікована О. 

Жизномірською.  Метою цієї методики є  виокремлення форм самоствердження 

особистості в період дорослішання.  

Опитувальник «Самоствердження особистості підлітка», розроблений 

Є.Нікітіним, Н. Харламенковою З метою визначення домінуючих форм 

саморозкриття особистості в період дорослішання.  В одних ситуаціях підлітки 
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отримують успіх, престиж за допомогою презентування позитивних якостей: 

ініціативності, старанності, активності тощо, а в інших ситуаціях, – навпаки, підлітки 

досягають переваги, домінування завдяки прояву негативних якостей: 

амбівалентності, безвольності, відсутності цілеспрямованості тощо. 

Результати математично-статистичної обробки отриманих даних та якісний 

аналіз отриманих показників представлено у наступних підрозділах.  

 

2.2. Системно-структурний аналіз та інтерпретація отриманих 

результатів дослідження 

У підрозділі відображено аналіз структурно-змістових особливостей процесу 

самоствердження  у підлітковому віці. Дослідження прояву різноманітних форм 

самоствердження  особистості як молодших, так і старших підлітків є одним із 

найважливіших етапів нашого експериментального дослідження. Саме в молодшому 

та старшому підлітковому віці, форми самоствердження у них набувають все більшої 

самоцінності та соціальної значущості.  

Однією з найважливіших умов, на думку М. Савчина, необхідних для 

становлення «Я» підлітка виступають прагнення самоствердження, саморозкриття й 

самовизначення тощо. Особистісні прагнення підлітка до інтелектуального, 

морального, егоїстичного самоствердження, саморозкриття настільки сильне, що 

заради визнання серед референтних осіб він готовий  поступитися своїми поглядами 

та амбіціями. В цьому зв’язку був застосований модифікований варіант методики 

«Визначення прагнень до саморозкриття, самовизначення, самореалізації, 

самоствердження підлітків»,  кількісні дані якої презентовано в таблиці 2.1.  

За даними табл. 2.1, у  молодших підлітків I ранг займають моральні 

прагнення до самоствердження, що становлять 38 %, у старших підлітків, 

навпаки I ранг займають інтелектуальні прагнення  до самоствердження, що 

становлять 45 %.  Пов’язано це з тим, що молодші підлітки більше прагнуть 

дотримуватися власної гідності, досягати власного авторитету за допомогою 

здійснення моральних учинків. Натомість старші підлітки, частіше 

демонструють інтелектуальні, лідерські та організаторські здібності для 
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власного досягнення в класі, пишаються власними здобутками у різних видах 

діяльності: навчанні, спорті, громадській роботі тощо.  

Таблиця 2.1 

Показники вибору прагнень самоствердження  

молодшими і старшими підлітками  

n=21 

Види та характеристика 
прагнень 

Молодші підлітки 

                                     
Старші підлітки 

 

% ранг % ранг 
Інтелектуальні: 

– спілкування з однолітками, 

однокласниками, друзями; 

– реалізація пізнавальних потреб та 

інтересів; 

– досягнення високих результатів у 

навчанні, спорті, громадській діяльності 

29 II 45 I 

Моральні: 

– дотримання власної гідності перед 

іншими; 

– досягнення власного авторитету та 

престижу за допомогою моральних 

вчинків; 

– презентувати, діяти, чинити згідно 

моральних імперативів 

38 I 10 IV 

Егоїстичні: 

– «виокремлення, виділення» за 

допомогою зарозумілості, зверхності, 

зухвалості; 

– надмірне звернення уваги до себе; 

– демонстрування власної переваги 

над іншими 

14 IV 20 III 

Самовираження, саморозкриття, 

самореалізація, самоствердження: 

– презентування себе з найкращого 

боку (здібності, можливості, нахили); 

– здобуття високої оцінки та 

самооцінки; 

– намагання бути першим, 

визнаним, авторитетним у класі 

19 III 25 II 

 

У молодших підлітків II ранг займають інтелектуальні прагнення до 

самоствердження, що становить 29 %, а у старших підлітків зазначений ранг 

займають прагнення до саморозкриття, самоствердження, самореалізації, 
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самовизначення, що становить 25 %. Це аргументується  тим, що молодші 

підлітки, хоча і намагаються досягати позитивних результатів у навчальній 

діяльності, однак їм не завжди вдається здійснювати швидкими темпами, 

оскільки будь-який успіх залежить від їх інтелектуальних можливостей, 

особистісних якостей. Старші підлітки, навпаки, більш яскраво та публічно 

демонструють власне «Я», прагнуть до високої оцінки в класі. В процесі 

спілкування зі своїми ровесниками та друзями, обмінюючись інформацією, 

самостверджуються в мікрогрупах за допомогою внутрішніх ресурсів, 

дотримуються та відстоюють власну позицію в будь-якій діяльності. 

