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Вступ 
 

Підлітковий вік – час швидких змін і трансформацій, набуття досвіду, 

формування нових рис та активного становлення особистості. Підлітки 

потребують особливої уваги та психологічної підтримки. При цьому, якщо 

протоколи практичної роботи психологів та психотерапевтів з підлітками, чиє 

становлення відбувається в межах онтогенезу є достатньо дослідженими та 

стандартизованими, то алгоритими роботи з їх однолітками, становлення яких 

відбувається в контексті дизонтогенезу потребують суттєвих доопрацювань.  

В межах даної роботи дизонтогенез розглядається, як дефіцитарність 

певної сфери розвитку індивіда, зокрема порушення в роботі зорового та 

слухового аналізаторів. Адже відсутність можливості отримувати достатній 

обсяг інформації про навколишній світ суттєво специфікує становлення 

когнітивної сфери індивіда та визначає особливості формування його 

поведінкових реакцій.  

Врахування генетичного аспекту становлення є важливим для всебічного 

аналізу особистісної сфери, а також для пошуку практичних засобів роботи з 

різними категоріями підлітків. Саме тому мета роботи полягає у визначенні та 

аналізі когнітивних та поведінкових факторів, що чинять системний вплив на 

процес особистісного становлення, а також пошуці шляхів практичної роботи з 

підлітками, чиє становлення відбувається в контексті онто- та дизонтогенезу.  

Досягнення мети стало можливим за рахунок реалізації наступних 

завдань:  

1) здійснити теоретичний аналіз наукових досліджень проблеми 

особистості в межах когнітивного та поведінкового підходів, а також 

спеціальної психології;  

2) емпірично дослідити когнітивні схеми та типові поведінкові стратегії 

підлітків, становлення яких відбувається в контексті онто- та дизонтогенезу;  



 4 

3) розробити та експериментально перевірити кпт-орієнтовані 

психокорекційні програми, спрямовані на гармонізацію процесу особистісного 

становлення підлітків, які мають порушення слуху і зору.  

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел із 25 найменувань. Загальний обсяг роботи складає 10125 

слів, з них 9609 слів основного тексту та 516 слів бібліографії.   
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ 
 

1.1. Сутність та значення когнітивних і метакогнітивних 

новоутворень в процесі особистісного становлення 

Згідно класичної когнітивної моделі у психології, емоції і поведінка 

індивіда залежать від сприйняття ним різних життєвих обставин. При цьому 

вважається, що почуття людини визначаються не об’єктивними подіями, а 

способом, у який вона їх тлумачать (Beck, 2009; Ellis, 2009). Тобто емоції є 

похідними від когніцій та виникають як результат когнітивної інтерпретації та 

реструктуризації отриманого досвіду. Набуття цього досвіду починається з 

дитинства, коли в індивіда формуються певні переконання про самого себе, 

оточуючих і світ вцілому. Основні, або глибинні, переконання – це настанови, 

які є фундаментальними, всеосяжними, та, переважно, неусвідомлюваними і 

непридатними для вербалізації. Носій таких ідей розцінює їх як об’єктивну 

інформацію про навколишній світ. 

Глибинні переконання розглядаються переважно в межах когнітивної 

психології та психотерапії, де вони визначаються як настанови 

фундаментального рівня, котрі є всеосяжними, укоріненими і такими, що 

погано піддаються змінам, а також сягають високої міри узагальнення. На 

основі глибинних формуються проміжні переконання (які також часто не 

піддаються чіткому вираженню словами), що включають ставлення, правила і 

припущення. Своєю чергою, проміжні переконання породжують автоматичні 

думки, тобто вербальні формулювання найбільш поверхневого рівня 

пізнавальної діяльності (Westbrook, Kennerley & Kirk, 2007). Таким чином, 

когнітивна організація особистості являє собою ієрархію більш або менш 

стійких уявлень про світ та способів тлумачення подій, що відбуваються. 

Формування глибинних переконань безпосередньо пов’язане з особистою 

генезою, оскільки характер та специфіка переконань індивіда залежить від 

умов, в яких відбувається його становлення, водночас, сформовані переконання 

визначають спрямованість цього становлення. 
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Важливою характеристикою переконань, при цьому, є їх ієрархічність. 

Психологи-когнітивісти зазначають, що переконання індивіда мають рівневу 

структуру. Так, розвиваючи ідеї Д. Вестбрука та співавторів, Р. Мак Маллен у 

своїй теорії виокремлює поверхневі переконання, більш глибинні переконання і 

центральні (базові) переконання. Поверхневі переконання – це ті думки, які 

індивід легко усвідомлює і відкриває іншим. Базові (центральні) переконання 

індивід не може виявити без спеціальних зусиль. Це не означає, однак, що вони 

в принципі не усвідомлюються. На думку автора, за допомогою терапевтичної 

роботи або спеціальних розпитувань базові переконання можна розкрити 

(McMullin, 2009). Відповідно, досліджуючи специфіку формування когнітивних 

утворень індивіда на різних етапах його становлення, необхідно аналізувати 

особливості прояву переконань різного рівня. 

З раннього дитинства особа прагне осягнути навколишній світ, 

адаптуватися до різних обставин і організувати свій досвід в певну систему. З 

цією метою вона шукає в тому, що відбувається з нею, логічні взаємозв’язки. 

Взаємодія зі світом та іншими людьми призводить до формування і засвоєння 

певних висновків, тобто переконань, точність і функціональність яких може 

варіюватися. При цьому такі висновки лише частково обумовлюються 

об’єктивною реальністю, в той час, як основним джерелом їх формування є 

суб’єктивні когнітивні фільтри та викривлення. У певних ситуаціях суб’єктивні 

переконання особи (глибинні і проміжні) впливають на сприйняття нею цієї 

ситуації, внаслідок чого виникають автоматичні думки, характерні саме для цієї 

ситуації. Ці думки, своєю чергою, обумовлюють емоційну реакцію. Більш того, 

автоматичні думки також формують поведінку і часто бувають причиною 

фізіологічної відповіді організму на зовнішні подразники. Тобто когнітивні 

чинники впливають не лише на поведінкову та афективну сферу індивіда, але і 

на його загальний соматичний стан. 

Описуючи психологічний сенс когнітивних переконань, основоположник 

раціонально-емотивної психотерапії А. Елліс інтерпретує їх як утворення, що 

містяться у центрі так званої, «Тріади ABC», де A (activating events) – це події, 
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що відбуваються в житті людини; В (beliefs) – це система її переконань, що 

стосуються цих подій; С (consequences) – це наслідки цих подій, які можуть 

перейти в емоційні і поведінкові порушення. Система переконань, відповідно 

до теорії А. Елліса, являє собою базову філософію людини, котра може містити 

як цілком раціональні переконання, що перевіряються дослідним шляхом, так і 

ірраціональні, котрі, як правило, є реакціями на несприятливі активуючі події, 

що неодноразово повторюються як в дитячому та підлітковому, так і в більш 

зрілому віці (Ellis, 2009). Такий підхід ліг в основу більш складного алгоритму 

породження когніцій та їх впливу на життєдіяльність індивіда – концепції 

STEB, яку буде проаналізовано нижче. Зазначена концепція, своєю чергою, 

стала методологічним підґрунтям при організації нашого емпіричного 

дослідження. Відповідно, інтерпретація «Тріади ABC» дозволяє пояснити 

логіку розгортання наукового пошукування. 

З іншого боку, відповідно до теорії А. Бека та співавторів, обробка 

людиною інформації з навколишнього світу заснована на базових 

переконаннях, впроваджених в схеми. При цьому, порушення нормального 

функціонування індивіда зазвичай бувають пов’язані з його «когнітивною 

вразливістю». Кожна людина характеризується унікальною вразливістю і 

чутливістю відповідно до наявних у неї схем (Beck, Scott & Williams, 3003). 

Отже, для позначення суб’єктивних переконань про навколишній світ та 

причинно-наслідкову логіку подій, що відбуваються з людиною, вживається 

поняття «когнітивні схеми». Найбільш близьким поняттям до концепту схеми в 

класичних персонологічних теоріях є поняття особистісного конструкту 

Дж. Келлі. Як було зазначено в попередніх розділах, особистісний конструкт 

визначається Дж. Келлі як ідея чи думка, яку людина використовує, щоб 

інтерпретувати, пояснити або передбачити свій досвід. В даному процесі 

людина діє як вчений-дослідник: вона постійно висуває робочі гіпотези про 

реальність, що дозволяє їй так чи інакше прогнозувати, контролювати й 

розуміти те, що відбувається (Kelly, 1955).  
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Як було зазначено, поняття схеми і переконання є основними і у 

когнітивній теорії А. Бека, в межах якої передбачається наявність п’яти 

основних категорій схем: 1) когнітивні схеми, що стосуються таких дій, як 

абстрагування, інтерпретація, згадування, оцінка себе та інших людей; 

2) емоційні схеми, відповідальні за генерування почуттів; 3) мотиваційні схеми, 

що мають відношення до прагнень і бажань; 4) інструментальні схеми, які 

готують особу до дії; 5) контрольні схеми, що включають самоконтроль і 

гальмування, верифікацію та управління діями. Детально аналізуючи 

когнітивні схеми, А. Бек зазначав, що вони, в принципі, є повними аналогами 

особистісних конструктів Дж. Келлі (Beck, 2009). 

