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peculiarities of interrelation among the human spiritual development and its the adulthood entrance 
crisis are analyzed.  

The author argues that development is the process of qualitative and quantitative changes. It 
is characterized as complicated, uneven, intermittent and having stable as well as crisis periods.  

The crisis is the main, crucial moment when future new formations of the stable period is laid. 
Much attention is given to the theoretical analysis of the spiritual development of personality as an 
important component of personality development.  

The author has made the attempt to describe the main popular scientific views on the 
particular qualities of spiritual development of personality, its components, signs, and causes. The 
main objective is to investigate the age limits of spiritual development, its becoming in ontogenesis, 
and its position in the adulthood entrance crisis.  

According to the article, age crises are highly significant in personality formation. A crisis is the 
start of personality changes. Therefore, the author stresses the importance of age for crises. The fact 
that the adulthood entrance crisis is very important for spiritual development of personality is stressed. 

 In conclusion, the author points out that the conducted theoretical analysis will allow for 
experimental research of the spiritual development of personality in the adulthood entrance crisis. 

Keywords: spirituality, development, spiritual development, normative (age) crisis, entering 
the adulthood crisis. 
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ГЕНДЕРНI ОСОБЛИВОСТI РОЗВИТКУ ЕМОЦIЙНОГО IНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТI 
 
Лелюх-Степанчук О. О. Гендернi особливостi розвитку емоцiйного iнтелекту 

особистостi. Стаття присвячена проблемi гендерних особливостей емоцiйного iнтелекту 
особистостi. Обґрунтовано основнi теоретичнi пiдходи особливостей прояву та переживання 
емоцiй чоловiками та жiнками. Проаналізовано вплив соціуму на розвиток і формування 
фемінних та маскулінних ролей. Доведено існування стереотипних уявленю щодо особливостей 
переживання емоцій особами різної статі. Стаття мiстить аналiз дослiджень даного феномена.  

Ключовi слова: гендер, емоцiї, емоцiйний iнтелект, емпатiя, емоцiйнi стани особистостi, 
алекситимiя. 

 
Постановка проблеми. В системi мiжособистiсних стосункiв особистостi з соцiумом 

виникає i розвивається складна сукупнiсть почуттiв, якi характеризують її як соцiалiзовану 
особистiсть. В залежностi вiд прояву рiзних сторiн емоцiй, вона по-рiзному себе поводить з 
оточуючими.  Розвиток емоцiйної культури особистостi є однiєю iз актуальних проблем сучасної 
психологiї.  
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Чоловiки та жiнки схильнi по-рiзному проявляти свої емоцiї, поводити себе в тих чи iнших 
ситуацiях, реагувати на ситуацiю що склалася, а це у деяких випадках породжує непорозумiння 
мiж ними, створює  вiдкритi та прихованi конфлiктнi ситуацiї, вносить дисонанс у стосунки мiж 
ними,  а також формує внутрiшньоособистiснi конфлiкти, якi можуть негативно вплинути на 
подальший розвиток особистостi. 

Метою нашої статтi є теоретичний аналiз проблеми гендерних особливостей 
емоцiйного iнтелекту.  

Виклад основного матерiалу. Вiдомостi про гендернi вiдмiнностi в сферi емоцiйного 
iнтелекту є досить суперечливими. Так, Ш. Берн вказує на незначнiсть вiдмiнностей в емоцiйнiй 
сферi мiж особами чоловiчої i жiночої статi, зокрема сила пережитих емоцiй у представникiв 
обох гендерiв однакова, рiзним э лише ступiнь їх зовнiшнього вираження. Вчений зазначає, що 
на iдентифiкацiю власних переживань значною мiрою впливають гендернi стереотипи. Так, в 
ситуацiях, якi сприяють виникненню гнiву, наприклад, в умовах зради або критики, чоловiки 
реагують проявами агресiї, i, навпаки, жiнки схильнi говорити, що в даних ситуацiях вони 
вiдчували б себе засмученими, скривдженими або розчарованими. Вiдмiнностi в емпатiї 
виявляються тiльки в тому випадку, якщо випробовуванi-чоловiки повиннi повiдомити, наскiльки 
емпатiйними вони прагнуть бути [4]. Цiкавим є те, що в подiбних дослiдженнях, описаних Д. 
Гоулманом, у чоловiкiв та жiнок при всiй вiдмiнностi їх емоцiйної експресiї спостерiгалися 
однаковi фiзiологiчнi реакцiї [13]. 

