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Тема: «Психологічні особливості прояву емоційної сфери підлітків» 
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РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка до дипломнної роботи «Психологічні особливності прояву 

емоційнної сфери підліткнів»: 54 сторінкни, 42 викориснтані джерела та літератнура, 2 

додатки. 

Об'єкт досліджнення -  емоційнна сфера особистності підліткнів. 

Предмет - психолонгічні особливності прояву емоційнної сфери підліткнів. 

Мета досліджнення полягає у теоретинчному обґрунтнуванні та практичнному 

досліджненні наслідкнів прояву емоційнної сфери підліткнів.  

Дипломна робота відобра нжена у теоретинчному та емпіричнному досліджненні 

емоційнної сфери підліткнів та особливностей їх прояву.  

Підлітковий вік вважаєтнься особливно «емоційно насиченним» і тому вивченння 

емоційнного розвиткну та його вплив на психіку підліткнів займає провіднне місце в 

психолонгії. 

Практичне значенння дипломнної роботи: 

В даній дипломнній роботі нами було розроблнено і запропонновано застосунвання 

в роботі педагог нічних колектинвів і рекоменндовано «Практичні поради педагог нам і 

батькам щодо прояву емоційнної сфери підліткнів», результнати досліджнення можна 

викорис нтовувати в межах професінйної діяльнонсті в роботі з учнями, батькам ни з метою 

профіла нктики проявів емоційнної сфери підліткнів. 

ЕМОЦІЙНА СФЕРА, ТРИВОЖНнІСТЬ, СТРЕСОС нТІЙКІСТЬ, САМООЦІнНКА, 

ПСИХОКО нРЕКЦІЙНА РОБОТА  
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ВСТУП 

 

Актуальність досліджнення обумовлнена тим, що досліджнення емоційнної сфери 

підліткнового віку відносинться до малороз нроблених напрямінв психолонгії. Переважнне 

значенння набуває проблем на діагнос нтики та розвиткну емоційнної сфери в підліткновому 

віці. Емоції як невід'ємний компоненнт психічнної діяльнонсті змінюєтнься у процесі 

життя людини. Вплив емоцій на протіка нння багатьо нх психічнних процесінв посилює 

необхід нність пізнанння механіз нмів їхнього виникне нння, розвиткну і можливонго 

коригувнання в навчальнно-виховному процесі. 

Перехід до підліткнового віку характе нризується глибокинми змінами умов, що 

впливаюнть на особистнісний розвитонк дитини. Зміни стосуютнься фізіолонгії організ нму, 

відносинн, що складаюнться у підліткнів з дорослинми людьми і однолітнками, рівня 

розвиткну пізнава нльних процесінв, інтелекнту і здібнос нтей, в цей час великих змін зазнає 

і емоційнний розвитонк. Підліткновий вік період підвище нної емоційнності, що 

проявля нється в легкій збудливності, мінливонсті настрою, виникне ннні тривожнності, 

агресивнності та інших бурхливних реакцій. Інтенси нвний розвитонк самосвіндомості і 

критичнного мисленння призвод нить до того, що дитина в підліткновому віці виявляє 

протирінччя не лише в оточуючному світі, але і всерединні власног но уявленння про себе, 

що являєтьнся основою для зміни емоційнно– цінніснного відноше нння до себе, яке 

проявля нється у незадовноленості собою. 

У відповіндності з метою роботи були визначе нні наступнні завданння: 

1. Провести теоретинчний аналіз проблем ни психолонгічної особливності прояву 

емоційнної сфери підліткнів 

2. Тривожність та стресос нтійкість як наслідонк прояву емоційнної сфери 

підліткнів. 

3. Здійснити емпіричнне досліджнення психолонгічних особливностей прояву 

емоційнної сфери підліткнів та проаналнізувати його результнати 

4. На основі емпіричнного досліджнення розробинти практичнні рекоменндації для 

виклада нчів, учнів, батьків з покраще нння прояву емоційнної сфери підліткнів 

серед учнів 7-х класів  школи № _м. Києва 
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Методи досліджнення: 

1. Теоретичні методи: аналіз, узагальннення, система нтизація – для 

узагальннення теоретинко-методологічних підходінв та визначе нння концептнуальних 

засад досліджнення. 

2. Методи психолонгічного досліджнення з викориснтанням методик: методик на 

рівня з метою визначе нння тривожнності Ч. Д. Спілбернгера, Ю. Л. Ханіна – 1 метод; 

Тест стресос нтійкості – 1,2 методи ( С.Коухена і Г.Виллиансона) 

3. Методи обробки результнатів досліджнення: математнично- статистничний та 

кореляцнійний. 

Експериментальна база та вибірка дослідж нення. Досліджнення, в якому взяло 

участь 50 учнів віком 13-15 років, проводинлось на базі 7 класу школи №246 м. Київ. 

Серед учасникнів експеринменту було __ юнаків та __ дівчат – студентни НАУ – 20-50 

осіб, вік – 20-21 р.  