Натомість III ранг у молодших підлітків займають прагнення до 

саморозкриття, самореалізації, самовизначення, самоствердження, що 

становлять 19 %, а у старших підлітків зазначений ранг посідають егоїстичні 

прагнення до самоствердження, що становить 20 %. Обґрунтовується це тим, 

що молодші підлітки ще невпевнено розкривають власні потенціали, 

вагаються зі своїми особистісними можливостями, прагнуть 

самореалізовуватися разом зі своїми однолітками та друзями, 

самовизначаються досить помірковано та виважено. У певних ситуаціях 

виявляють бажання бути «першими» в класі, займати чільне місце. На відміну 

від молодших, старші підлітки частіше вдаються та презентують власну 

амбіційність, неперевершеність, намагаються виокремитися з-поміж інших, 

зарозуміло «подають» себе оточуючим, здійснюють самостійні вибори з 

певними труднощами, досягають результатів  тільки у значущій для них 

діяльності. 

У молодших підлітків IV ранг займають  егоїстичні прагнення до 

самоствердження, що становить 14 %, а у старших підлітків зазначений ранг 

займають  моральні прагнення до самоствердження – 10 %. Це можна 

проінтерпретувати таким чином, що деякі молодші підлітки вдаються до 

вибору зазначеного прагнення тільки в крайніх, екстремальних ситуаціях, 

деякою мірою поводяться зухвало, зарозуміло, цинічно, демонструють власну 

перевагу над іншими, тобто привертають до себе увагу деструктивною 
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поведінкою. Натомість, на думку, частини старших підлітків, дотримання 

моральних норм допомагає їм більше відстоювати свою гідність, здобувати 

авторитет серед значущих для них осіб. Інколи в них виникають сумніви та 

вагання щодо прийняття правильних рішень. При цьому підлітки за 

допомогою власної наполегливості успішно досягають позитивних 

результатів у навчанні та інших сферах діяльності. 

  Для визначення егоцентризму, який набуває значущості саме в 

підлітковому віці, ми застосували «Егоцентричний Асоціативний Тест» 

(ЕАТ), за допомогою якого було визначено домінування егоцентричної 

спрямованості в молодших і старших підлітків. Кількісні показники  за тестом 

відображено на рисунку 2.1. 

                            

        

Рис. 2.1 Кількісні показники прояву егоцентризму учнів молодшого 

підліткового віку 

 

     Як видно з рис. 2.1, у молодшому підлітковому віці найбільша 

кількість досліджуваних демонструє високий рівень егоцентризму (47,57%). 

Підлітків із середнім (31,41%) та низьким (21,02%) рівнями егоцентризму 

значно менше. Тобто високий рівень егоцентризму для цього віку є 

переважаючим. Більшість підлітків цієї вікової групи демонструють 

сконцентрованість на своїх особистісних проблемах і труднощах.  

21,02%

47,57%

31, 41%

Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень
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Рис. 2.2 Кількісні показники прояву егоцентризму учнів старшого 

підліткового віку 

На рис. 2.2. можна спостерігати подальше зниження рівнів егоцентризму 

в старшому підлітковому віці. 

На основі результатів, презентованих у діаграмі, ми можемо відзначити, 

що в старшому підлітковому віці зменшується кількість досліджуваних із 

високим рівнем егоцентризму (до 50,30%), позаяк збільшується кількість 

досліджуваних із середнім (30,23%) і низьким (19,47%)  рівнями егоцентризму 

(в цілому 59,60%). Вважаємо, що на завершення підліткового віку на заміну 

егоцентричної позиції з’являється децентрична позиція досліджуваних.  

Таким чином, наприкінці підліткового віку егоцентризм не зникає, а 

потроху  трансформується в децентровану позицію, оскільки молодші підлітки  

ще не зовсім розуміючи власний образ «Я», демонструють когнітивний, 

конативний егоцентризм перед оточуючими, що свідчить про високий рівень 

егоцентризму, а старші підлітки, навпаки, хоча й прагнуть діяти за власними 

бажанням, однак прислухаються до думки дорослих, що свідчить про низький 

рівень егоцентризму. Середній рівень егоцентризму в незначній кількості 

переважає у старших підлітків, аніж у молодших, оскільки вони мають 

19,47%

50,30%

30, 23%

Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень
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можливість вибору егоцентричних або децентричних параметрів у 

самоствердженні. Низький рівень егоцентризму незначною мірою переважає 

у молодших підлітків, ніж у старших. Пов’язано це з тим, що вони є досить 

конформними в соціальних взаємодіях.  