М. Хорошун стверджує, що гендернi вiдмiнностi в рiвнi емоцiйного iнтелекту в цiлому i 
окремих його компонентiв виявляються вже в дитячому та пiдлiтковому вiцi. У дослiдженнi, 
проведеному вченим, було виявлено, що дiвчатка 4 - 5 рокiв краще розумiють емоцiйнi стани 
людей i бiльш точнi в мiмiчних i пантомимических проявах при демонстрацiї заданої емоцiї, нiж 
хлопчики того ж вiку [12]. 

Дослiджуючи емоцiйнi стани особистостi, Г. Бреслав та Є. Iльїн зазначають, що 
розумiння (осмислення) емоцiй переважає у осiб жiночої статi. Жiнки, в порiвняннi з чоловiками, 
виявляють бiльшi здiбностi в iдентифiкацiї iнформацiї по лицьовiй експресiї та iнших 
невербальних ознаках. Вченi припускають, що це пов'язано з тим, що у жiнок частина мозку, яка 
вiдповiдає за процеси, пов'язанi з розумiнням емоцiйної iнформацiї, бiльша, нiж у чоловiкiв. 
Вони наголошують на тому, що дiвчата, починаючи з пiдлiткового вiку, виявляють бiльш 
виражену тенденцiю до проявiв депресiї i смутку, сорому, страху i тривоги, нiж представники 
чоловiчої статi [3; 7].  Є. Iльїн стверджує, що чоловiки i жiнки вiдрiзняється за якiстю вираження 
певних емоцiй: «...те, що «пристойно» для жiнок (плакати, бути сентиментальними, боятися 
тощо), «непристойно» для чоловiкiв, i навпаки, те, що «пристойно» для чоловiкiв (проявляти гнiв 
i агресiю), «непристойно» для жiнок» [7, с.106]. Вчений вiдзначає, що жiнки бiльш усмiхненi та 
схильнi до емпатiї, нiж чоловiки [7]. 

Чоловiки i жiнки з рiзною iнтенсивнiстю та способами проявляють свої емоцiї. У рядi 
дослiджень (Г. Бреслава та К. Суханова) показана велика експресивнiсть осiб жiночої статi 
незалежно вiд їх вiку, водночас жiнки виявляють емоцiйнiшу поведiнку в жiночих групах, нiж у 
змiшаних [3; 10]. На думку Д. Гоулмана, вiдмiнностi в iнтенсивностi вираження емоцiй можуть 
бути пов'язанi з тим, що у жiнок лицьова активнiсть в цiлому розвиненiша, нiж у чоловiкiв [13]. Г. 
Бреслав наголошує, що слiд враховувати i той факт, що чоловiки в межах своєї традицiйної 
статевої ролi схильнi до «обмежувальної емоцiйностi» - мiнiмiзацiї емоцiйної експресiї [3]. 

Д. Гоулман також зазначав, що жiнки рiзноманiтнiше виражають свої емоцiї, нiж чоловiки. 
Вчений пояснює це тим, що у жiнок здатнiсть до вербалiзацiї емоцiй формується ранiше i 
розвивається швидше, нiж у осiб чоловiчої статi. Вiн наводить приклад дослiдження еволюцiї 
емоцiйної експресiї на виразi емоцiї гнiву. Цiкаво, що у вiцi до 10 рокiв хлопчики i дiвчатка 
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iстотно не вiдрiзняються в проявах агресiї: пiд час переживання емоцiї гнiву тi, й iншi 
демонструють фiзичну агресiю. Однак до 13 рокiв дiвчатка набувають ряд ефективних умiнь в 
тактицi вербального i невербального вираження емоцiй, а бiльшiсть хлопчикiв, продовжують 
проявляти свiй гнiв за допомогою фiзичних дiй. Надалi у представникiв чоловiчої статi 
переважає пряма агресiя (фiзична i вербальна), у жiнок - непряма, або «агресiя взаємин» 
(поширення чуток) [13]. 

