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Анот ація. В ст ат т і розглядаєт ься ж ит т єва позиція підліт ка, яка, звісно, 
має свою особливу ст рукт уру і визначаєт сья в т ому числі психологічними 
особливост ями підліт кового віку. Основною характ ерист икою підліт кового віку є 
самоусвідомлення, яке сприяє посиленню саморозуміння і в свою чергу вист упає 
когніт ивною репрезент ацію власного образу т а передумовою цілеспрямованого 
самопізнання, саморозвит ку т а самозміни. Феномен ж ит т євої позиції 
дост ілж уєт ься за т рьома основними напрямами: т ілесним, соціальним т а 
духовним. 
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Abstract. This article discusses about the phenomenon of psychological 

individuality and structure life position in adolescence. Proves the rule of self-

consciousness, which enhances self-understanding at this age. And it allows the 

directional self-knowledge of the child at this age. Here, we describe how it arises 

cognitive representation of self-image, there is a possibility of self-development and self-



change situation. We argue that the phenomenon of position in life is studied in three 

main areas: bodily, social and spiritual. приводяться приклади практичного 

значення дослідження даного напряму в психологічній науці. Cited examples of 

practical importance of research this area in psychological science. 
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Аналізуючі літературні джерела з проблеми дослідження, маємо підстави 

розглядати життєву позиція як самоустановку, що включає тілесний, соціальний 

та духовний напрями розвитку особистості та розкривається через світогляд та 

погляд та розуміння власного Я. Життєва позиція підлітка має свою особливу 

структуру, яка визначається в тому числі психологічними особливостями 

підліткового віку.  

Необхідність самовизначення в особистісному та професійному плані 

зумовлює посилення автономності та самопідтримки. В цей час відбувається 

розширення часової перспективи, яка впливає на побудову життєвого плану. 

Оптимістичне ставлення до власного майбутнього позитивно відображається на 

постановці цілей та професійній самореалізації. Значну роль в особистісному 

становленні відіграє високий рівень фрустраційної толерантності, яка допомагає 

долати труднощі, зберігати розсудливість та контроль у різних життєвих 

ситуаціях. Віра у власні сили, впевненість у собі сприяють розвитку 

самоефективності у сфері значущої діяльності та регуляції власної поведінки. 

Свідоме прийняття учнями підліткового віку позиції дорослого впливає на якісне 

зростання життєвої позиції. Таким чином, на першому місці у становленні 

життєвої позиції  знаходиться когнітивний, на другому – афективний, і на 

третьому – поведінковий компоненти, які утворюють цілісність даного психічного 

явища. Вивчення структури самосвідомості підтверджують нашу схему [22]. 

Спираючись на дослідження ряду вчених [3; 10; 11; 22;  28; 29; 33; 34; 39], ми 

визначили структуру життєвої позиції у підлітковому віці, яка включає наступні 



компоненти: когнітивний (саморозуміння); афективний (самоприйняття); 

поведінковий (автономність).  

Емпіричним критерієм когнітивного компонента життєвої позиції ми 

визначаємо саморозуміння  — як особливий прояв самосвідомості, когнітивну 

репрезентацію того, що людина думає про себе з тим, ким вона насправді є. 

Саморозуміння — відносно новий феномен в психології, який пов’язують з 

особистісним зростанням та самоактуалізацією, а також з процесом і результатом 

знаходження смислу свого існування [1; 13; 14; 16; 21; 24; 28; 34; 38.]. 

Зокрема, К.Олпред визначає саморозуміння „як спосіб думати про себе“ [28, 

с.138]. З цього слідує, що для того, щоб сформувати саморозуміння, необхідно 

навчити дитину зберігати свою індивідуальність в складних ситуаціях морального 

вибору і контролювати цей вибір, спираючись на позитивне переживання щодо 

власного Я. Суттєве значення вчений приділяє самототожності, яка полягає в 

саморозумінні і внутрішній узгодженості, та допомагає будувати певне ставлення 

до себе. Вдосконалення саморозуміння, на думку К.Олпреда, можливе через 

позитивні установки, які формуються у дитини в процесі діяльності в трьох 

сферах: фізичній, інтелектуальній і емоційній.. 