Отже,  молодші підлітки з високим рівнем егоцентризму (47,57%)  

характеризуються «великим» прагненням до самозростання, самовладання, 

мають високу мотивацію до навчальної діяльності, намагаються будь-яким 

способом досягти успіху серед групи однолітків. Підлітки з середнім рівнем 

егоцентризму (31,41%) значно менше фокусують увагу на вирішення 

конфліктних ситуацій, частіше налагоджують соціальні контакти з 

референтним оточенням, самокритичні у висловлюваннях. Підлітки з низьким 

рівнем егоцентризму (21,02%)  характеризуються тим, що майже не 

демонструють власних переваг, не намагаються презентувати себе в усіх без 

винятку справах, досить рідко зосереджують на собі увагу, що вказує на 

прояви децентричної  позиції, а  претендуючи на особистісний статус у класі, 

підтверджують його певними досягненнями. Більшість з них, як виявлено, 

прагнуть стати непомітними, «злитися» з групою своїх однолітків і друзів й 

досягти при цьому бажаного результату.   

   З метою визначення за допомогою яких форм підлітки  

самостверджуються у міжособистісних взаєминах, нами  було також 

використано модифікований варіант опитувальника «Визначення форм 

самоствердження у соціальних взаємодіях підлітків». Проведене 

дослідження дало змогу встановити форми самоствердження особистості, 

яким підлітки віддають перевагу.  В молодших підлітків найвищу соціальну 

сходинку  займає така форма самоствердження як компроміс (38,37%), а 

найнижчу соціальну сходинку – співтворчість (30,14%). Як констатовано, саме 

молодші підлітки в міжособистісних взаєминах позитивно сприймаються, 

визнаються однолітками та друзями, для вирішення складних ситуацій вони 

консолідують свої можливості й вдаються до компромісу. Хоча, 

спостерігається, що в окремих ситуаціях вдаються до співтворчості, 
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намагаються разом долати труднощі шкільного життя. Меншою мірою 

вдаються до суперництва (31,49%), оскільки вони більш лояльні, компромісні 

у вирішенні будь-яких завдань.  

 У старших підлітків, навпаки найвищу соціальну сходинку займає така 

форма самоствердження як суперництво (45,28%), а найнижчу – співтворчість 

(24,23%). Пояснюється тим, що вони прагнуть за будь-яких обставин 

конкурувати між собою, досягати лідерської позиції в шкільному середовищі. 

В підлітків цього віку спостерігаються такі особистісні прояви 

самоствердження, як амбіційність, рішучість, владність у досягненні 

поставленої мети. Більше того респонденти цього віку також вдаються до 

компромісу (30,49%), за допомогою чого й самостверджуються у чітко 

визначених умовах, зважають на думки, позиції інших значущих осіб.  

Форми самоствердження молодших і старших підлітків були виокремлені 

за результатами опитувальника «Самоствердження особистості підлітка». 

Нагадаємо, що дефініцію «самоствердження» трактуємо як прагнення до 

саморозкриття, самоцінності, самореалізації особистісних потенціалів та 

досягнення певного статусу у взаємодіях; водночас  поняття «особистісне 

самоствердження» – це прагнення до реалізації позитивних і негативних 

почуттів, рис, якостей особистості; при цьому  «соціальне самоствердження» 

–  є прагненням до спілкування з оточуючими, взаємодія, співтворчість з 

однолітками та друзями. Є. Нікітін і Н. Харламенкова виділяли конструктивну 

та деструктивну стратегії поведінки, що структурують процес 

самоствердження. На нашу думку, прояви зазначених стратегій 

самоствердження підлітків залежать від вікових особливостей досліджуваних.  

У цьому зв’язку звернемося до результатів означеної вище методики. 

Варто зазначити, що особистісне самоствердження має дві форми – 

конструктивну та деструктивну. Щодо першої форми самоствердження, то 

підлітки намагаються проявити себе на основі усвідомленого ставлення до 

власного «Я», розуміння власних принципів, позитивного сприйняття себе, 

прагнення впевнено почуватися перед самим собою та іншими. Згідно другої 
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орми самоствердження, то підлітки реалізують свої дії та вчинки завдяки  

неусвідомлюваним  бажанням  і прагненням, що виявляється у нерозумінні, 

небажанні знаходити та приймати оптимальні рішення у складних ситуаціях.    