Отже поняття «схеми» у когнітивних теоріях особистості 

використовується для позначення відносно стійких когнітивних моделей, за 

допомогою яких людина сортує і синтезує інформацію, що надходить до неї з 

зовнішнього світу. Але, при цьому, схеми розглядаються не тільки як 

когнітивні структури, але і як когнітивно-афективні комплекси, що формуються 

в процесі набуття досвіду (Beck, 2009). Відповідно, саме схеми спрямовують 

індивіда, визначають ефективність закріплення у нього тих чи інших 

поведінкових патернів та типових способів емоційного реагування на події. 

Когнітивні схеми певною мірою «пояснюють» суть подій, що відбувається з 

індивідом. На основі цих пояснень формується реакція на події, а сукупність 

таких реакції утворює характерні для особи поведінкові патерни.  

В теорії прив’язаності Дж. Боулбі також вживається поняття 

взаємопов’язаних когнітивних схем, що формують внутрішню робочу модель 

ставлень особистості до подій навколишнього світу. Ця модель включає дві 

взаємопов’язаних когнітивних схеми: репрезентацію власного «я», що 

сприймається з точки зору компетентності і здатності бути включеним у 

соціальну спільноту, і репрезентацію іншого з точки зору його доброзичливості 

та довіри (Боулби, 2004). Тобто, в даному випадку когнітивні схеми 

активуються у ситуаціях, коли перед індивідом постає необхідність вибору 

оптимальної стратегії міжособистісної інтеракції.  



 9 

Серед різноманітних теорій схем заслуговує на увагу концепція, 

розроблена Дж. Йонгом, котра являє собою інтегративний підхід до пояснення 

типових когніцій людини, що обумовлюють формування її поведінкових та 

емоційних реакцій. Так само, як і концепція С. Епштейна, теорія схем 

Дж. Йонга враховує вплив дитячого та підліткового досвіду на формування 

усталених мисленнєвих конструктів та їх дисфункційних проявів (Young, 

Klosko & Weishaar, 2003). Так звані ранні дисфункційні схеми в широкому сенсі 

визначаються як загальні моделі (взірці, патерни) життя, що впливають на 

когніції, емоції, спогади, поведінку, особливості сприймання соціальних 

ситуацій та стосунків з іншими людьми. Вважається, що дисфункційні схеми 

формуються у дитинстві. Залежно від життєвої ситуації, досвіду стосунків, 

індивідуальних механізмів коупінгу вони можуть змінюватись протягом усього 

життя, і часто підтримуються цими ж факторами (Bateman & Fonagy, 2009). 

Cхеми являють собою організуючу основу розуму, що визначає 

закономірності узагальнення внутрішнього досвіду. Формування схем 

відбувається з урахуванням спогадів, переконань, емоцій та когніцій 

особистості. Дисфункційні схеми формуються, коли відбувається 

незадоволення основних дитячих потреб людини (безпека, прийняття, повага, 

самостійність, любов, увага, схвалення та ін.).  

Таким чином, схеми є першоосновою, що визначає закономірності 

узагальнення внутрішнього досвіду. Коли активується наявна схема, в індивіда 

з’являються сильні негативні емоції, такі як тривога, смуток чи відчуття 

самотності. Досить тривалий, або інтенсивний прояв певної схеми може 

суттєво порушувати психоемоційне благополуччя і в подальшому призводити 

до закріплення неконструктивних способів подолання труднощів та загальної 

паталогізації особистості. 

Дж. Йонг і співавтори  визначили 18 схем, які об’єднуються у п’ять більш 

узагальнених груп. Зазначені групи схем є наступними: 1) схеми втрати зв’язку 

та відкинення (покинення, недовіри, емоційної депривації, дефективності, 

соціальної ізоляції); 2) схеми обмеженої автономії і здатності досягати успіху 
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(залежності, очікування на катастрофу, злиття, некомпетентності); 3) схеми 

порушення меж (особливого статусу, недостатнього самоконтролю); 4) схеми 

спрямованості на інших (підкорення, самопожертви, пошуку визнання) і 

5) схеми надмірної пильності та інгібіції (негативізму, емоційної інгібіції, 

надвисоких стандартів, покарання) (Young, Klosko & Weishaar, 2003). Ці 

визначення дисфункційних схем були сформовані переважно в результаті 

клінічних спостережень в межах когнітивної психотерапії, а не внаслідок 

емпіричних досліджень. З іншого боку, емпіричні дослідження підтверджують 

факт їх існування (Арнц, 2020). 

У будь-якої особи може бути наявна одна схема, або комбінація з 

декількох схем. Як правило, схеми є відносно стійкими і незмінними. Схема 

вважається патологічною тільки тоді, коли вона пов’язана з патологічними 

емоційними переживаннями і симптомами чи порушеннями соціального 

функціонування. Особи з важкими розладами особистості зазвичай 

демонструють високий рівень прояву багатьох схем (Bateman & Fonagy, 2009). 

Навпаки ж, люди, яким притаманні лише певні життєві труднощі, і які не 

відповідають діагностичним критеріям розладу особистості та мають більш 

високий рівень соціального функціонування, як правило, демонструють яскраво 

виражену одну або дві схеми (Арнц, 2020). 

Очевидно, що приналежність схем до когнітивної підсистеми особистості 

визначає їх характер та специфіку прояву. Актуалізуючись на рівні поведінки 

та визначаючи емоції особистості, дисфункційні схеми формуються у 

свідомості та відображають уявлення людини про навколишній предметний та 

соціальний світ. При цьому можна класифікувати схеми відповідно до їх 

спрямованості на саму людини (егоцентричні) та на її соціальне оточення 

(соціоцентричні). Егоцентричні схеми (особливого статусу, надвисоких 

стандартів, очікування на катастрофу, некомпетентності та ін.) визначають 

уявлення людини про себе, її рівень домагань та специфіку побудови картин 

імовірнісного майбутнього. Водночас соціоцентричні схеми (залежності, 
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підкорення, пошуку визнання та ін.) впливають на специфіку поведінки людини 

в соціумі та характер її взаємодії з оточуючими.  

Наявність у людини певних дисфункційних когнітивних схем передбачає 

опанування нею специфічних форм поведінки, спрямованих на пристосування 

до них, або на їх компенсацію. Інколи такі форми поведінки можуть бути 

цілком доцільними та обґрунтованими. Втім, здебільшого вони є 

дезадаптивними та лише підсилюють дисфункційні глибинні переконання.  

Відповідно до теорії Дж. Йонга, дезадаптивні стратегії поведінки подолання 

(копінг-стратегії) формуються у дитинстві у відповідь на негативний досвід. 

Такі поведінкові реакції подолання можуть мати одну з трьох основних форм: 

1) здаватися, 2) уникати, і 3) компенсувати. Людина, яка у складних ситуаціях 

вважає за доцільне здаватися, зосереджує свої ресурси на запобіганні 

конфліктам та намагається обирати ті форми поведінки, які були б максимально 

позитивно сприйняті оточуючими. Стратегія уникнення передбачає надмірну 

автономність, відстороненість або замкнутість, прагнення дистанціюватись від 

проблеми та від оточуючих. Надмірна компенсація (гіперкомпенсація) 

передбачає поведінку, яка суперечить інтенціям людини, її цінностям та 

переконанням, але знижує відчуття напруги і тривожності, пов’язане з 

активацією дисфункційних схем (Young, Klosko & Weishaar, 2003). Таким 

чином, аналізуючи клінічну практику та емпіричні дані, Дж. Йонг переконливо 

доводить взаємозв’язок когніцій та поведінки людини. 

Результати інших емпіричних досліджень свідчать про безпосередній 

взаємозв’язок між когнітивною та афективною сферою особистості. При цьому 

підкреслюється значення первинних факторів, а саме, активізації негативних 

схем чи думок та вибіркової уваги і пам’яті щодо негативного змісту 

переживань (Riskind, Kleiman, Seifritz, & Neuhoff, 2014). Водночас Р. Ліхі, так 

само, як і Дж. Йонг,  фокусується на різних стратегіях подолання, якими 

індивід може користуватися, коли схема активується. В межах даної моделі 

автор використовує поняття «емоційні схеми» для позначення планів, 

концепцій та стратегій, що використовуються для реагування емоцію (Leahy, 
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2015). Це визначення узгоджується з концепцією Г. Грінберга, відповідно до 

якої емоційні схеми трактуються як емоції, що включають когніції, або 

забезпечують їх реалізацію (Greenberg, & Paivio, 2007). Говорячи про 

двосторонній взаємозв’язок між когніціями та емоціями, Р. Ліхі  намагається 

інтегрувати емоційно-орієнтовану модель з метакогнітивною моделлю. Однією 

з цілей цієї інтегративної моделі є визнання цінності емоційної уваги та 

вираження в контексті смислів, які надає емоція. Висловлюється думка, що 

робота з когнітивними схемами емоцій може сприяти всебічному гармонійному 

розвитку особистості (Leahy, 2015). 