С.Кук-Грейтер розглядає саморозуміння як когнітивну репрезентацію себе, 

свого внутрішнього світу та виділяє ряд стадій розвитку даного особистісного 

утворення: автономну, стадію самоусвідомлення і універсальну. Психолог вказує, 

що на автономній стадії людина намагається досягти меж власних можливостей, 

фокусуючи увагу на самореалізації й самоактуалізації. На наступній стадії – стадії 

самоусвідомлення – особистість досліджує свої думки і установки, додаючи 

смислу у свій досвід. І, накінець, метою останньої – універсальної стадії, на думку 

С.Кук-Грейтер, є просто буття, злиття з духовним світом і медитація. На наш 

погляд, така точка зору на саморозуміння, коли воно повністю пов’язується зі 

станами свідомості і навіть трактується в дусі східних медитавних практик, 

дозволяє підкреслити роль даного психічного феномена в духовному розвитку 



особистості, а його стадіальний розвиток можна порівняти з етапами становлення 

життєвої позиції [45.]. 

В свою чергу, В.Деймон, Р.Харт відмічають в структурі саморозуміння 

наступні компоненти: 1) особистісні погляди; 2) когнітивні образи власних 

атрибутів, причому ці образи можуть функціонально не залежати від особистих 

поглядів; 3) теорії Я, які можуть виконувати функцію інтеграції багатьох 

особистих спогадів та образів. Завдяки даним компонентам, які спираються на 

власний досвід, людина формує цілісне уявлення про себе, що допомагає у 

стабільності та втіленні життєвої позиції. В процесі саморозуміння, як відмічають 

дослідники, фізична репрезентація себе, тобто свого тіла, одежі, власності 

переходить до соціальної репрезентації, тобто соціальних ролей і взаємин, а потім 

і до духовного Я, тобто цілісної системи своїх поглядів, цінностей, переконань. 

Отже, саморозуміння, як і життєва позиція, має три сфери прояву: тілесну, 

соціальну і духовну [47.]. 

Г.Олпорт виділяє окремі кореляти саморозуміння: „...хто усвідомлює власні 

неприємні якості, набагато рідше буде приписувати їх оточуючим людям. Люди з 

високим саморозумінням краще знають інших людей і приймаються ними ... 

мають порівняно високий інтелект, ... оцінюються як більш „здорові“  [28, с.342]. 

Отже, автор наділяє саморозумінням гармонійну особистість, якій притаманні 

самоусвідомлення, високий розумовий і емоційний розвиток, здорові 

міжособистісні взаємини, краща соціальна адаптованість. На наш погляд, до цих 

характеристик можна віднести також і життєву позицію. 

З позиції Е.Огден, рівень саморозуміння також виявляється за ступенем 

самоусвідомлення, яке вар’юється від навмисної саморефлексії до дуже тонкого 

почуття самості [за 20].  

К.Роджерс розкриває іншу сторону саморозуміння, зазначаючи, що в 

психотерапії роль терапевта полягає в сприянні побудови таких відносин, які б 

розвивали саморозуміння клієнта, самопізнання та самоусвідомлення. Психолог 



переконує, що саме ці конструкти є необхідними для формування самоустановки 

турбуватися про себе [34, с.76]. 

Б.В.Кайгородов, який вперше розробив загальнопсихологічне визначення 

саморозуміння і окреслив його межі в системі пов’язаних з ним психологічних 

явищ, вивчає  процес усвідомлення людиною свого існування, результатом якого є 

когнітивне, емоційне узгодження продуктів самосвідомості та реальності. Він 

виділяє такі показники розуміння людиною себе: 1) здатність до об’єктивності; 2) 

сприйнятливість; 3) здатність до самоспостереження; 4) відкритість новому 

досвіду; 5) емпатія; 6) узгодженість зовнішніх та внутрішніх джерел інформації 

про себе та інших; 7) соціальна зрілість; 8) відповідальність; 9) розуміння іншої 

людини. Звідси виходить, що формулою саморозуміння є сума знань про себе, яка 

відображається в різноманітних формах Я людини, і переживань цих знань, коли 

кожна форма Я стає самоцінністю людини. Сенситивним періодом для розвитку 

саморозуміння вчений виділяє ранній юнацький вік [14]. 