Соціальне самоствердження також можна диференціювати на  дві  форми – 

конструктивну та деструктивну. За першою  – підлітки самостверджуються за 

допомогою «розкриття» власних потенціалів, емпатійності, впевненості в собі, 

їх визнання, поваги з боку оточуючих. Стосовно другої – підлітки 

самостверджуються за допомогою демонстрування агресивності, 

конфліктності, використання ними ненормативного мовлення, вдаються до 

нівелювання моральних норм, принципів, ідеалів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Провідною для  життєствердження молодших підлітків є конструктивна 

форма особистісного самоствердження,  що становить 35,62%. Зокрема за 

рахунок зазначеної форми, підлітки самостверджуються завдяки прагненням 

до особистісного усвідомлення, розуміння, визнання та сприйняття себе 

адекватним чином. Деструктивна форма особистісного самоствердження 

становить у них 20,35%. Досліджувані у такому разі очікують, та навіть 

вимагають від інших поваги, розуміння, позитивного ставлення до них, 

прийняття їх у референтне оточення. 

На відміну від молодших, у старших підлітків чільне місце займає 

конструктивна форма, але соціального самоствердження (31,87%). Це 

пов’язано з тим, що підлітки цього віку якомога більше прагнуть бути серед 

дорослих, перебувають на «висоті», в центрі уваги, презентують власні 

здібності, можливості перед оточуючими, очікують позитивного схвалення від 

них. Деструктивна форма соціального самоствердження у старших підлітків 

становить 15,23 %. Респонденти цього віку, на відміну від молодших більш 

сміливо себе почувають у різноманітних взаємодіях, публічно демонструють 

неадекватні форми поведінки та спілкування, деколи вдаються до вживання 

алкогольних напоїв, тютюнопаління, насміхаються, глузують зі своїх 

однолітків та друзів. 
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Таким чином, молодші підлітки прагнуть «особистісно» стверджуватися 

спочатку перед самим собою і випробовують власні сили, можливості, 

здібності, а старші підлітки, навпаки – «соціально» стверджуються, причому 

досить «яскраво» перед оточуючими людьми. Не можна заперечувати факту 

насиченої інформатизації суспільства, що безумовно впливає на процес 

становлення самоствердження особистості підліткового віку. Новітні 

інформаційні технології відкривають нові перспективи співжиття у соціумі й 

не завжди позитивно впливають на процес самоствердження особистості 

підлітка. З одного боку, володіння комп’ютерними технологіями розширює 

світогляд, інтелект, знання і коло знайомств, а з іншого – чинить негативний 

вплив на здоров’я, виховання, поведінку особистості старшого підлітка, 

провокуючи залежність, неадекватність, асоціальність тощо. 

Варто зазначити, що сучасні педагоги та психологи  скаржаться не тільки 

на поведінку старших, але й молодших підлітків, які їх не слухають, не 

виконують прохань та доручень, порушують поведінку в класі, залучають 

інших однокласників до протестних форм взаємодії. Як підкреслювали Л. 

Божович, Т.Драгунова, А. Реан, В. Татенко, що саме підлітковий вік є 

найбільш бурхливим у психофізіологічному та психологічному розвитку. На 

учнів підліткового віку впливають соціально-економічні, політичні й 

психологічні чинники, що накладають значний відбиток на певні форми їх 

самоствердження. У молодших підлітків певною мірою спостерігається не 

тільки конструктивна, але й деструктивна тенденція життєствердження, хоча 

вони й розуміють, що подібні вчинки та поведінка не схвалюються 

суспільством, однак заявляють, що вияви агресивності, ворожості, байдужості 

значно швидше забезпечить їм успішний результат. 

Однак конструктивна тенденція, як у молодших, так і старших підлітків 

супроводжується певними «коливаннями» у виборі форм їх 

життєствердження. По-перше, підлітки користуються повагою, авторитетом 

тільки в колі друзів, адекватно поводяться, з розумінням ставляться до їх 

проблем, по-друге, прагнуть продемонструвати власну гідність, гордість, 
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незалежність перед іншими людьми (дорослими), намагаються презентувати 

власні можливості.  

За результатами пілотажного дослідження та констатувального 

експерименту нами були визначені показники та рівні самоствердження 

молодших і старших підлітків:  високий, середній та низький, обґрунтування 

яких здійснювалося на основі наступних критеріїв: самостійність – залежність, 

визнання іншими – невизнання іншими, сконцентрованість на собі – 

сконцентрованість на інших (табл. 2.2). 

Варто зауважити, що критерієм розрізнення між формами та засобами 

самоствердження є стійкість прояву особистісних утворень та психологічних 

явищ у поведінці та взаємодіях підлітків. За положеннями С. Рубінштейна, 

саме форми є відносно статичними, зафіксованими психологічними 

утвореннями, тоді як засоби є варіативними, динамічними. Між формами та 

засобами самоствердження особистості існує синергійний зв'язок, 

взаємопереходи й взаємопроникнення. 