Таким чином, саме когніції, тобто тлумачення, інтерпретація подій, 

визначають характерні для особи способи емоційного реагування на події. 

Водночас, під впливом провідної емоційної модальності формуються глибинні 

переконання людини. І тоді, коли ці переконання стають такими, що 

порушують психоемоційне благополуччя, можемо говорити про активацію 

дисфункційних когнітивних схем. Дисфункційні схеми можуть проявлятись 

протягом всього життя, але формуються, переважно у дитячому та 

підлітковому віці – в період активного становлення особистісної сфери. 

Метакогнітивні моделі та теорії є окремим напрямом розвитку концепцій 

когнітивної організації особистості. Метакогнітивні теорії загалом інтегрують 

знання про пізнання та регулювання пізнання, становлення такого рівневого 

знання та його вплив на формування особистості. При цьому під теорією 

частіше за все мається на увазі відносно систематизована структура знань, яку 

можна використовувати для пояснення та прогнозування широкого кола 

емпіричних явищ, а під метакогнітивною теорією – відносно систематизована 

структура знань, яка може бути використана для пояснення та прогнозування 

широкого кола когнітивних та метакогнітивних явищ (Schraw, & Moshman, 

1995).  

Науковці визначають метакогнітивну сферу як таку, що відрізняється від 

когнітивної за рахунок більш високого рівня узагальнення та більш розвиненої 

здатності до аналізу (Schraw & Moshman, 1995; Taylor, 2002; Wells, & Carter, 
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2001). Тобто на метакогнітивному рівні особа здатна трансцендентно виходити 

за межі своїх когніцій та аналізувати їх з позиції стороннього спостерігача. При 

цьому основна відмінність між когніціями та метакогніціями полягає в 

здатності останніх до саморефлексії та саморегуляції. Очевидно, що здатність 

до метакогнітивної активності не є імпліцитно закладеною у структуру 

когнітивної сфери індивіда, а набувається поступово в процесі його 

особистісної генези.  

Розуміння метакогнітивної організації індивіда є важливим для даного 

дослідження, оскільки гармонійне становлення особистості необхідно 

передбачає розвиток рефлексивності, здатність аналізувати власні риси, 

характеристики та переконання з зовнішньої позиції, що, загалом, і являє собою 

метакогнітивний рівень пізнання. 

Узагальнюючи класичні та сучасні когнітивні теорії, можемо 

сформулювати наступні положення:  

- Когніції людини визначають характер її взаємодії з навколишнім світом. 

Традиційно цей процес має наступну форму: об’єктивна ситуація, що трапилась 

з людиною необхідно призводить до її когнітивної інтерпретації, осмислення 

подій, які відбулись, після чого слідує емоційна відповідь (на основі 

когнітивної інтерпретації) та поведінкова реакція на події (на основі 

когнітивної інтерпретації та афективного відгуку). Багаторазове ж повторення 

типових поведінкових реакції призводить до формування характерних для 

суб’єкта поведінкових патернів. А отже саме когніції лежать в основі 

поведінки. 

- Типові, повторювані когніції можуть об’єднуватись та утворювати 

глибинні переконання. Такі переконання визначають стиль і специфіку 

інтерпретації людиною подій, що трапляються з нею, а також характер її 

взаємодії з оточуючими. Глибинні переконання не усвідомлюються індивідом, 

а їх формування відбувається п на ранніх етапах особистісного становлення. В 

деяких когнітивних теоріях такі переконання називаються схемами. 
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- Когнітивні схеми можуть бути як адаптивними, так і дезадаптивними 

(дисфункційними). Адаптивні схеми є результатом гармонійного, 

нетравматичного особистісного становлення і відповідають за оптимістичне 

сприйняття світу та відносно об’єктивну оцінку суб’єктом себе та інших. На 

противагу цьому, дезадаптивні (дисфункційні) схеми функціонують на основі 

когнітивних викривлень і спотворень та призводять до хибної, негативно-

забарвленої оцінки навколишнього світу і свого місця в ньому. Переважна 

більшість людей має принаймні одну дисфункційну схему. Водночас, наявність 

в індивіда великої кількості дисфункційних схем є патологічною ознакою та 

може бути свідченням особистісних розладів.   

- Типові когніції можуть бути не тільки несвідомими (як глибинні 

переконня), але і цілком усвідомлюваними. Більш того, індивід здатен не лише 

попомічати, усвідомлювати свої когніції, але і осмислювати їх, аналізувати та 

розуміти їх сенс і спрямованість. Таке осмислення відбувається на 

метакогнітивному рівні та дозволяє людині керувати власними думками, 

почуттями і вчинками. Навички метакогнітивного аналізу активно формуються 

у підлітковому віці, що має бути враховано при організації комплексного 

вивчення особистісного становлення підлітків. Крім того, включення наведених 

закономірностей у загальний контекст роботи з підлітками дозволяє 

усвідомлено впливати на поведінково-діяльнісну (конативну) та емоційну 

(афективну) сфери особистості, досягаючи найбільш оптимальних темпів та 

форм особистісного становлення. 

 

 

1.2. Когнітивний аспект онтогенезу і дизонтогенезу становлення 

особистості підлітків.  

Стосовно когнітивного аспекту особистісного становлення підлітків, які 

мають порушення слуху і зору, увага дослідників традиційно зосереджується 

навколо проблеми розвитку їх пізнавальних процесів (Синьова, 2004; Фомічова, 

2016). При цьому вивчається динаміка та специфіка розвитку мислення, 
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пам’яті, уваги та ін., затримки та порушення у їх функціонуванні, а також 

способи оптимізації та пришвидшення темпів розвитку пізнавальної сфери.  

Своєю чергою ми, говорячи про когнітивні прояви особистості, маємо на 

увазі передусім систему її поглядів на світ, глибинних та проміжних 

переконань, типових когнітивних схем та патернів. В даному контексті були 

проведені деякі дослідження серед підлітків, чий розвиток є нормативним 

(Nelson, at. al., 2005). Натомість дані, які б стосувались осіб, чиє особистісне 

становлення відбувається в контексті дизонтогенезу, спричиненого 

порушеннями у роботі аналізаторів – відсутні. Це відкриває перед нами 

перспективи наукових пошукувань та дозволяє зробити припущення про те, що 

формування новоутворень когнітивної сфери у підлітків, які мають порушення 

слуху і зору, відбуваються за специфічним сценарієм, а типові для них глибинні 

переконання та когнітивні схеми відрізняються від тих, які притаманні їх 

одноліткам, котрі не мають відповідних порушень. Все це, своєю чергою, 

визначає загальну специфіку перебігу процесу особистісного становлення 

підлітків у контексті дизонтогенезу.  

 

 

1.3. Діяльнісний та поведінковий аспекти онтогенезу і дизонтогенезу 

становлення особистості підлітків.  

Поведінка людини – це складна система її реакцій на навколишній світ, 

спосіб взаємодії з ним та засіб самоаналізу і самопрезентації. В поведінці 

актуалізуються інтенції, прагнення мотиви та цілі, тому детальний аналіз 

поведінки суб’єкта дозволяє пояснити його індивідуальні та особистісні 

особливості та спрогнозувати подальші поведінкові реакції. Водночас 

діяльність є ще більш складним процесом осмисленої і цілеспрямованої 

активності, який детермінується зовнішніми (середовищними) та внутрішніми 

(особистісними) чинниками. Діяльність нерозривно пов’язана з розвитком і є 

одночасно його передумовою, детермінантою та результатом. Тому, аналізуючи 

психологічні особливості особистісного становлення, варто окремо зупинитись 
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на питаннях формування характерних поведінкових патернів та опанування 

підлітками нових форм діяльності в онтогенезі та дизонтогенезі.  

Узагальнюючи особливості онтогенезу та дизонтогенезу діяльності і 

поведінки підлітків, можна виокремити низку закономірностей (див. Рис. 1.1). 