В той же час В.В.Знаков вивчає саморозуміння як процес і результат 

знаходження смислу власних вчинків, відносин з оточуючими, ставлення до себе, 

світу: „З позиції психології людського буття розуміння потрібно людині для того, 

щоб зрозуміти себе, визначити, що вона є, яке місце займає в світі... Розуміючи 

світ, людина повинна зрозуміти себе не як об’єкт, а усвідомити себе зсередини...“ 

[13, c.13]. Вчений пов’язує даний феномен з самоусвідомленням, розвитком 

самостійності, умінням захищати власні інтереси та робити свідомий вибір, а 

звідси, і турбуватися про себе. Пов’язуючи саморозуміння з сапоприйняттям та 

автономністю, він, по суті, описує прояви життєвої позиції. 

Емпіричним критерієм поведінкового компонента життєвої в підлітковому 

віці ми визначили автономність, що проявляється в самовизначенні і 

незалежності, здатності протистояти соціальному тиску, думати і поводити себе 

незалежно, оцінюванні себе, виходячи із особистих стандартів, саморегуляції 

власної поведінки. 



На думку психологів гуманістичного напрямку [31; 34; 43], автономність є 

головним критерієм психічного здоров'я особи, її цілісності і повноти. Це поняття 

тяжіє до таких рис, як „життєвість“ і „самопідтримка“ у Ф.Перлза [31], „зрілість“ у 

К.Роджерса [34]. Особистість, що турбується про себе — автономна, незалежна і 

вільна, проте це не означає відчуження і самотність. В термінах Е.Фромма 

автономність – це позитивна свобода для саморозвитку, запорука самостійного та 

свідомого вибору, коли людина бере відповідальність за власні вчинки [42]. 

С.К.Нартова-Бочавер пов’язує автономну поведінку з психологічною 

суверенністю: „...здатність людини контролювати, захищати і розвивати свій 

психічний простір, який ґрунтується на узагальненому досвіді успішної 

автономної поведінки“ [26, с.11]. Тобто, суверенність — це цілісність і 

автономність, здатність захищати об’єктивовану оболонку власного ментального 

існування. Виходячи з цих думок, ми вважаємо, що суверенність є невід’ємним 

фактором становлення особистості  і проявляється, перш за все, в автономності та 

самозбереженні.  

Формувати власну автономність означає підтримувати себе у будь-якій 

ситуації, поводити себе незалежно від обставин, приймати самостійні рішення, 

тобто розвивати власну самостійність, індивідуальність. Суттєву роль в розвитку 

автономності відіграють відносини матері та дитини: „Трагічність відносин матері 

та дитини виявляється в тому, що навіть у випадку отримання безумовної 

материнської любові в момент народження і прийняття її в якості захисту та 

підтримки, в процесі дорослішання дитина стає (і повинна стати!) незалежною та 

автономною від матері, має відокремитися і піти від неї у „власне життя“ [38, 

с.69]. Якщо людина не змогла побудувати свій образ, засвоїти установку на власну 

позицію, сформувати автономну поведінку, вона залишиться все життя залежною 

від матері, буде постійно повертатися до неї, втрачаючи можливість жити своїм 

життям. 



Зростаючі психічні та фізичні сили в підлітковому віці, як свідчить наше 

дослідження, зумовлюють таке утворення як автономність, котре полягає в 

здатності підпорядковувати свої дії віддаленій меті, переборювати труднощі на 

власному життєвому шляху. Автономність в цьому віці виявляється і в 

критичному підході до дійсності, вибірковому ставленні до людей, 

самокритичності, дисциплінованості, ініціативному і наполегливому досягнення 

своєї мети, самостійності та незалежності. 

На думку І.М.Нікольської [27], автономність у підлітковому та ранньому 

юнацькому віці проявляється в трьох формах: поведінковій, емоційній і 

нормативній. Поведінкова форма веде до необхідності самостійно вирішувати 

особисті питання. Емоційна викликає потребу в праві на власні контакти, які 

вибираються незалежно від батьків. Нормативна пов’язана з бажанням керуватися 

особисто виробленими нормами, власними поглядами і цінностями. При цьому 

вчені вказують, що на фоні швидкого росту автономності соціальне оточення 

поступово відтісняє авторитет батьків, відбувається внутрішнє відділення від їх 

цінностей, активізується при цьому механізм становлення життєвої позиції. 