Т. Говорун та О. Кiкiнеджi, вiдзначають, що емоцiйну чутливiсть, сенситивнiсть жiнок до 
психологiчного стану iншої людини вважають класичними фемiнними, а емоцiйну стриманiсть 
чоловiкiв – маскулiнною властивiстю властивостями. Уявлення що чоловiки є емоцiйно-глухими 
iндивiдами, породжене стереотипом. Проте традицiйне виховання, стерео типiзована 
соцiалiзацiя розвиває у них так звану «нормативну чоловiчу алекситимiю», тобто нездатнiсть 
розумiти емоцiйнi вiдтiнки взаємин. Спорiдненою з емоцiйною чуйнiстю є емпатiйнiсть i 
пов’язана з нею схильнiсть опiкати, доглядати когось, яку вважають органiчно жiночою якiстю, 
успадкованою вiд iнстикнивної природи жiнки-матерi. Рiзниця у вимiрах статевих вiдмiнностей 
емпатiйної поведiнки мiж жiнками i чоловiками незначна, це означає, що типову ознаку фемiнної 
ролi подiляють як жiнки, так i чоловiки [6] . 

Цiкавi висновки зробив Г. Бреслав. Вчений наголошує, що гендернi стереотипи 
обмежують вираз емоцiй, «не властивих» представникам певної статi. Для чоловiкiв вiдкритий 
прояв емоцiй в рядi випадкiв може обернутися насмiшками та ганьбою. Прояви печалi, депресiї, 
страху i таких соцiальних емоцiй, як сором i збентеження, розглядаються вченим як «не 
чоловiчi». Чоловiки, що проявляють подiбнi емоцiї, оцiнюються негативнiше в порiвняннi з 
жiнками, їх не схильнi втiшати в цих випадках, як це прийнято по вiдношенню до жiнок. Вираз 
гнiву i агресiї, навпаки, вважається прийнятним для чоловiкiв, але не для жiнок. Агресивнi 
хлопчики оцiнюються як привабливiшi, нiж неагресивнi, в той час як агресивнi дiвчатка – як 
менш привабливi i зазвичай вони мають проблем у взаєминах з широким колом однолiтками. У 
ситуацiї конфлiкту чоловiки в бiльшiй мiрi схильнi до зовнiшньої агресiї, в той час як жiнки - до 
аутоагресiї (до самозвинувачення) [3]. 

В межах цього питання П. Симонов говорить, що агресивна поведiнка вiдповiдно до 
стереотипних уявлень про гендернi ролi, навпаки, абсолютно не прийнятна у осiб жiночої статi. 
Вчений це пояснює тим, що в сферi сiмейних взаємин продуктивнiшою стратегiєю поведiнки є 
прояв позитивних емоцiй i контроль зовнiшнiх проявiв агресiї. Заохочуючи до вираження таких 
емоцiйних явищ як теплота, життєрадiснiсть, вразливiсть, i, навпаки, заперечуючи прояви гнiву i 
агресiї, жiнки, швидше за все, будуть успiшно виконувати свої соцiальнi ролi, виховуючи дiтей та 
бережучи домашнiй затишок. Така позицiя жiнки у стосунках спонукає її до уважного 
розпiзнаванню емоцiй iнших людей [11]. 

Данi дослiджень Г. Бреслава та I. Андрєєвої показують, що чоловiки i жiнки вiдрiзняються 
в поясненнi причин емоцiйних спалахiв, особливо iнтенсивних переживань гнiву i печалi. 
Наприклад, представники чоловiчої i жiночої статi вказують на рiзнi детермiнанти таких емоцiй, 
як гнiв, страх або печаль. Чоловiкам властиво шукати причини емоцiй в мiжособистiсних 
ситуацiях, в той час як жiнки схильнi бачити їх в особистих вiдносинах або в настрої. Якщо 
чоловiк зазнає поразки, вiн пояснює це зовнiшнiми причинами (вiдсутнiстю можливостей, 
недостатньою пiдтримкою керiвництва), тодi як жiнки зазвичай шукають причини невдач у собi 
[2; 3]. 

Згiдно дослiджень Д. Гоулмана та Г. Бреслава, чоловiки в цiлому бiльш стриманi в 
проявах симпатiї, печалi i дистресу, жiнки – в проявах сексуальностi, гнiву i агресiї. Вченi 
пояснюють це тим, що причини описаних вище вiдмiнностей є в бiльшiй мiрi соцiальними, нiж 
бiологiчними. Патерни емоцiйних вiдмiнностей серед дорослих чоловiкiв i жiнок детермiнованi 
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пiдходом у вихованнi дiтей. Батьки вимагають, щоб хлопчики контролювали свої емоцiї, 
водночас у вiдносинах з дiвчатками пiдкреслюється емоцiйна вiдкритiсть. Потреба осiб жiночої 
статi до обговорення своїх емоцiй, яка з'являється в ранньому дитинствi, зберiгається на досить 
стiйкому рiвнi i в подальшому [3; 13]. Дорослiшаючи, дiвчата вiрять в те, що вiд них вимагається 
висловлювати позитивнi емоцiї по вiдношенню до iнших людей, в iншому випадку навколишнi 
будуть їх засуджувати. Чоловiки в аналогiчних ситуацiях не очiкують подiбних наслiдкiв [3]. 