Характерною для поведінки підлітків є загальна імпульсивність та афективна 

зумовленість, що детермінуються назрілістю мозкових структур, які 

відповідають за емоційно-вольову регуляцію (середній мозок та лімбічна 

система). Підлітки схильні досить емоційно реагувати навіть на незначні 

подразники, при чому інтервал між дією подразника і реакцією є відносно 

нетривалим. Така тенденція прослідковується як в онтогенезі, так і в 

дизонтогенезі і є варіантом вікової норми. У процесі дорослішання діяльність 

лімбічної системи вдосконалюється, що дозволяє людині за рахунок 

цілеспрямованих вольових зусиль контролювати власну поведінку та емоційні 

прояви.  

Іншою особливістю поведінки, властивою підліткам незалежно від 

особливостей функціонування їх аналізаторів, є обмежена прогностичність. 

Дана особливість, пов’язана, передусім зі специфікою суб’єктивного 

сприйняття часу і недостатнім розвитком навичок побудови довготривалих 

причинно-наслідкових зв’зків. 

Ще одна загальна характеристика пов’язана з тим, що поведінка підлітків 

є відображенням традицій і норм соціального середовища, в якому відбувається 

становлення особистості. При цьому, якщо основним середовищем 

особистісного становлення дітей є сім’я і значимі дорослі, то для підлітків 

референтною є група однолітків, до якої вони належать (або прагнуть 

належати) і на норми і традиції якої вони орієнтуються в організації поведінки. 

До спеціфічних ознак поведінки підлітків з дефіцитарним розвитком 

одного з аналізаторів, можна віднести спонтанність, що проявляється в межах 

своєї спільноти (осіб, яким теж властива відповідна дефіцитарність) і 

стриманість та відстороненість при взаємодії з тими, хто не є у спільноті.  
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Рис. 2.2. Онтогенетичний і дизонтогенетичний аспекти поведінки і діяльності підлітків 
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У свідомості таких підлітків відбувається чітка і послідовна 

диференціація інших на «своїх» та «чужих», внаслідок якої особи, що належать 

до другої категорії, викликають підозрілість та недовірливе ставлення. Для 

елімінації такої недовіри необхідна тривала позитивна та передбачувана 

взаємодія. 

Аналізуючи онтогенез і дизонтогенез діяльності підлітків, варто 

зазначати відмінності в її загальному характері, що обумовлюються 

специфікою дефекту. Так діяльність підлітків з порушеннями слуху 

відбувається переважно за рахунок наочно-образного мислення і 

характеризується предметністю та конкретністю. Водночас діяльність осіб з 

порушеннями зору актуалізується за рахунок вербальної взаємодієї з 

оточуючими і, відповідно, ґрунтується на словесно-логічній компоненті 

мисленнєвої активності. Це суттєво впливає на характер взаємодії суб’єкта з 

об’єктами діяльності та визначає загальний характер цієї взаємодії. 

Наступна характеристика діяльності підлітків з дефіцитарним розвитком 

аналізатора пов’язана з середовищем, в якому вона відбувається, а саме з 

характером спільноти, що є референтною для індивіда. Як вже було зазначено, 

спільноти підлітків з порушеннями слуху і зору є чітко структурованими і 

ієрархізованими соціальними утвореннями зі складною і досить щільною 

системою міжособистісних взаємин. В той час, як підлітки без порушень у 

роботі аналізаторів можуть одночасно належати до декількох значимих для них 

груп однолітків, еклектично відбираючи для себе ті норми і принципи 

діяльності, які відповідають їх індивідуальним особливостям, особи з 

порушеннями зору або слуху часто бувають обмежені у виборі соціального 

середовища та стикаються з необхідністю адаптуватись до тієї групи, яка є для 

них доступною. Взаємодія в межах таких спільнот не лише забезпечує 

вироблення характерних поведінкових патернів, але й визначає характер 

діяльності індивіда, її спрямованість, а також верифікує її відносно цінностей і 

орієнтирів групи.  
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Наступна особливість діяльності підлітків пов’язана зі сферою 

цілепокладання. Особи з порушеннями зору і слуху схильні ставити перед 

собою більш чіткі, конкретні та часто виключно прагматичні цілі і послідовно 

діяти заради їх досягнення. Водночас, підлітки, які не мають відповідних 

порушень в роботі аналізаторів, набагато частіше виявляють схильність до 

формулювання складних, абстрактних та важкодосяжних цілей. Така тенденція 

може пояснюватись характерною для дизонтогенезу невпевненістю у своїх 

силах та можливостях, а також страхом перед поразкою.  

Перерахувавши особливості діяльності, які різняться в онтогенезі та 

дизонтогенезі, звернемось до аналізу тих характеристик, які є спільними для 

підлітків незалежно від особливостей функціонування їх аналізаторів. Першою 

такою характеристикою є загальний егоцентризм мотивів діяльності. Як було 

зазначено у попередньому розділі, підлітковий вік є одним з принципово 

важливих етапів формування особистості, побудови її самоусвідомлення та «я-

концепції». Саме тому основні форми діяльності, за які береться підліток, так 

чи інакше націлені на те, щоб краще зрозуміти себе, свої риси і характеристики; 

визначити і перевірити межі власних можливостей, або ж просто задовольнити 

свої потреби. Крім того, незрілість лімбічної системи може бути причиною 

недостатньої сформованості емпатії, тобто уміння розуміти емоції інших, а 

відповідно і висловлювати дієве співчуття і співпереживання. Крім того, 

діяльність переважної більшості підлітків характеризується орієнтацією на 

соціальне схвалення та має на меті підвищення статусу індивіда в референтній 

для нього групі.  

Остання характеристика діяльності, яка є типовою не лише для різних 

категорій підлітків, але й для представників різних вікових груп, полягає в 

тому, що вона визначається індивідуальними і особистісними якостями і, 

водночас, впливає на становлення цих якостей. Тобто структура і специфіка 

організації діяльності, а також вибір її форм залежать від індивідуального 

стилю суб’єкта. Але процес діяльності забезпечує також особистісне 

становлення, в результаті якого людина переходить до опанування більш 
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складних форм діяльності. Таким чином відбувається безперервний розвиток 

діяльності людини і людини в діяльності. Саме тому, в контексті комплексного 

дослідження особистісного становлення підлітків особлива увага має бути 

присвячена психологічному аналізу їх поведінкових реакцій та діяльності. 

 

 
  



 21 
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНИХ І ПОВЕДІНКОВИХ 

ПРОЯВІВ ПІДЛІТКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ СЛУХУ І ЗОРУ 

 

2.1. Принципи, завдання, методика та структура дослідження.  

Емпіричне дослідження, в ході якого відбувалась реалізація 

представлених вище завдань, тривало протягом 2018–2021 років. Кількість 

респондентів склала 568 осіб, при цьому загальна вибірка була поділена на три 

групи: 1) група А – досліджувані, які мали порушення слуху (198 осіб); 2) група 

Б – досліджувані, які мали порушення зору (116 осіб); 3) група В (умовно 

нормативна група) – досліджувані, які не мали порушень у роботі аналізаторів 

(254 осіб). Усі респонденти були учнями середніх загальноосвітніх та 

спеціальних навчальних закладів, а також закладів професійно-технічної освіти 

Києва, Харкова, Одеси, Кривого Рогу, Слов’янська та інших міст України. Вік 

досліджуваних становив 12–16 років. При цьому 370 осіб одноразово взяли 

участь у дослідженні зрізового формату, а 198 осіб були включені у 

лонгитюдне дослідження, яке тривало протягом усіх п’яти років та передбачало 

три етапи збору даних за участі тих самих респондентів. Це дозволило не лише 

простежити динаміку особистісного становлення підлітків, але й визначити 

генетичні закономірності даного процесу для різних груп респондентів. 

Технічно процес дослідження реалізувався за окремим алгоритмом для 

кожної групи респондентів. Так, підлітки, які не мали порушень у роботі 

аналізаторів, працювали з бланками методик переважно у груповому форматі. 

У кожній групі з 20–30 осіб обов’язково був присутній психолог-модератор, 

який надавав пояснення до завдань та відповідав на запитання досліджуваних. 

Підлітки, які мали порушення слуху також працювали з письмовими бланками, 

але розмір груп не перевищував 10 осіб, а окрім психолога-модератора на 

кожному етапі дослідження був присутній також перекладач-дактилолог. Це 

дозволило забезпечувати повноцінну взаємодію між дослідником та 

респондентами і максимально повно та детально пояснювати останнім 

інструкції до завдань, а також окремі запитання особистісних опитувальників. 
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Робота ж з підлітками, які мали порушення зору відбувалась переважно в 

індивідуальному форматі, коли дослідник-психолог озвучував та пояснював 

завдання, а респонденти усно їх виконували. При цьому здійснювались 

аудіозаписи бесід, які пізніше було транскрибовано. Втім, глибина порушення у 

деяких представників даної групи була такою, що дозволяла їм працювати зі 

спеціальними бланками або ж з комп’ютерними їх версіями. Тож взаємодія з 

ними відбувалась саме в такому форматі.  