Структура та обсяг роботи – дипломнна робота складає нться з двох розділінв, 

висновкнів до кожного з розділінв та загальнних висновкнів, а також списку, що 

складає нться із 42 викорис нтаних джерел та 2 додаткінв. Основнинй зміст роботи 

викладе нно на 38 сторінкнах, робота містить 4 рисункіни. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОнГІЧНИХ ОСОБЛИВ нОСТЕЙ ПРОЯВУ 

ЕМОЦІЙНнОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКнІВ 

 

1.1. Психолонгічні особливності емоційнної сфери підліткнів 

   

Психологічним аспекта нм становлнення особистності у підліткновому віці 

присвячнено багато досліджнень. В цьому віці завершунється формува нння 

інтелекнтуального апарату, що робить можливинм осмисле нння власног но світоба нчення, 

конструнювання індивід нуальної системи цінностней та Я-концепції. Образ Я в цей час 

нестійкний, пік його змін відбува нється на 12-13 років. Саме в цей час відбува нється 

інтегра нція і усвідом нлення всієї інформа нції, що відносинться до власног но Я. Звичайнно, 

що розвитонк емоцій в підліткновому віці, як і інші психічнні процеси, підкоря нються 

певним закономнірностям [16]. 

Дослідження дослідн ників показални, що в підліткновому віці починає нться 

психолонгічна стадія розвиткну емоцій. Це можна пов’язати з тим фактом, що саме в 

цьому віці підлітонк починає усвідом нлювати значенння мови, як системи знаків, що 

втілює в собі сукупнинй людськинй досвід. Отже, на перший план виходитнь друга 

сигнальнна система, сприйня нття проходинть, наче скрізь призму, через словесн но-

знаковий фільтр. Пошук себе, своєї відміннності від інших людей призвод нить до того, 

що класифінкація людей за статтю, віком, груповінй принале нжності та улюбленними 

видами проведе нння вільног но часу змінюютнься більш психолонгічними 

багатоф накторними класифінкаціями, що мають сильне емоціоннальне забарвлнення: 

сміливінсть, чесністнь, вірністнь, доброта, талановнитість, незалежнність, оригінанльність. 

Немає кінця психолонгічним мірками, якими підлітонк міряє інших і себе у пошуку 

власної ідентичнності та унікальнності. Результнати цих стихійнних психолонгічних 

досліджнень себе та оточуючних система нтизуються в уявленннях підліткнів про цінностні, 

ідеали, власний життєви нй стиль, соціальнні ролі, поведіннку [10,c. 54-55].  

 Всі ці уявленння підлітонк ще «випробує на міцністнь» в умовах реальнонго життя, 
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координнує з сімейнинми, груповинми, соціальнними цінностнями. Негативнізм (асоціальна 

чи антисоцніальна реакція на розходжнення власних та загальнноприйнятих цінностней) 

чи адаптац нія (пристосування власних поглядінв на життя до реалій) – такі найбільнш 

вірогід нні варіантни заверше нння психолонгічної стадії емоційнного розвиткну. Величез нна 

кількіс нть людей залишаєнться на цій стадії побутовного психолонгізування на протязі 

всього свого жалюгід нного життя. 

Наступна стадія – стадія автоном нії емоцій, що виникає в тих випадка нх, коли 

зіткненння цінностней, напрацьнованих підліткном і цінностней його соціальнного оточенння 

призвод нить до появи позиції людини, відповіндальної за власне життя. Тиск зовнішнніх 

обставинн така людина усвідом нлює, але не реагує на нього н чисто негативністично, ні 

чисто адаптивнно. Головнинм векторонм розвиткну такої особистності стають процеси 

самовиз нначення, спрямовнані на зменшенння конфлікнту між власним ни та зовнішнніми 

цінностнями за рахунок перетво нрення тих та інших [29]. 

З точки зору іншого дослідн ника – Х. Ремшидтна, в підліткновому віці 

зустрічнаються три типи емоційнного реагува нння: 

1. Емоційна нестабінльність. В емоційнній сфері ще зберіга нється значна 

невпевнненість щодо вибору форм поведіннки. Нові почуття вже з’явилися, але ще не 

мають адекватнних форм виразу. Мотивацнійна ситуаціня характе нризується, з одного 

боку, тяжіння нм до самостінйності та самоповнаги, з іншого – зіткненнням з забороннами 

та очікува нннями оточуючних. Це протирінччя втягує підліткнів в конфлікнт, котрий може 

виклика нти бурхливні та мінливі емоційн ні прояви. 

2. Напад чи відступ. Підлітк нова ситуаціня може сприяти як агресивнній 

поведіннці, так і тенденцнії уникати зіткнен ння. Перше проявля нється в незгоді з 

існуючинм порядконм, в протидінї законам та правила нм соціальнного оточенння. Відступ 

також може характе нризуватися опозицінйністю, коли виникає прагнен ння не мати 

нічого спільнонго зі світом дорослинх. Також зустрічнається розчаронваний відхід у 

самого себе, пов'язаний з відчуттням незрозунмілості та неприйнняття. 

3. Ідеалізм. Невмінння критичнно поглянунти на навколиншню дійсніс нть та 

внаслід нок цього бачення тільки якоїсь однієї, бажаної сторони цього світу. Зазвича нй 

породжунє піднесе ннні, райдужнні емоції. Найбільнші труднощ ні при подоланнні ідеаліз нму 
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виклика нє перехід до адекватнного бачення, а не до вибору іншого «боку медалі» - 

негативнізму [19]. 

В епігене нтичній концепцнії Е. Еріксонна підліткновий період є віком вирішенння 

базовог но завданння, що предстанвляє собою розвитонк відчуттня рольовонї ідентичнності, 

що містить у собі не тільки систему актуальнних рольовинх ідентиф нікацій, але й досвід, 

що накопичнується на поперед нніх етапах розвиткну, синтезунє його та стає базою для 

подальш ного розвиткну особистності дорослонї людини [12]. 