Згiдно з дослiдженнями Г. Орме, незважаючи на вiдсутнiсть вiдмiнностей мiж чоловiками 
i жiнками за середнiм значенням загального рiвня EQ (коефiцiєнта емоцiйностi), жiнки 
виявляють вищий рiвень у мiжособистiсних показниках емоцiйного iнтелекту (емоцiйностi, 
мiжособистiсних вiдносин, соцiальної вiдповiдальностi). У чоловiкiв переважають 
внутрiшньоособистiснi показники (самоствердження, здатнiсть вiдстоювати свої права), 
здатнiсть до управлiння стресом (стресостiйкiсть, контроль iмпульсивностi) i адаптованiсть 
(визначення правдоподiбностi, рiшення проблем) [8].  

Згiдно з результатами дослiджень I. Андрєєвої, у осiб юнацького вiку не виявлено 
гендерних вiдмiнностей у показниках емоцiйного iнтелекту, однак виявлено розбiжностi у 
вираженостi його окремих компонентiв. Так, у дiвчат, на вiдмiну вiд юнакiв, має мiсце 
переважання емпатiї, розпiзнавання емоцiй iнших людей, розумiння емоцiй в цiлому. У юнакiв, 
на вiдмiну вiд дiвчат, домiнує внутрiшньоосбистiсний емоцiйний iнтелект i його компонент 
«контроль експресiї». Вчена припускає, що оскiльки данi вiдмiнностi в рiвнi окремих показникiв 
емоцiйного iнтелекту не впливають на рiвень емоцiйного iнтелекту в цiлому, то має мiсце 
компенсацiя емоцiйних здiбностей. Дослiдниця також зазначає, що у дiвчат загальний рiвень 
емоцiйного iнтелекту насамперед пов'язаний, з когнiтивними процесами розумiння i осмислення 
емоцiй, у юнакiв – в бiльшiй мiрi з якiстю мiжособистiсних зв'язкiв. I Андрєєва наводить 
результати дослiдженням, проведеного в США та Угорщинi, згiдно з яким особи обох гендерiв 
вважають, що жiнки охочiше дiляться своїми почуттями, нiж чоловiки. У той же час чоловiки 
найбiльш вiдвертi в дружбi з жiнками. Вчена пояснює це тим, що iмовiрно побоювання з приводу 
невiдповiдностi гендерної ролi у чоловiкiв найбiльш сильнi в оточеннi представникiв своєї статi 
[2]. 

Цiкавим видається виявлений I. Андрєєвою факт: у дiвчат з пiдвищенням рiвня розумiння 
чужих емоцiй через експресiю пов'язано зниження частоти переживання емоцiї радостi i 
пiдвищення частоти переживання горя. Це дозволяє припустити, що спiвпереживання 
проявляється у них, насамперед, як спiвчуття. Iншими словами, дiвчата використовують свої 
емоцiйнi здiбностi, щоб роздiлити з iншими людьми їх негативнi переживання i, тим самим, 
знизити iнтенсивнiсть їх прояву. 

Вчена говорить, що неусвiдомленi прагнення батькiв пiдготувати дiтей до виконання 
вiдповiдних гендерних ролей формують вiдмiнностi в соцiалiзацiї дiвчаток i хлопчикiв. 
Конкуренцiя в соцiальнiй сферi вимагає вiд чоловiка вмiння регулювати власне збудження, 
обмежувати вираз «не чоловiчих» емоцiй i, тим самим, не демонструвати власнi слабкостi. В 
умовах конкурентної боротьби в разi необхiдностi допустимий агресивний тиск – звiдси 
соцiальний «дозвiл» для чоловiкiв на вираз гнiву. Заохочення хлопчикiв до проявiв агресiї i гнiву, 
заборона на вираження печалi, тривоги i вразливостi готують їх до ролi конкурентоспроможних 
членiв соцiальної взаємодiї, що прагнуть до iндивiдуальних досягнень, влади, статусу [1]. 