Таблиця 2.2 

Рівні та показники самоствердження особистості молодших підлітків 

Рівні Показники 

Високий  - Підлітки здійснюють самостійні вибори; намагаються всіма 

зусиллями досягати позитивних результатів у навчанні.  

- Утверджуючись у процесі самореалізації, проявляють 

адекватну самооцінку та рівень домагань; саморозкриття та 

самовираження пов’язане з егоцентричністю. 

- Самовизначення характеризується адекватними намірами та 

ідеями; у спілкуванні з дорослими та однолітками виявляють 

позитивні комунікативні навички; презентування власного «Я» 

відбувається завдяки певному колу інтересів і захоплень. 
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Середній  - Підлітки здійснюють самостійні вибори за допомогою 

дорослої спільноти; часто прагнуть досягати успіхів за 

допомогою власної ініціативності, активності, наполегливості. 

- Утвердження себе в процесі самореалізації пов’язане як 

адекватною, так і неадекватною самооцінкою та рівнем 

домагань; саморозкриття і самовираження значущих чи 

незначущих для них ситуаціях можуть бути пронизані  як 

емпатійністю,  децентрацією, так і егоцентризмом. 

- Самовизначення здійснюється на основі позитивних намірів, 

лише в окремих ситуаціях можуть вдаватися до негативних 

намірів; у спілкуванні з дорослими, референтними особами 

користуються нормативним мовленням; презентування 

власного «Я» частіше відбувається  за рахунок позитивних, аніж 

негативних інтересів, уподобань і захоплень. 

Низький  - Підлітки не прагнуть приймати самостійні вибори; 

намагаються досягати результатів у значущій для них 

діяльності, що має ненормативний характер. 

- Утверджуючись, у процесі самореалізації проявляють 

неадекватну самооцінку та завищений рівень домагань; 

саморозкриття та самовираження в них пов’язане з кон-

фліктністю, у певних ситуаціях проявляють егоцентризм. 

- Самовизначення характеризується неадекватними намірами та 

діями; у спілкуванні з дорослими, однолітками проявляють 

негативні комунікативні навички; презентування власного «Я» 

відбувається за допомогою негативних інтересів і захоплень.  

 

Високий рівень самоствердження (40,39%) переважає у молодших 

підлітків, що вказує на здатність респондентів не тільки здійснювати 

самостійні вибори, презентувати власні можливості, але й оцінювати 

моральність чи аморальність дій та вчинків референтних осіб. В окремих 
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випадках підлітки концентрують увагу на собі і разом з тим прагнуть долати 

різноманітні перешкоди та труднощі у навчанні. Взаємодіючи та 

співпрацюючи, почуваються впевнено й самостверджуються в колі 

референтних однолітків, з радістю долучаються до праці у  творчих 

самодіяльних гуртках. Вони швидко досягають високих результатів у 

навчанні, мистецтві, спорті та ін., здобувають бажаного успіху без надмірних 

вольових зусиль та емоційного навантаження. 

Середній рівень самоствердження становить у зазначених підлітків 

36,87%, що  характеризується амбівалентністю. Вони або щиро ставляться до 

своїх однокласників, або, навпаки, вдаються до міжособистісних конфліктів та 

агресії, проявляють і презентують різнобічні позитивні (адекватні) форми 

поведінки та спілкування конструктивним шляхом або демонструють 

негативні (неадекватні) форми поведінки та вдаються до ненормативного 

мовлення (сленгу). В складних екстремальних ситуаціях вони або 

зосереджують увагу на собі (егоцентризм), або, навпаки, намагаються 

консолідуватися та прийняти думки інших (децентрація). Такі підлітки 

впевнено, рішуче налаштовані до навчання й здобувають позитивні результати 

в діяльності або намагаються хизуватися власними «витівками», не виконують 

прохань та вказівок дорослих. 

На низькому рівні самоствердження знаходяться 22,74% підлітків. Для 

яких характерна конфліктна поведінка з однолітками, друзями, дорослими. Як 

правило, конкурують зі своїми однокласниками, змагаються за першість 

переважно за допомогою негативних учинків. Учні цього віку за низького 

рівня самоствердження схильні проявляти агресивність та ворожість. Зі 

значущими однолітками та друзями вони спілкуються ненормативною мовою, 

їм подобається ображати, критикувати інших, принижувати гідність 

однокласників у референтній групі. 