Встановлено, що з віком діти починаюнть краще ідентиф нікувати емоції, в 

підліткновому віці межі «емоційних» понять стають більш чіткими: так, маленькні діти 

застосонвують один й той же термін задля визначе нння широког но кола емоційнних явищ, 

ніж більш дорослі літи. У підліткнів зафіксонвано значне розшире нння словникна емоцій 

по мірі доросліншання та збільше нння числа параметнрів, за якими розрізнняються емоції. 

Підлітки переживнають щодо найрізнноманітніших життєвинх випадкінв більш 

яскраво та інтенсинвно, ніж дорослі та діти. Це стосуєтнься як позитивнних, так і 

негативнних емоцій. Якщо підлітонк щасливинй, то повністню, але якщо він чимось 

засмуче нний, то почуваєнться жахливо нещасни нм. Ці стани невтрим нної радості та 

глибоконго відчаю можуть змінюванти один одного дуже швидко навіть на протязі 

одного дня. 

За результнатами досліджнення П. Лафреньне підліткни відчува нли себе дуже 

щасливинми в шість разів частіше за батьків, а дуже нещаснинми – в три рази частіше. 

Крім того підліткни значно частіше хвилюва нлись, відчуванли себе незграбнними, а також 

нудьгувнали та відчува нли апатію [16]. 

Такий сплеск в емоційнній сфері підліткнів багато авторів пов’язують насампе нред 

з балансо нм двох головнинх нервовинх процесінв – збуджен ння та гальмувнання. В 

підліткновому віці загальнне збудженння нароста нє, а всі види гальмувнання слабшаюнть. 

Таким чином, одні й ті ж життєві випадки виклика нють у підліткнів більш яскравинй 

емоційнний відгук, а заспоконїтися їм набагатно складнінше [11]. 

Між тим, емоції та почуття підлітк нів набагатно більше стосуютнься їх внутріш нніх 

переживнань. Назовні вони виражаюнться менше, аніж у дітей. І навіть у відкритних 

бесідах підлітк ни часто говорятнь не про всі свої переживнання [6, c. 120] 
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Ще одна особливність емоцій підліткнів – амбівал нентність. Емоції щодо об’єкта 

чи суб’єкта можуть бути позитивнним і негативнними одночас нно. Ця поляризнація часто 

приголонмшує підліткна, якому важко розібра нтися у власних переживнаннях. 

Емоції зазвича нй поділяюнться на позитивнні і негативнні. Всі ці емоціоннальні 

переживнання є нормальнними, емоційнна сигнальнна система має велике значенння в 

людськонму житті, котре можна назвати «життям», а не «існуванням» тільки завдяки 

емоціям. Але будь-яка емоція може також нашкодинти людині, коли стає надміру 

домінуюнчою [20]. 

 

 

1.2. Теоретинчний аналіз проявів емоційнної сфери у підліткновому віці 

 

 

1.3. Рівень тривожнності й стресос нтійкості як наслідонк прояву емоційнної 

сфери підліткна  

 

У підліткнів розвива нється тривожнність, це зв'язано, насампе нред, з 

диспропнорціями в розвиткну, з передча нсним розвиткном і його затримкною. 

Актуальним стає, як відзначнає Х. Ремшидт, у своїй роботі „Підлітковий й 

юнацькинй вік ”, порівня нння себе з однолітнками, оскількни діапазонн нормальнної 

мінливонсті залишає нться невідом ним, продовжнує Х. Ремшидт, це може виклика нти 

тривожнність і привестни до гострих конфлікнтів або депресинвного стану й навіть до 

хронічнних неврозінв [21]. 

Прояви тривожнності в дітей, зокрема підліткнів, можуть бути соматичнними й 

поведіннковими. Соматичнні прояви стосуютнься змін у внутріш нніх органах, система нх 

організ нму дитини: прискорнене серцебинття, нерівне дихання, тремтін ння кінцівонк, 

скутістнь рухів, може підвищунватися тиск, виникатни розлади шлунка тощо. 

На поведіннковому рівні прояви підвище нної тривожнності ще більш різнома ннітні 

й неперед нбачувані. Вони можуть коливатнися від повної апатії і безініцніативності до 

демонстнративної жорстокності [15]. 
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Наступною причиноню можна виділитни сексуал ньний розвитонк підліткнів. У цьому 

процесі вирішал ньну роль грає ЦНС, місце інтегра нції нервовинх і психічнних феномен нів. 

Прояв тривожнності може протіка нти в 2 варіантнах: це страх - гнів і страх - 

стражда нння, які по-різному проявля нються, але однаковно деззаданптують особистність. 

Економічні умови можуть стати причиноню для тривожнності: тому що підлітонк 

постійнно почуває себе залежнинм, несамос нтійним. Молоді люди довго залежатнь від 

батьків у фінансонвому відноше ннні, із-за великої тривало нсті шкільнонго навчанння. 

Неуспіш нність у школі може бути причиноню конфлікнтів [15]. 

Тривожність - це суб'єктивний прояв неблаго нполуччя особистності. Підлітонк - 

типова епоха дитинстнва, що має ряд стадій, які мають свої особливності, з одного боку, 

а з іншої сторони підліто нк - зростаюнча людина, що стоїть на порозі дорослонго життя. 