М. Ярчак звертає увагу на те, що у життєвому побутi панує усталена думка про наявнiсть 
у жiнок так званого «емоцiйного мислення», яке впливає на дiяльнiсть. Це значить, що жiнки 
схильнi реагувати навiть на серйознi ситуацiї не рацiонально, а емоцiйно. Водночас реакцiя 
визначається не стiльки змiстом того на що реагують, скiльки ставленням, яке склалося до 
даної ситуацiї. Вчений називає таку реакцiю мимовiльною i неконструктивною [5].  
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Т. Березовська i М. Пономарьова у своїх роботах зазначають, що у пiдлiтковому вiцi вже 
виявляються гендернi вiдмiнностi в сферi обробки емоцiйної iнформацiї. Так, сучаснi дiвчатка 
краще, нiж хлопчики, регулюють i контролюють свої почуття, краще їх вербалiзують, мають 
багатий  тезаурус для опису емоцiйних станiв, у них розвиненiшi здiбностi до емпатiї [5; 9]. 

Н. Айзенберг i її колеги пов'язують велику емпатiйность дiвчт 10-12 рокiв з їх моральним 
розвитком який виявляється ранiше, нiж у хлопцiв. Велику схильнiсть до емпатiї жiнок в 
порiвняннi з чоловiками пояснюють їх гендерними ролями, а також вiдповiдним стилем 
виховання дiтей. Вченi припускають, що iгри дiвчаток з ляльками розвивають емпатiю, чого не 
можна сказати про традицiйнi iгри хлопчикiв. Внаслiдок цього досвiд емпатiйної чуйностi 
чоловiкiв значно менший, тому вони просто не знають, як реагувати на емоцiйний дискомфорт 
iншої людини [14]. 

Висновки. Аналiз психологiчної лiтератури засвiдчив, що у суспiльствi часто 
зустрiчається одностороннiй пiдхiд до соцiалiзацiї дiвчаток i хлопчикiв, який  призводить до 
подiлу всiх емоцiй на «чоловiчi» та «жiночi». Зазначається, що особи, якi виявляють емоцiї 
притаманнi протилежнiй статi, сприймаються негативно iншими. Прояви печалi, депресiї, страху 
i таких соцiальних емоцiй як сором i збентеження, розглядаються як «жiночi». Чоловiки, що 
проявляють подiбнi емоцiї, оцiнюються негативно в порiвняннi з жiнками, їх не схильнi втiшати, 
як це прийнято у вiдношеннi до жiнок. Вираз гнiву i агресiї, навпаки, вважається прийнятним для 
чоловiкiв, але не для жiнок. Агресивнi хлопчики оцiнюються як привабливi та компетентнi, 
водночас агресивнi дiвчинки сприймаються негативно, вони зазвичай зустрiчаються з широким 
колом проблем у взаєминах з однолiтками. У ситуацiї конфлiкту чоловiки в бiльшiй мiрi схильнi 
до зовнiшньої агресiї, в той час як жiнки - до аутоагресiї (до самозвинувачення). 

Вивчення рiзних поглядiв на проблему гендерних особливостей емоцiйного iнтелекту 
особистостi виявило те, що в цiлому i чоловiки, i жiнки схильнi до вираження позитивних 
почуттiв i емоцiй, оскiльки це сприяє гармонiзацiї мiжособистiсних вiдносин i заохочується 
соцiокультурними нормами спiлкування. Вираз негативних почуттiв i емоцiй, навпаки, зведено 
до мiнiмуму i направлено на найближчих людей. При цьому чоловiки i жiнки висловлюють емоцiї 
з рiзною iнтенсивнiстю i рiзними способами. У рядi дослiджень показана велика експресивнiсть 
осiб жiночої статi незалежно вiд вiку. Чоловiки виявляються нездатними проявити такi необхiднi 
у стосунках i в сiмейному спiлкуваннi почуття, як нiжнiсть, теплоту; вони не допускають в сферу 
свiдомостi страх i сором. Жiнки виявляються позбавленими можливостi адекватно усвiдомити i 
висловити агрессiю та гнiв, вони змушенi гальмувати прояви сексуальностi. В тому i в iншому 
випадку суспiльство вимагає контролю певних емоцiй, який здiйснюється далеко не безпечним 
для здоров'я i взаємин способом – через їх придушення. 

Пiд час обговорення гендерних вiдмiнностей у вираженнi емоцiй слiд враховувати, що 
чоловiки в межах своєї традицiйної статевої ролi схильнi до «обмежувальної емоцiйностi» - 
контролю та мiнiмiзацiї емоцiйної експресiї.  