Ґрунтуючись на вищезазначених положеннях, ми вважаємо основними 

чинниками становлення адекватного само відношення і, як наслідок, життєвої 

позиції – само розуміння, прийняття себе та автономність, які репрезентують три 

сфери досліджуваного феномена — когнітивну, афективну та поведінкову. 

Згідно поглядів багатьох авторів [10; 26; 28; 31; 39], про трьохвимірність 

людського існування, ми досліджували феномен життєвої позиції у підлітковому 

віці також за трьома основними напрямами: тілесним, соціальним та духовним. 

Для вивчення першого чинника становлення життєвої позиції підлітка ми 

обрали тілесний аспект. Старший шкільний вік — початкова стадія фізичної 

зрілості та одночасно стадія завершення статевого розвитку. Тому тілесне Я, яке 

починає формуватися від народження, зазнає значних змін та трансформації в 

підлітковому віці, починає сприйматися як невід’ємна частина цілісного образу в 



ранній юності. Цінними з цього приводу є думки Г.Олпорта, який підкреслює: 

„Тілесне переживання на все життя залишається якорем для нашої самосвідомості, 

хоча воно ніколи не пояснює цілісного переживання Я настільки, щоб допомогти в 

його визначенні...“ [28, с.187]. 

Ставлення до власного тіла — це перші прояви ставлення до себе, які 

виникають в онтогенезі і залишаються з людиною до кінця життя. На думку 

С.К.Нартової-Бочавер, тілесність проявляється, насамперед, у ставленні до своєї 

зовнішності, харчуванні, особистому комфорті, інтимних взаєминах, виборі одягу 

тощо. Забезпечення суверенності своєї тілесності, що є турботою про власне тіло, 

виступає необхідною передумовою для встановлення контакту з власними 

потребами, частинами тіла та оточуючим середовищем, для розвитку 

суб’єктивності та самоприйняття, а також для конструктивної поведінки й 

діяльності [26]. Отже, обережне та поважливе ставлення до себе як до тілесного 

індивіда слід розглядати беззаперечним чинником гармонійного існування в 

соціальному оточенні.  

На думку М.Кле, побудова нового тілесного Я відбувається саме в 

підлітковому віці: „Швидкість, з якою відбуваються зміни, ламає той константний 

образ тіла, який сформувався в дитинстві, і вимагає побудови нового тілесного Я“ 

[15, с.70]. Разом з тим він зазначає, що ідеальний тілесний образ в значній мірі 

ірреальний, тому що статеве дозрівання в підлітковому віці особливо 

підпорядковано жорсткому контролю норм культури та засобів масової 

інформації, особливо в групі однолітків. 

Схожі думки знаходимо у роботі В.А.Роменця, який наголошує, що 

підлітковий вік стає переломним у формуванні тілесного самоставлення: 

„Підліткова незграбність викликає прагнення тілесного самовдосконалення“ [36, 

с.74]. Разом з тим, ставлення до власного тіла, бразу фізичного «Я» в цей віковий 

період часто несе неусвідомлений характер, проявляючись навіть у деструктивних 

вчинках, діях по відношенню до свого тіла. Так, дівчата можуть бути незадоволені 



власним зростом, фігурою, волоссям тощо. Інколи це виражається у надмірному 

прагнення схуднути, що може призвести до психічних розладів у харчуванні, а 

саме, анорексії чи булімії. Високі підлітки, які вищі зростом за своїх однолітків, 

можуть соромитися свого зросту і почати сутулитися. Отже, ставлення до самого 

себе в тілесному вимірі має суперечливий, амбівалентний характер. 

При переході до ранньої юності тілесне Я починає відігравати якісно нову 

роль у становленні особистості. Старшокласник вчиться приймати себе та власне 

фізичне тіло під впливом розвитку самосвідомості, замінюючи ірреальний 

недосяжний образ, адекватним та реальним. Він починає цілеспрямовано 

займатися спортом, щоб усунути недоліки, які не співпадають з його уявним 

фізичним образом, тим самим свідомо турбуючись про себе в тілесному плані [12; 

195]. 