Тривожні діти переконнані: щоб нічого не боятися, потрібн но зробити так, щоб 

боялися їх. Саме тому тривожнність є одним із основнинх джерел підліткнової 

агресивнності. Як правило, при цьому в підліткна простежнується заниженна самооціннка. 

Підліткни, у яких агресивнність розвинунлася як засіб подоланння тривоги, потребунють 

особливної уваги. Маскуючни свою тривогу, ховаючи її від дорослинх та однолітнків і 

навіть від себе, вони самі не знають, що їм потрібнно, не можуть звернутнися по 

допомог ну, провокунють негативнне ставленння до себе оточуючних. Це ускладннює і без 

того важкий внутріш нній стан дитини в період підліткнової кризи, підкріпнлюючи 

впевненність у тому, що шляхи до „нормального ” життя для них закриті. У цьому 

випадку важлива реакція доросли нх, зокрема вчителінв, на такі прояви агресивнності. 

Головна заповід нь тут така: у жодному разі не потрібнно відповіндати на агресію 

агресіє ню. Можна виражатни незадовнолення, образу, подив, але максимунм зусиль треба 

докластни для того, щоб підвищинти самооціннку тривожнно-агресивного підліткна [34]. 

Один із частих проявів тривожн ності в підліткнів - апатія, в'ялість, 

безініцніативність. Конфлікнт між суперечнливими прагненннями розв'язується за 

рахунок відмови від будь-яких прагненнь. Нехтува нння інтерес нами дитини веде до 

втрати інтерес нів, не задоволнення основнинх потреб - до зниженння інтенсинвності цих 

потреб. Апатія часто є наслідкном без-успішності інших механіз нмів подоланння 

тривожнності, коли ні фантазіня, ні ритуали, ні навіть така розповс нюджена підліткнова 
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форма адаптацнії, як агресія, не допомаг нає подолатни тривогу. Маска апатії ще більш 

оманливна, ніж маска агресії. Демонст нративна інертнінсть, відсутнність живих 

емоційнних реакцій заважаюнть розпізннати тривогу, внутріш ннє протирінччя, яке 

призвелно до розвиткну цього стану [34]. 

Тривожність підліткна часто порушує його нормальнне життя, нерідко виступа нє 

причиноню порушенння соціальнних зв'язків з навколиншніми. Подібну тривожнність 

мають часто школярі, які добре вчаться, відповіндально ставлятнься до навчанння, 

громадс нького життя, шкільнінй дисциплніні. 

Такі тривожнні діти звичайнно не виклика нють скарг з боку вчителінв і батьків і самі 

не звертаюнться до психолонга. Як відомо подібна тривожнність може породжунватися 

або реальнинм неблагонполуччям школяра в найбільнш значиминх областянх діяльнонсті 

спілкувнання, або існуватни як би всупере нч об'єктивно благопонлучному положеннню, 

будучи наслідкном певних особистнісних конфлікнтів [27]. 

Тривожність, закріпинвшись, стає досить стійким утворен нням. Підліткни з 

підвище нною тривожнністю тим самим виявляюнться в ситуацінї, «зачарованого 

психолонгічного кола», коли тривожнність погіршунє можливонсті підліткна, 

результнативність його діяльнонсті, а це у свою чергу, ще більше підсилюнє емоційнне 

неблаго нполуччя. Але щоб сформувналася тривожнність як риса особистності, людина 

повинна накопичнити багаж неуспіш нних, неадеквнатних способінв подоланння стану 

тривоги [27]. 

Основним новоутвноренням підліткнового віку є самосвіндомість, як результнат 

розшире нння спілкувнання, завдяки чому ускладннилися відносинни підліткна із 

суспільнством, з дорослинми, з однолітнками. 

Паралельно з товарис нькістю, тісно переплінтаючись із нею, суперечначи їй і 

доповнюнючи її одночас нно, у підліткновому віці в багатьо нх розвине нна підвище нна 

внутріш ння тривожнність. 

Стан тривожнності - це наслідонк підліткнової кризи, що протіка нє по-різному й 

дезорга ннізує особистність підліткна, впливає на всі сторони його життя. Ці кризи 

можуть стати причиноню тривожнності. В загальнному, однією із популярнних методик  
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визначе нння тривожнності є опитува нльник Ч. Д. Спілбернгера та Ю. Л. Ханіна. Він буде 

викорис нтовуватись в практичнному розділі дипломн ної роботи [35].  

Образа дорослинми почуття власної гідност ні підліткна, сприйманється ними дуже 

відчутнно. Через незнанння дорослинми періодинзації віковог но розвиткну, особистність 

підліткна буде розвива нтися аномальнно, тобто „криза підліткнового віку ” буде протіка нти 

з ускладнненнями. Для кризи ідентичнності характе нрне переживнання підліткном почуття 

неповнонцінності, депресинвний стан і сексуал ньні наміри. Кризу ідентичнності, на думку 

Х. Решмидтна, можна розгляднати як реакцію на втрату статусу дитини, на 

невідпонвідність біологінчних можливонстей соціальнним, на невпевнненість у своїй 

компете ннції, у своєму статусі, на різкі біологінчні зміни, що відбува нються в організ нмі 

підліткна [35]. 

Стресостійкість – це загальнна якість особистності, яка характе нризується 

здатніс нтю протистнояти стресовним фактора нм за період часу, який необхід нний для 

організ нації нових умов, в яких цей стресор не буде загрозл нивим. В даній дипломнній 

роботі в дургому розділі, котрий стосуєтнься емпіричнного досліджнення буде 

застосонвуватись популярнний тест стресос нтійкості С.Коухена і 

Г.Вилліансона [10, c.45-49].  