Таким чином, особистість підліткового віку самостверджується в 

особистісному та соціальному просторі залежно від власних уподобань, 

можливостей, світогляду. Кожен підліток намагається  презентувати себе 
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перед однокласниками, однолітками, друзями, дорослою спільнотою 

(батьками, вчителями, рідними). Констатуємо, що найчастіше до 

конструктивних форм самоствердження вдаються молодші підлітки, оскільки 

вони є валентними у  думках, намірах, поглядах; позиція оточуючих для них 

ще є визначальною, а до деструктивних форм, зазвичай, схильні старші 

підлітки, оскільки у них переважають амбівалентні прагнення до 

самоствердження; їм досить цікаво побачити реакцію оточуючих, 

несхвалення, більшість з них прагнуть продемонструвати власну непокору, 

амбіції перед оточуючими. Здебільшого у молодших підлітків переважають 

прагнення до міжособистісної взаємодії, децентрації, емпатійності, 

співтворчості, вони намагаються будь-яким чином досягти успіху в навчанні. 

Натомість у старших підлітків переважають прагнення до конфліктності, 

агресивності, егоцентричних намірів, частіше  за інших прагнуть вихвалятися, 

хизуватися перед соціальною спільнотою. Отже, особистість підлітка здатна 

самостійно обирати «шляхи»  самоствердження, особистісного зростання та 

самовиховання і залежить цей процес від чіткого, глибокого усвідомлення, 

розуміння та визнання себе як дорослої людини та повноцінного члена 

суспільства. 

 

2. 3. Методичні засоби роботи для активізації процесу самоствердження у 

підлітків  

Виходячи з результатів проведеного нами констатувального експерименту, 

були сформульовані методичні рекомендації, призначені підліткам, психологам, та 

батькам ,щодо розвивального впливу на процес самоствердження . 

Методичні засоби роботи з підлітками. Співпрацюючи разом з підлітками, 

варто враховувати те, що це перехідний вік, у якому вони прагнуть якомога скоріше 

подорослішати та здійснювати відчайдушні та ризиковані вчинки, які б усіх дивували 

та захоплювали. Підліток ще не дорослий, але вже і не дитина, тому варто уважно 

придивитися, прислухатися до його розмови, поцікавитися інтересами, хобі, яким 

чином він проводить дозвілля, що йому не подобається у житті (класі, вдома, на 
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вулиці тощо). Необхідно побачити підлітка ніби «зсередини», щоб зрозуміти його 

позитивну чи негативну налаштованість до життєствердження. 

Написання творів на теми: «Як я проводжу своє дозвілля у колі друзів», «Я і моя 

поведінка в класі», «Я в молодіжному середовищі». Мета полягає в тому, наскільки 

правильно підлітки можуть словесно спроектувати власний відпочинок, 

самостверджуючись при цьому, як і з ким вони проводять своє дозвілля, як саме вони 

здобувають авторитет серед однолітків. 

Також доцільно запропонувати учням написати  міні-твір обсягом у 1,5–3 

сторінки на задану тему, заздалегідь повідомляючи, що немає правильних чи 

неправильних творів і кожен із вас має творчо підійти до завдання, висловити власну 

думку, позицію (як необхідно поводитися в класі, як «зароджуються» соціальні 

контакти  з друзями, які труднощі у вас виникають у спілкуванні з однолітками, які 

форми подолання власних недоліків ви пропонуєте). 

Методичні рекомендації для шкільних психологів. Метою є допомогти у 

правильному самовизначенні особистісних прагнень підлітками; сприяти 

конструктивному спілкуванню учнів з однолітками та дорослими; навчити 

підлітків проявляти толерантне ставлення до дорослих; здійснювати 

самоконтроль власної поведінки, емоцій, почуттів; позитивно 

самостверджуватися у референтному оточенні; адекватно презентувати себе 

іншим; самостійно долати труднощі.    

Ми рекомендуємо проведення бесіди на тему: «Особливості 

самоствердження підлітків в умовах сьогодення». Метою є цілісне розуміння 

процесу становлення самоствердження особистості підліткового віку.  

На початку бесіди шкільний психолог встановлює психологічний контакт 

з учнями класу, має зрозуміти кожного учня, його потреби та прагнення. Далі 

протягом декількох хвилин психолог повинен пояснити учням труднощі та 

проблеми сьогодення, які впливають на кожного з них.  Акцент здійснюється 

на психологічних особливостях підліткового віку, фокусується увага на 

процесі їх самоствердження (власна поведінка, спілкування, діяльність). Під 

час розмови з підлітками важливо вислухати кожного, не вдаватися до 
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критики, осуду, недовіри. Наступним етапом є детальний опис процесу 

самоствердження та його форм, які реалізуються особистістю підліткового 

віку; а також проведення інформаційних повідомлень, ведення особистого 

щоденника підлітками, створення колажів, малюнків [13].    

Рольові ігри, метою яких є програвання рольових сценок 

самоствердження. 