Деяка частина емпіричних даних, збір яких було заплановано на останній 

етап безпосередньої дослідницької роботи (2020–2021 рр.), у зв’язку з 

загальнонаціональним карантином була зібрана в дистанційному режимі. 

Респондентам надавались онлайн форми опитувальників, а їх відповіді 

надходили безпосередньо до експериментатора. Крім того, для кожного 

респондента передбачалась можливість безпосередньої онлайн-взаємодії з  

психологом-дослідником, котрий в режимі реального часу відповідав на 

запитання, що виникали в ході виконання завдань. Таким чином було зібрано 

більше 100 наборів емпіричних даних.  

Основними критеріями при відборі психодіагностичного інструментарію 

(див. Табл. 2.1) були наступні: 1) специфікація методики для діагностики нашої 

цільової аудиторії (досліджуваних підліткового віку); 2) придатність для 

використання при роботі з усіма групами респондентів (в тому числі і тими, що 

мають порушення слуху та зору).  

Зважаючи на другий критерій, ми намагались уникати будь-яких завдань, 

які передбачають роботу з графічними зображеннями та особливу увагу 

приділяти методикам психолінгвістичної (контент-аналіз створених 

досліджуваними текстів) та експірієнтальної (дослідження рівня домагань) 

спрямованості, а також біографічному методу. Це дозволило максимально 

уніфікувати умови дослідження для кожної з груп респондентів та зробити 

отримані результати релевантними і придатними для однорідного 

статистичного аналізу та обробки. 
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Додаткової підготовки вимагав процес використання стандартизованих 

особистісних опитувальників у роботі з представниками групи А (підлітками, 

які мають порушення слуху). 

Таблиця 2.1 

Методики емпіричного дослідження 

Назва методу / методики Ціль, яка реалізується 
Дюссельдорфський опитувальник схем 

для дітей 
Визначення провідних 

дисфункційних когнітивних схем 

Шкала диференційних емоцій К. Ізарда Визначення провідної емоційної 
модальності 

Окремі шкали Індивідуально-
типологічного опитувальника Л. Собчик  

Визначення емоційних 
особистісних проявів  

 
Контент-аналіз персональних наративів Визначення типових поведінкових 

стратегій у складних ситуаціях 

Очевидна фрагментарність їх вербального розвитку стала фактором, що 

ускладнював розуміння тексту запитань та робив неможливим використання 

окремих методів, формулювання завдань до яких є надто обтяженим у 

лексичному плані.  

 

 

2.2. Онтогенез та дизонтогенез становлення когніцій та поведінки 

підліткій. Становлення особистості – це процес, який передбачає утворення та 

видозмінення її провідних тенденцій, формування своєрідної неповторності 

кожної з трьох сфер – когнітивної, афективної та поведінкової, а також 

пов’язане з цим переживання наповненості життя та психоемоційного 

благополуччя. Саме тому, в межах лонгитюдного дослідження, включеного в 

загальну модель процесу нашого наукового пошуку, збір даних проводився в 

три етапи. У 2018 році (при цьому середній вік респондентів становив 12-13 

років), а також у 2019 (вік досліджуваних 13-14 років) та 2021 роках (вік 

досліджуваних 15-16 років).  
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У якості методу аналізу даних було застосовано Н-критерій Крускала-

Уоліса, який є непараметричним аналогом дисперсійного аналізу та 

використовується для оцінки відмінностей між трьома і більше вибірками за 

рівнем прояву будь-якої ознаки.  

Вивчення динаміки становлення підлітків здійснювалось з урахуванням 

основних характеристик кожної з трьох особистісних сфер. Зокрема, для 

аналізу когнітивної сфери враховувався рівень прояву в респондентів 

дисфункційних когнітивних схем (див. Табл. 2.2).  

Таблиця. 2.2  

Вікова динаміка показників когнітивної сфери особистості 

 Група 
А 

Група 
Б 

Група 
В 

 Група 
А 

Група 
Б 

Група 
В 

Залежність 21,362   Недовіра 13,728   
Покинутість  25,124  Злиття 15,763 14,863  

Очікування на 
покарання 

13,335  15,123 Пошук 
визнання 

 20,783  

Дефектив-
ність 

18,671 24,278  Особливий 
статус 

  14,134 

Очікування на 
катастрофу 

  13,132 Надвисокі 
стандарти 

21,648   

Недостатній 
самоконтроль 

  20,617 Соціальна 
ізоляція  

18,097 16,390 18,142 

Некомпетен-
тність 

 16,349 19,875 Емоційна 
інгібіція 

19,792 17,826  

Статистично значуща динаміка була зафіксована відносно 12 з 18 

змінних, прояви 4 інших змінних, що відповідають когнітивним схемам 

емоційної депривації, підкорення, пошуку визнання та самопожертви 

виявились незмінними для представників всіх респондентських груп протягом 

всього досліджуваного періоду. 

Логіка інтерпретації отриманих результатів передбачає покроковий аналіз 

даних різного рівня представленості: 1) загальних тенденцій; 2) тенденцій онто- 

та дизонтогенезу; 3) специфічних та суміжних тенденцій. До загальних 

тенденцій належать ті, які властиві всім групам респондентів. Такою 
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тенденцією на рівні проявів когнітивної сфери стало зростання рівня 

вираженості когнітивної схеми соціальної ізоляції, характерне для всіх без 

винятку підлітків (18,097 для групи А, 16,390 для групи Б, та 18,142 для групи 

В). Таким чином, процес дорослішання та становлення особистості пов’язаний 

з рефлексією щодо своєї неповторності та унікальності, характеризується 

усвідомленням та переживанням підлітками власної інакшості, несхожості на 

інших. Результатом такого усвідомлення стає відчуття порушеної 

приналежності, яке ґрунтується на тривозі через можливе виключення з групи 

значимих інших. При цьому, на очевидному, поведінковому рівні дана схема 

може реалізуватись за двома основними стратегіями: уникання або 

гіперкомпенсації. У разі домінування стратегії уникання спостерігається 

тенденція до відмови від тривалих, змістовних міжособистісних взаємин, 

прагнення дистанціюватись від оточення, страх соціальної взаємодії та, 

особливо, встановлення і підтримання нових стосунків. На противагу цьому, 

стратегія гіперкомпенсації передбачає поведінку, яка є протилежною до 

основних переконань, пов’язаних з домінуючою схемою. Так, компенсаторна 

поведінка для схеми соціальної ізоляції передбачає, передусім, прагнення 

оточити себе якомога більшою кількістю інших, надмірною комунікабельністю, 

а іноді і нав’язливістю у спілкуванні, легкістю та легковажністю у встановленні 

контактів. 

При цьому, глибинне переконання у власній інакшості та пов’язані з ним 

страхи і тривоги лише підсилюються через відсутність коригуючого досвіду, 

яким, у даному випадку, могла б стати змістовна, довірлива взаємодія з одним 

або декількома значимими іншими.  

Посилення схеми соціальної ізоляції, зафіксоване в кожній з трьох 

вибірок, свідчить про всезагальність такої тенденції та деяку її нормативність в 

контексті особистісного становлення підлітків, коли відчуття відчуженості, 

породжене нормативною рефлексивністю підлітків, призводить до 

когнітивного протиставлення себе іншим, результатом якого стає усвідомлення 

власної неповторності.  



 26 
До тенденцій дизонтогенезу належить підвищення рівня прояву 

когнітивних схем дефективності, злиття та емоційної інгібіції, притаманне 

підліткам, які мають порушення зору і слуху. Таким чином, становлення 

особистості в контексті дефіцитарності роботи одного з аналізаторів пов’язане з 

віковим загостренням переживання неповноцінності та прагненням 

компенсувати це переживання за рахунок емоційного приєднання до значущих 

інших. Зауважимо, що змістова наповненість схеми дефективності (18,671 для 

групи А, 24,278 для групи Б), а відповідно, і пов’язані з нею запитання в 

діагностичному опитувальнику, жодним чином не пов’язані з проявами 

фізичної неповносправності. Дефективність тут – це, передусім, усвідомлення 

неспроможності досягати успіху та бути цінним для оточення. А отже, 

підліткам, які мають порушення зору і слуху, притаманне знецінення власних 

успіхів і досягнень та акцентування уваги винятково на невдачах та недоліках, 

деякі з яких можуть мати місце не в об’єктивній реальності, а лише у їх 

свідомості. Характерно, що в процесі особистісного становлення таке 

переживання стабільно посилюється. 