Наступним напрямком дослідження становлення життєвої позиції в 

підлітковому віці ми виділили соціальний. З точки зору Л.І.Божович, І.С.Кона, 

Х.Ремшмідта, старший підлітковий вік — це перехід від фізіологічної зрілості до 

зрілості соціальної, змістом якої є включення старшокласника до дорослого життя, 

засвоєння тих норм та правил, які існують у суспільстві. Разом з тим, вчені 

вказують, що статева зрілість юнака чи дівчини ще не означає зрілості соціальної. 

Соціальна зрілість в наш час настає пізніше, тому що потрібно значно більше часу 

для отримання необхідної освіти [5; 17; 33]. 

На думку С.К.Нартової-Бочавер, відсутність суверенності у встановленні 

соціальних взаємин приводить або до відчуженості, або до симбіотичної 

залежності. Тому турбота про соціальні зв’язки, що проявляється, передусім, у 

здатності захистити свої соціальні границі, є необхідною самоустановкою для 

індивіда, який розвивається в соціальному середовищі [26]. 

Л.С.Виготський визначає фундаментальний закон психології: дитина сама 

засвоює соціальні форми поведінки і переносить їх на саму себе, тобто, 

інтеріоризація соціальних норм суспільства та оволодіння різноманітними 



соціальними ролями  є етапом у становленні життєвої позиції в соціальному плані 

[9]. Відповідно, прийняття соціальної ролі – це розвиток здатності ставитися до 

себе та інших, як до суб’єктів, реагувати на дії оточуючих так само, як на свої 

власні, і розглядати свою поведінку з погляду інших людей.  

Усвідомлення себе як соціального індивіда особливо посилюється в 

старшому підлітковому віці. Головним доказом цього виступає потреба в 

довірливих відносинах з оточуючими дорослими людьми, яка є необхідною для 

засвоєння самостійності та досвіду автономного існування. Детермінанта 

саморозвитку особистості проявляється в новій якості — ставлення до себе як до 

людини, котра взаємодіє з іншими людьми, старшокласник усвідомлює себе вже 

як члена групи, комунікатора, що встановлює контакти з постійно зростаючим 

колом людей. Водночас підліткова дружба допомагає розкрити, пізнати та 

зрозуміти себе: „...спілкування має пряме відношення до формування уявлення 

про себе, яке складається в процесі порівняння вчинків і якостей товариша зі 

своїми власними“ [45, с.68]. 

В основі спілкування з однолітками лежить суперечлива взаємодія двох 

потреб — у відокремленні та належності до певних груп, число яких стрімко 

зростає, завоювання певного статусу, авторитету серед членів обраної групи: 

„Ранньо-юнацькому спілкуванню притаманні дві протилежні тенденції: 

розширення його сфери та зростаюча індивідуалізація. Перша проявляється, 

приміром, у збільшенні часу на спілкування з ровесниками, впевненому зростанні 

географії та соціального простору такого спілкування і базується на підтримці 

самоприйняття та самоповаги“ [37, с.41]. 

Молоді люди в період старшого підліткового віку визначають віддалені цілі 

стратегічного характеру, в основі яких лежить самооцінка своїх здібностей, 

можливостей, набутих знань під час навчання в школі, професійних інтересів, 

родинних традицій. Дані цілі становлять смисл життя юнака. Те, що вони 

спрямовуються на декілька соціальних інституцій, свідчить про серйозність і 



масштабність процесу соціалізації особистості, яка здійснює здатна коригувати та 

захищати власну життєву позицію з огляду на власне духовне Я. 

Соціальна адаптація старшокласників стає головним завданням на даному 

етапі, що передбачає підготовку до всіх труднощів, з якими пов’язане соціальне 

життя. Ми вважаємо, що знаковим моментом в період старшого шкільного віку є 

усвідомлення соціальних потреб та формування світоглядних соціальних 

орієнтирів, які сприяють розвитку конструктивної життєвої позиції. Дані 

особливості проявляються у створенні молодими людьми власної програми 

життєдіяльності, яка у своїй основі ґрунтується на загальноприйнятих нормах 

суспільства.  

Однак, сучасна ситуація в країні зумовлює виникнення стану фрустрації, 

невпевненості в собі, небажання вступати в самостійне життя, бути повноправним 

соціальним індивідом. Саме в період старшого шкільного віку особливо важливо 

мати такі суспільні орієнтири, які визначають вектор розвитку молодої людини і 

допомагають адаптуватись до нових умов.  