 Психолог пропонує підліткам взяти на себе певну роль: бунтівника, 

силача, підлабузника, лідера тощо. Учні можуть запропонувати також власні 

варіанти ролей. За допомогою рольових ігор, особистість підлітка «бачить» та 

розуміє себе по-іншому, самостверджується в колі своїх однокласників, 

випробовує власне»Я» перед оточуючими, розширює світоглядні позиції. 

Розгляд складних життєвих ситуацій та подій, мета яких полягає у 

розкритті життєвих перипетій та висунення підлітками власних 

життєствердних  позицій щодо окреслених ситуацій. [13].    

Спілкування на цікаві теми (зустрічі з цікавими людьми), метою є 

з’ясування правильності розуміння підлітками власних проблем у 

життєствердженні.   

Для профілактики та корекції негативних форм поведінки та спілкування 

у підлітків, пропонуємо психологу використати такі методи, як казкотерапію, 

бесіди, групові дискусії, аналіз та вирішення проблемних життєвих ситуацій, 

розігрування різноманітних ролей з подальшим їх обговоренням, розмови про 

діяльність та досягнення високих здобутків видатними людьми. 

Отже, нами висвітлено комплекс психолого-педагогічних рекомендацій 

щодо форм і засобів самоствердження підлітків, адресовані батькам, шкільним 

психологам, котрі працюють з підлітками, схильними до деструктивних 

намірів.  
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ВИСНОВКИ 

У сучасній психологічній науці, процес становлення самоствердження 

особистості ідентифікується з прагненнями до саморозкриття, самоцінності, 

самоздійсненні, самореалізації власних потенціалів у різних її взаємодіях. 

Процес самоствердження молодших і старших підлітків пов’язаний з  тим, що 

вони самостверджуються за допомогою прагнень морально-ціннісного, 

інтелектуального егоцентризму, презентування власного «Я» перед значущими 

однолітками та друзями, здобуття авторитету та престижності в своєму класі та 

товаристві референтних осіб, досягненні бажаних результатів у певній діяльності.  

Становлення самоствердження підлітків відбувається за допомогою 

використання ними  певних форм та реалізації засобів, які залежно від вікових та 

ґендерних  їх особливостей можуть набувати різної модальності. Процес 

самоствердження є найдієвішим у плані «саморозвивальних внесків», як у внутрішній, 

так і зовнішній світ особистості, її ціннісних досягнень – від безпосереднього 

самотворення до безумовної самореалізації. У зв’язку з цим особистісне становлення 

«Я» підлітка невід’ємно пов’язане з формами та засобами його самоствердження в 

соціальному просторі. 

Методичний арсенал, який створений та апробований в ході 

експериментального дослідження  специфіки самоствердження молодших і старших 

підлітків, дав змогу отримати соціально-психологічну картину самоствердження, 

виявити конструктивні та деструктивні форми й позитивні та негативні засоби 

самоствердження підлітків, визначити динаміку процесу самоствердження молодших 

і старших підлітків, їх ґендерні відмінності.  

Становлення самоствердження підростаючої особистості здійснюється за 

рахунок демонстрування самому собі та оточуючим розмаїття форм і засобів 

самоствердження починаючи з раннього віку, але чітких обрисів у них набуває вже з 

молодшого підліткового віку. Це пов’язано з віковими та психофізіологічними 

особливостями в період дорослішання: у 10–13 років підлітки за допомогою 

конструктивних форм самоствердження: впевненості в собі, саморозкриття 

особистісних потенціалів, емпатійності, співтворчості, більше відчувають власне 

захоплення собою; у 13–15 років, підлітки обирають дещо інші конструктивні форми 

самоствердження за допомогою чого досягають позитивного схвалення себе, 
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популярності у своєму класі, здобувають престиж у шкільному середовищі, займають 

певний соціальний статус у референтному оточенні. 

Саме молодші підлітки, зокрема дівчата намагаються визначитися за допомогою 

конструктивних форм самоствердження: прагнуть показати себе дорослими, 

розкомплексованими, виявляють бажання утверджуватися серед інших власних думок 

і позицій; багатогранно себе презентують, емпатійно ставляться  до своїх 

однокласників, друзів, учителів; більше зосереджують увагу на шкільних результатах, 

ніж особистісному «образі-Я», демонструють почуття довіри до навколишніх, а також 

проявляють власну обізнаність, кмітливість, старанність перед іншими; творчо 

працюють над вирішенням труднощів шкільного змісту. В окремих випадках таки 

вдаються до негативних засобів самоствердження, як-от: аморальних вчинків з метою 

привернення до себе уваги; проявляють  амбівалентність почуттів, бажань і 

переживань. На відміну від дівчат, у хлопців спостерігаються деструктивні форми 

самоствердження: егоцентричність у вчинках, діях; презентують самовпевненість у 

власних можливостях, частіше, ніж дівчата вихваляються, використовують 

ненормативне мовлення (сленг), зухвало поводяться в класі.  