Для підліткнів, основнинми задачамни розвиткну стресос нтійкості та покраще нння 

системи психоло нгічного самозахнисту особистності мають бути наступнні: 

сформул нювати потребу в усвідом нленні значущонсті самопіз ннання задля успішнонї 

життєдіняльності; допомог нти усвідом нити та сформул нювати сенс та цінностні власної 

діяльнонсті на особистнісному рівні; навчити прогноз нувати власне майбутннє задля 

успішнонї адаптацнії в постійнно змінюва нному навколиншньому світі. Згідно концепцнії 

самодетнермінації (свободи та відповіндальності), розвитонк особистності зумовлюнється 

розвиткном особистнісної автоном нії. Психолонгічне благопонлуччя та адаптацнія пов’язані 

зі здатніс нтю особистності будуватни та підтрим нувати сприятлниві ситуацінї та 

трансфонрмувати несприя нтливі ситуацінї, спираючнись на ресурси власног но 

особистнісного потенціналу [12]. 

Формування розвиткну стресос нтійкості та підготонвленості до психолонгічного 

самозахнисту відбува нється в процесі вихованння, соціалінзації та самороз нвитку, на основі 
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накопичнення та аналізу досвіду поведін нки та реагува нння в різнома ннітних життєвинх 

ситуацінях. Серед критерінїв готовнонсті до психолонгічного самозахнисту можна 

виділитни: емоційнний, когнітинвний, вольовинй та дієво-практичний. 

 



14 
 

Висновки до першого  розділу  

 

Даний розділ курсовонї роботи був присвячнений розгляд ну теоретинчних аспектінв 

психолонгічних особливностей прояву емоційнної сфери підліткнів. Тобто, в ньому були 

предста нвлені ті елементни, котрі найбільнш точно відобра нжають ті психолонгічні 

показнинки, завдяки яким підліткни можуть виражатни ті чи інші емоції, котрі 

спонука нють їх до тих чи інших дій. 

Щодо психолонгічних особливностей емоційнної сфери підліткнів, то  по даним 

досліднників пік емоційнної нестійкності приходинться у хлопців на 11-13 років, у дівчат 

– 13-15 років. Саме в цьому віці виникає найбільнша кількіс нть складнонстей у взаємод нії 

між підліткном та дорослинми. Підліткнам властивно застряг нати на своїх емоціях, як 

позитивнних, так і негативнних. В результнаті підліткни, особливно дівчата, буквальнно 

«купаються» у власних переживнаннях. 

Рівень тривожнності підліткнів насампе нред характе нрний тим, що  він може 

виражатнися різними шляхами та коливатнися від повної апатії і безініцніативності до 

демонстнративної жорстокності. Прояв тривожнності може протіка нти в 2 варіантнах: це 

страх - гнів і страх - стражда нння, які по-різному проявля нються, але однаковно 

дезадапнтують особистність. 

Тривожні діти переконнані: щоб нічого не боятися, потрібн но зробити так, щоб 

боялися їх. Саме тому тривожнність є одним із основнинх джерел підліткнової 

агресивнності. Як правило, при цьому в підліткна простежнується заниженна самооціннка. 
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РОЗДІЛ ІІ 

 ЕМПІРИЧнНЕ ДОСЛІДЖнЕННЯ ПСИХОЛОнГІЧНИХ ОСОБЛИВ нОСТЕЙ 

ПРОЯВУ ЕМОЦІЙНнОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКнІВ 

 

2.1. Організнація, методи і методикни досліджнення 

 

Методи психолонгічного досліджнення з викориснтанням методик: методик на рівня 

з метою визначе нння тривожнності Ч. Д. Спілбернгера, Ю. Л. Ханіна – 1 метод; Тест 

стресос нтійкості – 1,2 методи ( С.Коухена і Г.Виллиансона) 

Опитувальник Спілбер нгера-Ханіна призначнений для оцінки реактивнної та 

особистнісної тривожнності. Особистнісна тривожнність розгляд нається авторам ни як 

відноснно стійка індивід нуальна якість особистності, яка характе нризує ступінь її 

занепокноєння, турботи, емоційн ної напруги внаслід нок дії стресовних факторінв. 

Тривожність – підвище нна схильнінсть людини переживнати занепокноєння в будь-

яких ситуацінях життя, у тому числі й тоді, коли причин для цього немає. Тривожнна 

людина відрізнняється від малотринвожної тим, що в неї занадто часто виникаюнть 

зв’язані з занепокноєнням емоційнні переживнання: острах, побоюванння, страхи.  Їй 

здаєтьс ня, що багато чого з того, що її оточує, несе в собі погрозу для її власногно «Я». 

Поняття тривожн ності близько до поняття нейроти нзму (Г. Айзенк). Невротинки схильні 

до депресинвних станів навіть у звичайнних ситуацінях життя [12].  

Реактивна тривожнність - це стан спеціалніста, який характе нризує ступінь його 

занепокноєння, турботи, емоційн ної напруги та розвива нється за конкретнною стресовною 

ситуацінєю. Якщо особистнісна тривожнність є стійкою індивід нуальною 

характе нристикою, то стан реактивнної тривожнності може бути достатнньо динамічнним і 

за часом, і за ступене нм вираженності [13]. 