Третій напрям становлення особистості та, як наслідок, впливу на 

становлення життєвої позиції підлітка, представлений духовним аспектом, який 

включає в себе розвиток моральної свідомості, системи уявлень, переконань, 

переживань про навколишній світ та людей, тобто світогляд, а також релігійний 

досвід [2]. Український дослідник, О.С.Штепа, пов’язує духовність людини з 

розвитком саморозуміння, за допомогою якого людина осмислює внутрішні 

цінності та усвідомлює власну свободу [44]. В.Сатір розкриває поняття 

„духовності“ через усвідомлення цінності свого життя, оберігання його та 

ставлення до себе [39]. 

На думку вчених [4; 6; 7; 11; 17; 19; 25; 33], ранній юнацький вік 

характеризується якісними змінами в структурі особистості, йде переорієнтація та 

переоцінка цінностей, серед яких на перший план виходить духовне Я 



особистості. На відміну від підліткового віку, коли в центрі уваги знаходиться 

тілесний образ, старшокласники пізнають і розширюють духовні межі власного Я. 

Л.Колберг вважає, що у період старшого підліткового віку відбувається 

становлення моральної свідомості, яка відрізняється переходом на новий рівень — 

конвенційний та постконвенційний [46]. Водночас, Ж.Піаже зазначає, що для 

цього віку притаманний розвиток морального релятивізму. Але ця позиція не є 

моделлю вседозволеності та моральної розпусти, а є скоріше більш глибоким 

поглядом на моральні проблеми. Вона означає, що стосовно всіх явищ в житті 

суспільства не можна відповісти однозначно добре це чи погано, що веде до 

побудови власних внутрішніх норм, моральних переконань та принципів. Тому 

старшокласники починають керуватися саме власною внутрішньою позицією, 

висловлюють думку про рівень справедливості того чи іншого вчинку [32]. 

Становлення особистості, самовизначення в старшому підлітковому віці 

пов’язані з формуванням світогляду, який виступає частиною духовного образу 

цілісної особистості: „Світогляд як система переконань починає формуватися з 

уміння відстоювати власні інтереси та уподобання в щоденних ситуаціях — 

спочатку відносно речей чи звичок, а пізніше — цінностей“ [26, c.158]. Слід 

зауважити, що світоглядні позиції в старшому підлітковому віці будуються на 

інтелектуальному розвитку, інтересі до особистості, рефлексії, що 

супроводжується постійною турботою про саморозвиток та самовиховання. 

Картина світу в ранній юності може бути матеріалістичною чи ідеалістичною, 

релігійною чи науковою. Т.М.Зелінська дотримується думки, що для світогляду 

старшокласників характерне усвідомлення соціальної перспективи, яка 

виражається в діалектиці минулого-теперішнього-майбутнього Я. Критичність 

ставлення до минулого дитинства супроводжується відносно високою 

самооцінкою, спрямованістю життєвих перспектив на майбутнє, пошуком сенсу 

життя [11]. 



Пізнання життя і свого місця в ньому просуває старшокласника до глибокого 

розуміння своїх зв’язків, стосунків з іншими людьми, правил цих відносин, тобто 

моральних основ, до усвідомлення потенційної потреби у духовності: „Духовний 

світ молодої людини, формування її ідеалів, переконань, накінець, самовизначення 

можливі лише в тому випадку, якщо вона постійно співставляє свої дії, погляди і 

переконання з діями і поглядами інших…“ [8, с.92]. Підсумком роздумів про себе, 

діалогів з самим собою, самоаналізу, саморефлексії стає обґрунтування моральних 

мотивів і виборів, визначення моральної позиції, а це виступає найкращим 

показником сформованої життєвої позиції в духовному напрямі в підлітковому 

віці. 

Отже, виходячи з цих наукових положень та становлення життєвої позиції 

підлітка розкривається в тілесному, соціальному та духовному напрямах.   

На другому етапі констатувального експерименту будуть досліджуватись 

особистісні детермінанти (ставлення до майбутнього, фрустраційна толерантність, 

загальна самовідношення) ставлення до себе в підлітковому віці та їх 

взаємозв’язки з життєвою позицією, що дасть можливість оцінити цей конструкт 

як стале особистісне утворення. 
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