Домінування та прогресивне підсилення схеми злиття (15,763 для групи 

А, 14,863 для групи Б) в умовах дизонтогенезу особистісного становлення 

відображає тенденцію до когнітивної ідентифікації себе з іншими та 

поведінкового наслідування суб’єктів ідентифікації. Такими суб’єктами можуть 

стати як однолітки, так і еталонні дорослі, тобто особи, які з тих чи інших 

причин сприймаються підлітками як взірцеві. При цьому, самі підлітки свідомо 

або неусвідомлено відмовляються від своїх ідей, цінностей та переконань, якщо 

вони не співпадають з відповідними конструктами значимого іншого. А отже, 

прояв схеми злиття негативно впливає на самоусвідомлення та саморозуміння 

підлітків, що суттєво сповільнює їх становлення.  

Тісно пов’язаною зі схемою злиття є когнітивна схема емоційної інгібіції 

(19,792 для групи А, 17,826 для групи Б), яка передбачає стримування почуттів 

та переживань і відмову від їх відкритої демонстрації. Тобто, намагаючись 

ідентифікувати себе з іншими і персоналізувати їх поведінкові та світоглядні 
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патерни, підлітки, які мають порушення слуху і зору, проявляють тенденцію до 

знецінення власних емоцій, наслідком якої є тривога щодо їх недоречності та 

прагнення їх приховати.  

Таким чином, процес особистісного становлення, який в підлітковому 

віці характеризується загальною кризовістю та високим ризиком патологізації, 

в осіб з аналізаторною дефіцитарністю пов’язаний з загостренням 

дисфункційних когнітивних схем, що суттєво знижує якість життя: обмежує 

репертуар поведінкових сценаріїв, призводить до фрустрації потреби в 

емоційному самовираженні, сповільнює нормативне вікове самоусвідомлення. 

Наслідком зниження якості життя стає виснаження психологічних ресурсів 

особистості, що, своєю чергою, призводить до суттєвого сповільнення її 

становлення. Отже, традиційне для підлітків, які мають порушення слуху і зору 

темпоральне відставання в процесі формування особистісних новоутворень та 

загального становлення особистості пояснюється, передусім, особливостями їх 

когнітивної сфери, а зокрема, стійкою тенденцією до підсилення прояву низки 

дисфункційних когнітивних схем у віковий період від 11 до 16 років.  

Проаналізувавши таким чином тенденції дизонтогенезу, розглянемо 

аналогічні тенденції, характерні для онтогенезу. Підліткам, які не мають 

порушень у роботі аналізаторів, властива істотна вікова динаміка у прояві 

когнітивних схем очікування на катастрофу, недостатнього самоконтролю та 

особливого статусу. При цьому, якщо перша з перерахованих схем у процесі 

вікового розвитку посилюється, то прояви двох інших – істотно 

послаблюються. Підвищення показників за схемою очікування на катастрофу 

(13,132), яка традиційно відповідає переживанню генералізованої тривоги, 

свідчить про вікову ескалацію тривожних проявів та збільшення страхів, 

пов’язаних з непереносимістю невизначеності. Така тенденція може 

пояснюватись об’єктивними життєвими обставинами, пов’язаними з 

професійною орієнтацією осіб старшого підліткового віку, необхідністю 

обирати сферу майбутньої професійної діяльності, ставити перед собою 

стратегічні цілі та розробляти тактичний план їх досягнення. Все це призводить 
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до наростання тривоги з приводу майбутнього, страху поразки, невпевненості у 

собі та своїх силах. Нормативно в сучасному українському суспільстві 

завершення підліткового періоду співпадає з першим етапом професійного 

розвитку, а саме з вибором сфери майбутньої діяльності та початком набуття 

фахових знань. Наслідком успішного проходження цього етапу стає зменшення 

частки невизначеності у житті індивіда, а відповідно, і зниження 

генералізованої тривоги. Проте такі тенденції характерні для наступного 

вікового періоду – юності.  

 Водночас у період від 12 до 16 років суттєво знижуються показники 

підлітків за схемою недостатнього самоконтролю (20,617). Це дозволяє 

говорити не лише про віковий розвиток емоційно-вольової сфери, основні 

процеси якої блокують реалізацію функції контролю поведінки, але і про 

формування специфічних когніцій, що забезпечують его-синтонність 

відповідної діяльності, тобто її відповідність ціннісно-смисловій сфері 

особистості. Аналогічна, хоча і менш виражена, тенденція до вікового 

зниження рівня прояву спостерігається також з когнітивною схемою 

особливого статусу (14,134). Таким чином, для підлітків з нормативної вибірки 

характерним є стабільне зменшення необґрунтованої віри у власну 

винятковість та відповідних поведінкових проявів, що реалізуються, передусім, 

у міжособистісних взаєминах. Такий процес є свідченням розвитку 

самосвідомості та об’єктивізації самооцінки, що дозволяє говорити про 

успішне подолання вікової кризи підлітковості.  

До специфічних тенденцій, якими характеризується становлення 

когнітивної сфери особистості підлітків, можна віднести: 1) посилення схем 

залежності (21,362), недовіри (13,728) та очікування на покарання (13,335), а 

також послаблення прояву схеми надвисоких стандартів (21,648), властиве 

представникам групи А; 2) характерне для представників групи Б посилення 

схем пошуку визнання (20,783) і покинутості (25,124) та послаблення схеми 

некомпетентності (16,349); 3) посилення схем очікування на покарання 

(15,123), а також аналогічне до групи Б послаблення прояву схеми 
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некомпетентності (19,875), зафіксоване серед респондентів з групи В 

(нормативної групи). Як видно, деякі з наведених закономірностей 

проявляються лише серед певної категорії підлітків, інші ж є ідентичними для 

осіб з однієї із груп осіб, чиє становлення відбувається в контексті 

дизонтогенезу та їх однолітків, які належать до умовно нормативної групи.  

Проаналізувавши основні закономірності становлення когнітивної сфери 

особистості, можемо зробити висновок, що характерною ознакою 

онтогенетичного аспекту даного процесу є послідовна тенденція до зниження 

дисфункційності та віднайдення особистісної гармонійності. Водночас, 

функціональний дизонтогенез визначає вікове посилення дисфункційних 

проявів когнітивної сфери, яке, своєю чергою, призводить до сповільнення та 

специфічного викривлення процесу особистісного становлення підлітків. 

На наступному етапі дослідження динаміки вікового становлення 

підлітків відбувалось вивчення афективної сфери особистості (див. Табл. 2.3). 

Статистично значима динаміка була зафіксована відносно 9 з 14 змінних, що 

відображають дану сферу, серед яких три емоційні риси  особистості та шість 

емоційних модальностей. При цьому, прояви однієї емоційної риси 

(сензитивність) та чотирьох емоційних модальностей (презирство, відраза, 

здивування та інтерес) виявились незмінними для всіх респондентів протягом 

всього підліткового періоду.  

Таблиця. 2.3  

Вікова динаміка показників афективної сфери особистості 

 Група 
А 

Група 
Б 

Група 
В 

 Група 
А 

Група 
Б 

Група 
В 

Агресивність  9,927  11,120 Гнів 18,896 19,136 17,976 
Емотивність 18,189 14,897  Сум   15,432 
Тривожність 15,898 21,233 19,358 Сором 14,543 21,820  

Радість   10,321 Провина 11,456 15,424 12,425 
Страх 13,490 9,347 17,976 
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Ще однією групою даних, аналіз яких відбувався з використанням Н-

критерію Крускала-Уоліса, стали особистісні тенденції, до яких належать 

екстраверсія, інтоверсія, спонтанність та ригідність (Табл. 2.4).  

Таблиця. 2.4  

Вікова динаміка загальних особистісних тенденцій 

 Група 
А 

Група 
Б 

Група 
В 

 Група 
А 

Група 
Б 

Група 
В 

Екстраверсія   19,371 17,467 15,780 Інтроверсія 21,518 15,998 13,467 
Спонтанність  10,893  Ригідність 8,758   

Як видно з таблиці, отримані на даному етапі дані відображають лише дві 

групи тенденцій: загальні та специфічні. При цьому окремі тенденції для онто- 

та дизонтогенезу залишаються непредставленими. Загальні тенденції полягають 

у суттєвому зниженні інтровертованості (21,518 для групи А, 15,998 для групи 

Б, та 13,467 для групи В) та відповідному підвищенні екстравертованості 

(19,371 для групи А, 17,467 для групи Б, та 15,780 для групи В) підлітків у 

процесі їх особистісного становлення. Важливо, що екстраверсія та інтроверсія 

розглядаються тут як особистісні, а не темпераментальні характеристики. Тобто 

їх вікова модифікація є цілком можливою в контексті загальних трансформацій 

змістової наповненості особистісної структури. 