Опитувальник Ч. Спілбер нгера складає нться з 40 питань-суджень, з котрих 1-20 

призначнені для оцінки реактивнної тривожнності (шкала "Як ви себе почуваєнте в даний 

момент?") та 21-40 - для визначе нння особистнісної тривожнності (шкала "Як Ви себе 

почуваєнте звичайнно?"). На кожне запитанння можливі 4 відповінді за ступене нм 

інтенсинвності (зовсім ні, мабуть так, вірно, цілком вірно) - для шкали реактивнної 
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тривожнності, та 4 відповінді за частотоню (майже ніколи, іноді, часто, майже завжди) - 

для шкали особистнісної тривожнності. 

Одні питання н-судження в опитува нльнику Ч. Спілбернгера сформулньовані так, що 

відповіндь (1) означає відсутн ність чи легку ступінь тривожнності. Це в шкалі реактивнної 

тривожнності так звані прямі запитанння: № 3, 4, 6, 77, 9, 12, 13, 14, 17, 19, а в шкалі 

особистнісної тривожнності - № 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40. В інших, 

так званих зворотнних запитанннях відповіндь (1) означає високий ступінь тривожн ності, 

а відповіндь (4) - низьку тривожнність: № 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20 - в шкалі 

реактивнної тривожнності; № 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39 - в шкалі особистнісної 

тривожнності. Обробка проводи нться у такий спосіб. Спочаткну окремо складаюнться 

результнати за зворотнними та прямими запитанннями, потім із сум прямих відніма нється 

сума зворотнних запитаннь і до одержан ного числа додаєтьнся постійнне число 50 для 

шкали реактивнної тривожнності та 35 - для шкали особистнісної тривожнності. 

Показник результнату за кожною шкалою може знаходинтись в діапазонні від 20 

до 80 балів. Чим він більший, тим вищий рівень тривожнності (реактивної або 

особистнісної). Оцінка рівнів реактивнної та особистнісної тривожнності за результнатами 

показнинків здійснюнється в таких межах: до 30 балів - низький рівень тривожнності, від 

31-45 балів - середнінй, більше 45 балів - високий рівень тривожнності. 

Опитувальник Спілбер нгера-Ханіна (див дод. А) викорис нтовувався нами для 

досліджнення рівня тривоги як стану, що характе нризується суб'єктивно пережитними 

емоціям ни напруги, неспоко ню, стурбовнаності у відповіндь на різні стреси, і рівня 

тривожнності як властивності людини реагува нти на зовнішнні подразнники станом 

тривоги, інтенси нвність якої не відповіндає об'єктивній небезпе нці. Внаслід нок того, що 

особистнісна тривожнність є факторонм, що полегшунє виникне нння реакції тривоги, ці два 

фактори тісно взаємопнов'язані і корелююнть між собою. 

Були сформовнані дві групи: I група – учні/студенти, віком до 17 років і II група 

– учні/студенти, віком 17-22 роки.  

Заповнення опитува нльник Спілбернгера–Ханіна усіма респонд нентами 

проводинлось у комфортнних умовах.  
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Запитальник складає нться з 40 питань: 20 питань характе нризують реактивнну 

тривожнність (частина А), 20 питань характе нризують особистнісну тривожнність 

(частина В). Респонд нентам пропонунвалося відповінсти на запитанння і відмітинти, як 

вони себе почуваюнть у даний момент (питання 1–20) і як себе почуваюнть зазвича нй 

(питання 21–40).  

На кожне запитанння респонд ненти давали одну із чотирьонх можливинх варіантнів 

відповінді залежно від ступеня інтенси нвності реактивнної тривожнності і за частото ню 

виразнонсті особистнісної тривожнності. У відповіндях на запитанння «1» означає 

відсутнність або легкий ступінь тривожн ності, а відміткна «4» означає високу 

тривожнність. 

 Рівень реактивнної тривожнності вираховнувався за формулоню:  

 

РТ = Σрп-Σро+50     (2.1), 

 

де РТ – показнинк реактивнної тривожнності;  

Σрп – сума балів за прямими запитан ннями (3,4,6,7,9,12,14,15,17,18);  

Σрз – сума балів за протиле нжно полярнинми запитанннями 

(1,2,5,8,10,11,13,16,19,20). 

 Для розрахуннку рівня особистнісної тривожнності застосонвувалась формула:  

 

ОТ = Σоп-Σоз+35,     (2.2) 

 

де ОТ – показнинк особистнісної тривожнності;  

Σоп – сума балів за прямими запитан ннями (2,3,4,5,8,9,11,12,14,15,17,18,20);  

Σоз – сума балів за протиле нжно полярнинми запитанннями (1,6,7,10,13,16,19).  

Показник, який не досягав 30 балів, розгляд нався як такий, що вказува нв на 

низький рівень тривожнності, від 31 до 45 балів – на помірнинй, більше 45 балів – на 

високий рівень. (рис. 2.1) 
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Методика включає 10 питань. При виконаннні тесту школяра нм/студентам 

необхід нно було вибрати одну відповіндь із стандар нтних варіантнів. 

 

2.2 Аналіз отриманних результнатів емпірич нного досліджнення 

 

Було проведе нно досліджнення за двома, вищеопинсаними, методикнами. 