У старших підлітків, зокрема дівчат спостерігаються інші конструктивні форми  

самоствердження: вони більше виявляють бажання здобувати авторитет у класі, 

прагнуть налагодити міжособистісні взаємини з групою однолітків, які б підтримували 

їх у всіх починаннях, вимагають від дорослої спільноти позитивного схвалення себе як 

особистості. Поряд з цим учні цього віку проявляють себе і за допомогою позитивних 

засобів самоствердження: частіше прагнуть бути самостійними, старанними, 

активними у своїх шкільних справах, намагаються сумлінно виконувати доручення 

вчителів та батьків. Ми переконані в тому, що не можна безапеляційно стверджувати, 

що частина молодших підлітків (дівчат і хлопців) є більш конструктивними у всіх 

аспектах життєвого простору, а частина старших підлітків (дівчат і хлопців), є більш 

деструктивними. Варто  підкреслити, що в більшості випадків самоствердження 

підлітка залежить від тих соціальних умов, у яких перебуває підліток, і які, саме він 

«вибере» форми та засоби для особистісного становлення «Я»- самоствердження. 

Активізація становлення конструктивного самоствердження 

досягається в процесі використання методичних засобів роботи для активізації 

процесу самоствердження у підлітків. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Методика «Визначення прагнень до саморозкриття, самореалізації, самоствердження 

підлітків» 

(автор М.В.Савчин, модифіковано О.Я.Жизномірською) 

Мета: Визначити особистісні прагнення самоствердження підлітків.  

Інструкція: Будь ласка, дайте відповіді на запитання, які подані в таблиці 

Бланк до опитувальника 

№ 

з/п 

 Завжди Часто Не дуже 

часто 

Іноді Ніколи 

1. У мене немає бажання 

принижуватися ні перед ким 

     

2. Зацікавився складним завданням      

3. Відчуваю страх покарання за 

невиконання завдання 

     

4. Маю можливість порівняти себе з 

іншими 

     

5. Тим самим намагаюсь 

виокремитися серед інших 

     

6. Хочу завоювати собі авторитет      

7. Отримую задоволення від 

результатів виконаного завдання 

     

8. Уникаю критики на свою адресу      

9. Маю можливість дізнатися про 

свої вміння, навички, здібності 

     

10. Тим самим намагаюсь звернути на 

себе увагу 

     

11. Хочу показати себе з найкращого 

боку 

     

12. Отримую задоволення від 

долання перешкод 

     

13. Залежний від людей, які дають 

мені доручення 

     

14. Намагаюся перевірити свою силу 

волі 

     

15. Прагну показати свою перевагу 

над іншими 

     

16. Хочу виправдати довіру інших 

людей 

     

17. Отримую задоволення від 

надання допомоги іншим 

     

18. Боюся людей, які дають мені 

доручення (завдання) 

     

19. Перевіряю свій характер      

20. Боюся втратити свій престиж      

21. Виконуючи доручення, маю 

можливість спілкуватися з 

іншими завдяки реалізації 

власних можливостей 

     



40 
 

22. Вирішуючи завдання, 

самостверджуюся в колі 

однолітків і друзів 

     

23. Перебуваючи в складній ситуації, 

проявляю своє невдоволення та 

амбіції 

     

24. Презентую власні можливості та 

здібності перед своїми 

ровесниками 

     

25. Прагну своїм ентузіазмом 

привернути увагу оточуючих 

     

26. Намагаюся подати приклад іншим 

за допомогою інтелектуальних, 

моральних, фізичних показників 

     

27. Дотримуюся моральних 

принципів і настанов та вимагаю 

цього від інших 

     

28. Намагаюся залучити всіх 

однокласників до спільної справи 

     

 

 

Інтерпретація: Кількісна обробка отриманих результатів здійснюється за допомогою 

ключа опитувальника (співпадіння відповідей респондентів). 

Інтелектуальні прагнення до самоствердження: №№ 4, 9, 14, 19 

Моральні прагнення до самоствердження: №№ 1, 6,11, 16 

Егоїстичні прагнення до самоствердження: №№ 5, 10, 15, 20 

Прагнення до саморозкриття, самореалізації, самоствердження: №№ 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28 

 

Підрахувавши відповіді респондентів (молодших і старших підлітків), визначаємо їх 

особистісні прагнення до самоствердження. 
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