Вивчення специфіки прояву поведінкових стратегій в контексті 

онтогенезу особистісного становлення (Рис. 2.1) дозволяє говорити про 

наступні закономірності. Провідною стратегією осіб молодшого підліткового 

віку є активні, агресивні дії (24%). У процесі вікового розвитку дана стратегія 

стає ще більш вираженою (27% при другому вимірюванні), але з часом її прояв 

знижується, досягаючи попереднього рівня. Отже, схильність підлітків в 

умовах сильної напруги, а також у ситуаціях складного життєвого вибору 

звертатись до даної стратегії є стабільно досить високою. Це пов’язано, 

передусім, з підвищеною імпульсивністю підлітків, яка є досить нормативною 

та обумовлюється виснаженістю нервової системи, значна частина ресурсів якої 

витрачається на забезпечення активного вікового розвитку і дозрівання. Таким 

чином імпульсивність та похідна від неї емоційна реактивність призводять до 
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швидкого прийняття рішень та нерозривного поєднання конструкта «думка-

дія», що і обумовлює схильність підлітків до миттєвої реалізації поведінкових 

імпульсів. 

 
Рис. 2.1. Вікова динаміка показників поведінкової сфери особистості 

в контексті онтогенезу 

Аналіз вікової динаміки змін поведінкової сфери підлітків, які мають 

порушення слуху і зору (Рис. 2.2), свідчить про наявність низки принципових 

відмінностей між онтогенезом та дизонтогенезом становлення даної сфери. У 

молодшому підлітковому віці домінуючою стратегією поведінки даної категорії 

осіб є уникання (32%), тобто схильність у складних і неоднозначних ситуаціях 

відмовлятись від будь-якої діяльності та прийняття рішень. В процесі вікового 

розвитку представленість відповідної стратегії дещо знижується (22%) але 

залишається досить значимою. Отже, представники даної категорії 

респондентів схильні займати пасивну позицію та надавати іншим можливість 

визначати вектор їх подальшої активності. Вибір такого способу поведінки 

обумовлюється, передусім, гіперопікою, якою з раннього дитинства оточені 

особи, які мають порушення у роботі аналізаторів. Об’єктивна дефіцитарність 

розвитку, а також суб’єктивні переживання оточення, що приймають форму 
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надмірної, обмежуючої турботи, призводять до формування усвідомлення 

власної безпорадності, та відповідно, домінування поведінкової стратегії 

уникання. 

 
Рис. 2.2. Вікова динаміка показників поведінкової сфери особистості 

в контексті дизонтогенезу 

Узагальнення даних, отриманих на кожному з трьох етапів лонгитюдного 

дослідження, тривалість якого склала 5 років, дозволило детально 

охарактеризувати особистісний вимір онтогенезу та дизонтогенезу становлення 

підлітків (рис. 2.3). 

Характерною особливістю становлення особистісної сфери підлітків у 

період від 11 до 16 років є стабільне посилення усвідомлення власної 

унікальності, несхожості на інших, а відповідно, і страху через можливі 

труднощі зі входженням до групи значущих однолітків. Таке усвідомлення 

актуалізується в когнітивній схемі соціальної ізоляції. З огляду на те, що 

інтеграція до групи та побудова системи комунікативних зв’язків з однолітками 

є провідною діяльністю на даному етапі вікового розвитку, усвідомлення 

можливого виключення зі спільноти стає суттєвим стресовим фактором, 
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інтенсивність прояву якого обумовлюється фрустрацією базової потреби у 

приналежності. 

 
Рис. 2.3 Особистісний вимір онтогенезу та дизонтогенезу становлення 

підлітків 

Посилення когнітивної схеми соціальної ізоляції необхідно призводить до 

підвищення показників особистісної тривожності та пов’язаного з нею 

суб’єктивного переживання емоції страху. Крім того, формування та 

всезагальність тривожно-орієнтованого вектора особистісного становлення 

обумовлюються високою часткою невизначеності, яка має місце у житті 

підлітків та поступово збільшується в процесі вікового розвитку.  При цьому 

формується непереносимість невизначеності, пов’язана з надмірною кількістю 

життєвих ситуацій та подій, результат яких не можна передбачити заздалегідь. 

Така неможливість передбачення активує біологічні механізми тривоги та 

призводить до суттєвого психоемоційного виснаження. Тому доцільним при 
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роботі з підлітками є акцентування уваги на формуванні толерантності до 

невизначеності. 

Важливою віковою тенденцією, характерною для підлітків, є послідовний 

перехід від індивідуалізації до соціалізації, що проявляться у зниженні 

показників інтровертованості та відповідному підвищенні рівня вираженості 

екстравертованості. Такі результати узгоджуються з ідеями Л. Виготського, 

який стверджував, що на кожному етапі вікового розвитку індивід стає більш 

соціалізованим у порівнянні з самим собою на попередньому етапі 

(Виготський, 19..). Отже, дорослішання підлітків пов’язане з розширенням кола 

соціальної взаємодії та якісним збагаченням даного процесу. При цьому, 

поведінкові прояви екстравертованості (комунікабельність, висока 

інтенсивність міжособистісних інтеракцій та ін.) можуть бути формою 

гіперкомпенсації когнітивної схеми соціальної ізоляції. Тобто підлітки 

досягають тимчасового зниження тривожних переживань, вдаючись до тих 

форм поведінки, які є протилежними до змісту дисфункційної схеми та певним 

чином заперечують її наявність.  

Поведінковою тенденцією, що відповідає віковому розвитку підлітків та 

відображає характер їх особистісного становлення, є поступове, але стабільне 

посилення стратегії інтелектуалізації, тобто тенденції до зваження аргументів 

та пошуку оптимального способу поведінкового реагування на подразники 

зовнішнього світу. Це узгоджується з основними психофізіологічними 

закономірностями вікового становлення індивіда, зокрема з формуванням 

емоційно-вольової сфери, з одного боку, та інтелектуальним розвитком – з 

іншого. Відповідно, становлення вольових процесів сприяє розвитку функції 

контролю поведінки та зниженню імпульсивності, що дозволяє імплементувати 

елемент когнітивної оцінки та вибору найкращого варіанта дій у поведінковий 

ланцюжок між стимулом та реакцією. Своєю чергою, інтелектуальний розвиток 

визначає якість та всебічність такої когнітивної обробки. Таким чином, 

домінування поведінкової стратегії інтелектуалізації можна вважати одним з 

критеріїв гармонійності особистісного становлення підлітків.   
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Основні тенденції онтогенезу особистісного становлення включають 

наведені вище закономірності, а також передбачають актуалізацію низки 

додаткових характеристик. Так, в процесі становлення підлітків, чий розвиток є 

умовно нормативним, посилюється прояв когнітивної схеми очікування на 

катастрофу і послаблюється прояв схем особливого статусу та недостатнього 

самоконтролю. З огляду на те, що дві останніх охоплюють групу схем 

порушення меж, можемо зробити висновок, що особистісне становлення 

підлітків – це не лише процес визначення власних меж, але й научіння 

шанобливого ставлення до меж оточення.  

Емоційний розвиток підлітків, які належать до нормативної групи, 

пов’язаний із загостренням переживання суму та зниженням інтенсивності 

переживання радості. Така тенденція відображає нормативну кризовість 

підліткового періоду, що визначає посилення дисфункційних емоційних 

реакцій як на негативні, так і на відносно нейтральні стимули.  

Поведінкова сфера особистості підлітків, окрім загальної тенденції до 

домінування стратегії інтелектуалізації, характеризується також зниженням 

стратегій пошуку альтернатив та соціальної підтримки. Відповідно, процес 

визначення власних та чужих кордонів, що відбувається в межах когнітивної 

сфери, на поведінковому рівні відображається у прагненні до незалежності в 

прийнятті рішень та виборі форм діяльності. При цьому відбувається 

інтерналізація локусу контролю та орієнтація при виборі форм діяльності на 

власні потреби, цілі та цінності. 

Аналіз тенденцій дизонтогенезу особистісного становлення підлітків 

дозволяє говорити про посилення рівня вираженості когнітивних схем злиття, 

емоційної інгібіції та дефективності. Характерно, що при цьому не було 

зафіксовано вікового зниження прояву дисфункційних схем. Тобто, 

дорослішання підлітків, які мають порушення слуху і зору, характеризується 

постійним зростанням внутрішньої напруги, обумовленим посиленням окремих 

схем. Одночасно з цим, змістовий аналіз типових для даної категорії 

респондентів переконань дозволяє говорити про їх переживання щодо власних 
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недоліків, загострене прагнення не лише приналежності до групи, але й 

ідентифікації з певним значимим суб’єктом, а також про вираженість 

переконання щодо неможливості та недоцільності відкритої демонстрації 

власних почуттів та переживань.  

Водночас, характерною особливістю афективної сфери особистості стає 

підвищення рівня емотивності, тобто схильність до переживання сильних 

емоційних реакцій та їх частої зміни. Таким чином, афективна замкненість та 

відстороненість підлітків, становлення яких відбувається в контексті 

дизонтогенезу, обумовлюється не індивідуально-психологічними 

характеристиками (напр., темпераментальними особливостями), а 

когнітивними конструктами. Тобто емоційна холодність для них є не его-

синтонною якістю, а наслідком активації дисфункційної когнітивної схеми.  