 

Рис. 2.1. Зведена таблиця результ натів опитува нння за методикною Спілбер нга-

Ханіна серед учнів/студентів школи №246/НАУ м. Київ 

 

Рис. 2.2. Рівень реактивнної та особистнісної тривожнності у учнів/студентів, віком до 17 

років (I гр.) та учнів/студентів, віком 17-22 роки (II гр.) за методикною Спілбернгера–

Ханіна 

60%

34%

6%

Висока Помірна Низька

Реактивна тривожність Особистісна тривожність 

60%

35%

5%

Висока Помірна Низька

68%

32%

0%

Висока Помірна Низька

64%

36%

0%

Висока Помірна Низька
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Рис. 2.3 Рівень стресос нтійкості за тест-опитувальником Коухена н-Вілліансона у 

учнів(вік – до 17 років) 

 

Рис. 2.4 Рівень стресос нтійкості за тест-опитувальником Коухена н-Вілліансона у 

учнів(вік – 17-22 роки) 

Задовільний рівень у 68%, у 21% - оцінка «добре», та у 4% - «відмінно». 

Отже, можна зробити висново нк, що зі збільше ннням віку і рівню 

соціалінзації(школа-університет) рівень стресос нтійкісті у молоді поступо нво 
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підвищунється. 

 

2.3 Розробкна практич нних рекоменндації з оптимізнації прояву емоційнної 

сфери підліткнів серед учнів м. Києва 

 

Специфіка розвиткну підліткна обумовлнює необхід нність корекцінйної, 

профіла нктичної та розвива нльної роботи щодо можливинх відхиле ннь або порушеннь 

емоційнної сфери дітей. 

 

Висновки до другого  розділун 

 

Для виконанння цього розділу дипломнної роботи було проаналнізовано дві 

методикни на виявленння рівня стресос нтійкості, зокрема методикни Коухена н-Вілліансона 

з опитува нльником (дод.Б) та Спілбернга-Ханіна з опитуванльником(дод. А). Наступнним 

кроком було створенння цих тестів в онлайн-режимі і розповснюдження серед 

потрібнних рецензе ннтів в режимі онлайн. Після повного проходж нення тестів відбувс ня 

збір та аналіз результнатів за ключами до тестів, які вказані в роботі, або в додатка нх. 

Після оцінки кожного, хто проходинв тест було створенно відповіндні діаграм ни, які 

презентновані в дипломнній роботі. У підпункнті 2.3 наведен ні рекоменндації щодо 

покраще нння стресос нтійкості в психокрнекційній роботі батьків з дітьми. 

Тест проведе нний на початку квітня, коли ще відсутнні сесії та екзаменни(ДПА і 

т.д.). 

Таким чином емоційнний розвитонк у підліткновому віці визнача нє напрямонк 

формува нння людськонї особистності в цілому, а тому нормальнний розвитонк емоцій є 

дуже важливинм. Це і не дивно, адже емоції – це внутріш нній стриженнь, навколо якого 

будуєтьнся все людське життя, як соціальнне, так і психічнне. 
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ВИСОВКИ 

 

 

Емоційність є стійкою властивністю індивід нуальності, однією з психолонгічних 

складовних темпера нменту. У контекс нті континунально-ієрархічного підходу під 

емоційнністю розумієнться інтегра нльне утворенння особистності, яке характе нризується 

сполуче ннням її різнорінвневих показнинків (формально-динамічних, якісних, 

змістовнних та імператнивних). При цьому якісні (модальність та знак) характе нристики 

емоційнності визнані основнинми в її структунрі. 

 У підліткновому віці емоційнність також виявляєнться в стійкій схильно нсті до 

переживнань емоцій певного знака і модальнності, комбінанція яких характе нризує тип 

емоційнності підліткна (емоційну диспозинцію). Якісні характе нристики емоційнності у 

підліткновому віці предста нвлені не тільки паттерннами емоцій «радість», «гнів», 

«страх», «печаль», а й такими емоційнними модальнностями, як «гумор», «спокій», 

«байдужість». 

Підлітки у процесі становл нення власної особистності часто можуть переживнати 

різні рівні тривожнності, часто навіть не усвідом нлюючи реальну причину таких 

переживнань. Також, у підліткновому віці часто присутнні стреси для організнму, котрі 

впливаюнть на психолонгічне та фізичне здоров’я підліткнів. 

В результнаті таких варіацінй у сфері розвиткну підліткнів, в практичнному розділі 

дипломнної роботи були побудовнані методикни, завдяки котрим є можливінсть вимірятни 

рівень тривожнності та стресос нтійкості севред студентнської молоді та школярінв. Це 

можливо завдяки впровад нженню двох методик: методик ни виміру стресос нтійкості за 

опитува нльником Коухена н-Вілліансона, а також  методикни виміру тривожнності за 

опитува нльником Спілбернга-Ханіна. Під час проведе нння опитува нння вдалось виявити, 

що рівень реактивнної тривожнності у студентнів/учнів, віком до 17 років та у 

студентнів/учнів, віком 17-22 роки практичнно не відрізннявся, високі рівні тривожнності 

спостернігались, відповіндно, у 60%, а помірна тривожн ність – у 35% та 34%. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Шкала самооціннки ситуатинвної тривожнності (Спілбергера-Ханіна) 

 

Інструкція. Прочитанйте уважно кожне з приведе нних запитаннь і закреслніть ту 

цифру справа, в залежнонсті від того як Ви себе почуває нте в даний момент. Над 

запитаннням довго не задумуйнтесь, оскількни правильнних або неправинльних відповіндей 

немає. 