Отже, данi про гендернi вiдмiнностi емоцiйного iнтелекту в цiлому досить суперечливi. 
Якщо говорити про вираженiсть його структурних компонентiв, то у жiнок в порiвняннi з 
чоловiками переважає розумiння емоцiй. Чоловiки i жiнки в рiвнiй мiрi переживають тi чи iншi 
подiї, демонструють iдентичнi фiзiологiчнi реакцiї. Однак вони по-рiзному, у вiдповiдностi зi 
своєю гендерної роллю, пояснюють причини емоцiй. Вираз тих чи iнших емоцiй у представникiв 
жiночої або чоловiчої статi, як i їх регуляцiя, багато в чому обумовленi впливом гендерних норм, 
якi формуються шляхом виховання. 

Незважаючи на те, що проблема емоцiйного iнтелекту особистiстi має практичну 
значущiсть, вона на сьогоднiшнiй день залишається недостатньо вивченою, як у теоретичному, 
так i у експериментальному планах, а тому вимагає подальших дослiджень.  
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Лелюх-Степанчук О. О. Гендерные особенности развития эмоционального 

интеллекта личности. Статья посвящена проблеме гендерных особенностей эмоционального 
интеллекта личности. Обоснованно основные теоретические подходы особенностей 
проявления и переживания эмоций мужчинами и женщинами. Проанализировано влияние 
социума на развитие и формирование феминных и маскулинных ролей. Доказано 
существование стереотипных представлений об особенностях переживания эмоций лицами 
разного пола. Статья содержит анализ исследований данного феномена. 

Ключевые слова: гендер, эмоции, эмоциональный интеллект, емпатiя, эмоциональные 
состояния личности, алекситимiя. 

 
Lelyukh-Stepanchuk O. O. Gender features of the development of the emotional 

intelligence of the individual. Gender features of development of emotional intelligence intelligence. 
The article is devoted to problems of gender characteristics of emotional intellect of the person. The 
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basic theoretical approaches of the manifestation and experience of emotions by men and women are 
substantiated. The influence of society on the development and formation of feminine and masculine 
roles is analyzed. The existence of stereotypical ideas about the peculiarities of experiencing 
emotions by the persons of different sexes is proved. The article contains an analysis of the 
researches of this phenomenon. 

Keywords: gender, emotions, emotional intelligence, empathy, emotional states of 
personality, alexithymia. 
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Поліщук Д. С. Становлення та розвиток самостійності як психологічна проблема. В 

статті розглянуто витоки становлення самостійності та розкрито сутність досліджуваного 
феномену. Проаналізовано розуміння поняття самостійність в зарубіжній психології та 
розглянуто зміст понять, які допомагають розкрити проблематику самостійності, до яких 
належать «автономія», «незалежність», «самоефективність», «самодетермінація», «сепарація-
індивідуація» тощо. Було також досліджено, який вплив здійснила зарубіжна психологія на 
досліджуваний феномен, простежено його розвиток в онтогенезі та встановлено, що 
досліджуване явище розвивається протягом всього життя людини. Було проаналізовано 
важливість кожного з етапів розвитку самостійності від народження до зрілої самостійності 
дорослої людини та встановлено необхідність зосередити увагу на розвитку самостійності в 
підлітковому віці, так як саме цей вік є періодом завершення дитинства та переходом до нового 
етапу психічного розвитку, який має на меті підготувати дитину до самостійного дорослого 
життя. Також було проаналізовано важливість досліджень, які здійснила радянська психологія в 
напрямку вивчення та розвитку поняття самостійність, центральною ідеєю якої є трактування 
поняття самостійності як прояву волі, якого докладає індивід при взаємодії з оточуючими 
людьми, проявляючи свою автономність в якості суб’єкта діяльності. Було наголошено на 
необхідності розвитку в учня досліджуваного феномену, так як він є справжнім джерелом та 
рушійною силою розвитку особистості. Також в статті було проаналізовано сучасний стан 
розвитку досліджуваного нами поняття та встановлено, що на сьогоднішній день 
спостерігається тенденція до інфантилізації молоді, яка проявляється в неспроможності 
передбачити наслідки власної поведінки та відповідати за  свої помилки. Таким чином виникає 
необхідність провести дослідження з розвитку самостійності в учнів підліткового віку, в якому 
закладаються підвалини для переходу до дорослого життя.  