 

Ні, не зовсім так Мабуть так Вірно Цілком вірно 

1 2 3 4 

 

   1. Я спокійнний. 

   2. Мені нічого не загрожунє. 

   3. Я напруженний. 

   4. Я відчува ню співчутнтя. 

   5. Я відчува ню себе вільно. 

   6. Я прикро враженинй. 

   7. Мене хвилюютнь можливі негараз нди. 

   8. Я відчува ню себе відпочинвшим. 

   9. Я насторонжений. 

   10. Я відчува ню внутріш ннє задоволнення. 

   11. Я впевненний у собі. 

   12. Я нервую. 

   13. Я не знаходжну собі місця. 

   14. Я напруженний (накручений в собі). 

   15. Я не відчуваню напруги і скованонсті. 

   16. Я задоволнений. 

   17. Я заклопонтаний. 

   18. Я занадто збуджен ний і мені ніяково. 
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   19. Мені радісно. 

   20. Мені приємно. 

   Шкала самооціннки особистнісної тривожнності (Спілбергера-Ханіна) 

Інструкнція. Прочита нйте уважно кожне з приведе нних питань і закресл ніть ту цифру 

справа в залежнонсті від того, як ви себе почуваєнте звичайнно. Над запитанннями довго 

не задумуйнтесь, оскількни правильнних або неправинльних відповіндей немає. 

 

Майже ніколи Інколи Часто Майже завжди 

1 2 3 4 

 

   21. Я відчува ню задоволнення. 

   22. Я швидко втомлююнсь. 

   23. Я легко можу заплака нти. 

   24. Я хотів би бути таким же щасливинм, як і інші. 

   25. Буває я програю через те, що недоста нтньо швидко приймаю рішення. 

   26. Я почуваю себе бадьоринм. 

   27. Я спокійнний, холоднонкровний і зібранинй. 

   28. Очікува нні труднощ ні дуже непокоя нть мене. 

   29. Я занадто переживнаю через дрібницні. 

   30. Я буваю повністню щасливинй. 

   31. Я приймаю все занадто близько до серця. 

   32. Мені не дістає впевненності у собі. 

   33. Я почуваю себе в безпеці. 

   34. Я стараюс нь обходитни критичнні ситуацінї і труднощ ні. 

   35. У мене буває хандра. 

   36. Я задоволнений. 

   37. Всякі дрібницні відволінкають та хвилюютнь мене. 

   38. Я так сильно переживнаю свої розчарунвання, що потім довго не можу про 

них забути. 
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   39. Я врівновнажена людина. 

   40. Мене охоплює сильне занепокноєння, коли я думаю про свої справи та 

турботи. 
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ДОДАТОК Б. 

Тест самооценнки стрессонустойчивости С. Коухена и Г. Виллианнсона 

(Воробейчик Я. Н. Руководнство по аутопсинхотерапии. Одесса, 2004) 

1.   Насколь нко часто неожиданнные неприятнности выводят вас из равновенсия? 

Никогда Почти никогдан Иногда Довольно часто Очень часто 

0 1 2 3 4 

2. Насколько часто вам кажется, что самые важные вещи в вашей жизни выходят из-под вашего 

контролня? 

Никогда Почти никогдан Иногда Довольно часто Очень часто 

0 1 2 3 4 

3. Как часто вы чувствунете себя «нервозным», подавленнным? 

Никогда Почти никогдан Иногда Довольно часто Очень часто 

0 1 2 3 4 

4.  Как часто вы чувствунете уверенн ность в своей способн ности справитнься со своими личными 

проблемнами? 

Никогда Почти никогдан Иногда Довольно часто Очень часто 

0 1 2 3 4 

5.   Насколь нко часто вам кажется, что все идет именно так, как вы хотите? 

Никогда Почти никогдан Иногда Довольно часто Очень часто 

0 1 2 3 4 

6. Как часто вы в силах контролнировать раздражнение? 

Никогда Почти никогдан Иногда Довольно часто Очень часто 

0 1 2 3 4 

7.  Наскольнко часто у вас возниканет чувство, что вам не справитнься с тем, что от вас требуют н? 

Никогда Почти никогдан Иногда Довольно часто Очень часто 

0 1 2 3 4 

8.  Часто ли вы чувствунете, что вам сопутстнвует успех? 

Никогда Почти никогдан Иногда Довольно часто Очень часто 

0 1 2 3 4 
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9.  Как часто вы злитесь по поводу вещей, которые вы не можете контролнировать? 

Никогда Почти никогдан Иногда Довольно часто Очень часто 

0 1 2 3 4 

10.   Часто ли вы думаете, что накопилнось столько трудноснтей, что их невозмонжно преодолнеть? 

Никогда Почти никогдан Иногда Довольно часто Очень часто 

0 1 2 3 4 

 

Интерпретация результнатов теста — средние данные по возрастнным группам  

(цит. по Я. Воробейнчик, 2004) 

 

Оценка 

стрессоустойчивост

и 

Возраст, лет 

От 18 до 29 От 30 до 44 От 45 до 54 От 55 до 64 

Отлично 0,5 2,0 1,8 1,3 

Хорошо 6,8 6,0 5,7 5,2 

Удовлетворительно 

(по Коухенун) 

 

 

 

14,2 13,0 12,6 11,9 

Плохо 24,2 23,3 22,6 21,9 

Очень плохо 34,2 33,0 23,3 31,8 
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