На поведінковому рівні при цьому спостерігається протилежна 

онтогенетичній тенденція до збільшення частоти прояву стратегій пошуку 

соціальної підтримки та альтернатив. Крім того дещо знижується 

представленість стратегії уникання. Проте, незважаючи на наведені динамічні 

показники, абсолютний їх вимір свідчить про домінування стратегії уникання 

навіть попри її вікове зниження. Тобто, основною реакцією у складних 

ситуаціях, умовах невизначеності або морально-етичних суперечностей для 

підлітків, які мають порушення в роботі аналізаторів, є відмова від активної 

діяльності та прийняття рішень, що цілком узгоджується з характерною для них 

когнітивною схемою злиття.  

Серед загальних особистісних тенденцій даної групи досліджуваних 

можна виокремити зниження рівня спонтанності та підвищення ригідності. 

Таким чином, у процесі становлення особистості відбувається формування 

системи цінностей і переконань, поглядів на світ та поведінкових патернів, 

подальша трансформація яких викликає істотний дискомфорт, що і відображає 

зниження особистісної гнучкості. 

Отже, вікова динаміка процесу особистісного становлення підлітків 

характеризується деякими загальними тенденціями, до яких належить, зокрема, 
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посилення прояву когнітивної схеми соціальної ізоляції, підвищення рівня 

особистісної тривожності, домінування поведінкової стратегії інтелектуалізації 

та ін. Водночас,  переважна більшість виокремлених тенденцій є специфічними 

для онтогенезу або дизонтогенезу. Прояви зазначених тенденцій можуть 

суттєво відрізнятись або ж бути цілком протилежними.  

Врахування цього є необхідним в ході практичної роботи з різними 

категоріями осіб. Тому організація і загальна методологія психопрофілактичної, 

психокорекційної та психотерапевнитної діяльності має виходити з 

особливостей особистісної сфери підлітків, що формуються в контексті 

онтогенезу або дизонтогенезу їх становлення. При цьому значущими є не лише 

представлені вище динамічні ознаки та тенденції, але і їх загальна структура та 

системна організація, яка включає низку особистісних факторів та дозволяє 

описати типи особистості підлітків з огляду на генетичний контекст їх 

становлення.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ, ЯКІ МАЮТЬ 

ПОРУШЕННЯ СЛУХУ І ЗОРУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНІК 

КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВОЇ ТЕРАПІЇ 

 

3.1. Загальні засади психокорекційної роботи. На основі результатів 

емпіричного дослідження було розроблено модель цілеспрямованого 

психологічного впливу, мета якого полягає в полегшенні перебігу кризового 

етапу особистісного становлення в підлітковому віці та формуванні 

суб’єктивного відчуття задоволеності підлітків власним життям.  

Програма психологічної корекції реалізувалась в 6 етапів (див. табл. 3.1). 

Кожен етап тривав 1 тиждень та передбачав 1 групову психокорекційну зустріч 

та самостійне опрацювання набутих навичок. Запрограмована тривалість 

зустрічей – 2 астрономічних години. Матеріально-технічне оснащення, 

необхідне для організації психокорекційної роботи, включало окрім 

традиційних для такої діяльності приміщення, канцелярського приладдя та ін., 

також і спеціально розроблені друковані брошури, які мали назву «Щоденник 

пошуку себе справжнього». Такі щоденники включали шість розділів, 

відповідно до шести етапів роботи та вміщували такі елементи:  

1) коротку інформаційну довідку, присвячену тематиці роботи в межах 

кожного етапу;  

2) завдання для домашнього опрацювання та стандартизовані форми для 

звітування про їх виконання;  

3) тестові завдання для перевірки ефективності засвоєння нових знань та 

успішності впровадження у практику нових навичок;  

4) шкали та опитувальники для моніторингу динаміки змін, що 

відбуваються з особою, а також для більш глибокого самопізнання;  

5) відкриті запитання та завдання у форматі ессе, спрямовані на 

стимулювання учасників до рефлексії, глибокого аналізу власних вчинків, 

почуттів та думок, пошуку своїх ресурсів та точок до зростання. 
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Таблиця 3.1 

Характеристика етапів психокорекційної роботи 

Назва  Зміст роботи Критерії ефективності 
Залучення 
до психо-

корекційної 
роботи 

1. Знайомство.  
2. Психоедукація. 

 

1. Учасники знайомі один з одним та готові 
до взаємодії в межах корекційної роботи. 
2. Учасники розуміють мету корекційної 
роботи та доцільність власної участі у ній. 

Робота з 
поведінкою 

(І етап) 

1. Планування 
поведінкових 
активностей. 

2. Пошук 
ресурсів. 

1. Учасники практикують регулярні корисні 
поведінкові активності.  
2. Учасники усвідомлюють, які види 
діяльності є для них ресурсними та вміють 
використовувати їх для відновлення 
психологічного благополуччя. 

Робота з 
емоціями 

1. Розвиток 
емпатії. 

2. Розвиток 
навичок емоцій-

ної регуляції. 

1. Учасники вміють впізнавати та називати 
власні емоції, а також розпізнавати емоції 
інших та конструктивно на них реагувати. 
2. Учасники вміють управляти власними 
емоціями та виражати їх в доречний спосіб 

Робота з 
когніціями 

1. Навчання 
дистанціюванню 

від думок. 
2. Ознайомлення 

з корисними 
ментальними 
активностями. 

1. Учасники розуміють доцільність 
дистанціювання від некорисних думок та 
вміють його практикувати. 
2. Учасники усвідомлюють, які види 
ментальної активності є для них ресурсними 
та вміють використовувати їх для 
відновлення психологічного благополуччя. 

Робота з 
поведінкою 

(ІІ етап) 

1. Розробка і 
втілення у життя 
нових поведін-

кових стратегій. 

1. Учасники мають навички формування 
стратегій поведінки, на основі власних 
життєвих цілей та цінностей, а також вміють 
впроваджувати їх у своє повсякденне життя. 

Оцінка 
отриманих 
результатів 
+ рефлексія 

1. Узагальнення 
набутого досвіду. 
2. Формулювання 

довгострокової 
життєвої 

перспективи. 

1. Учасники розуміють надбання, отримані в 
ході псхокорекційної роботи та вміють 
реалізувати їх, а також усвідомлюють свої 
сильні сторони та точки до зростання. 
2. Учасники мають сформульовані довго-
строкові цілі та стратегію їх досягнення.  

Заповнення таких щоденників відбувалось протягом тижня між 

зустрічами, а також протягом шести місяців після останньої зустрічі, оскільки, 

як було зазначено, домашні завдання останнього етапу роботи були 
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відтермінованими у часі та передбачали довготривалу самостійну роботу 

підлітків, спрямовану на впровадження у своє повсякденне життя набутих 

знань та навичок.  

 

 

3.2. Аналіз показників ефективності проведеної психокорекційної 

роботи. Описану програму корекційного впливу було впроваджено у роботу з 

чотирма групами підлітків, перші три з яких відрізнялися за специфікою роботи 

аналізаторів: група А – підлітки, які мають порушення слуху, група Б – 

підлітки, які мають порушення зору, група В – підлітки, які не мають порушень 

у роботі аналізаторів, а четверта являла собою інтегровану групу, котра 

включала підлітків з порушеннями слуху та їх однолітків, які не мають таких 

порушень. Таким чином було перевірено можливості використання даної 

методики в контексті інклюзивної роботи.  

Як було зазначено вище, загальна логіка психокорекційного процесу була 

ідентичною для усіх груп учасників. Проте технічно та процесуально програма 

роботи зазнавала деяких модифікацій, залежно від психологічних та 

психофізіологічних особливостей представників цільової аудиторії.  

Так при роботі з підлітками, які мають порушення зору не 

використовувались бланкові форми для письмових самозвітів. Натомість 

учасникам пропонувалось робити короткі стандартизовані аудіозвіти про 

виконання домашніх завдань та оперувати ними в ході очних групових 

зустрічей. Особливість роботи з підлітками, які мають порушення слуху 

полягала в присутності перекладача-дактилолога на всіх корекційних заняттях з 

метою налагодження безперебійної комунікації між психологом та учасниками 

групи. Крім того, текстове наповнення бланків самозвіту, формулювання 

завдань та теоретичних довідок було максимально спрощене та адаптоване з 

урахуванням особливостей розвитку мовлення осіб даної категорії. Робота 

четвертої, інклюзивної, групи також відбувалась за участі перекладача 

дактилолога, але з використанням повних, неадаптованих бланкових методик 
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для всіх учасників. При цьому, в ході очних зустрічей особам, які мають 

порушення слуху пропонувались додаткові деталізовані роз’яснення до 

кожного завдання. Використання  єдиних бланків, а, відповідно, й ідентичних 

завдань та шкал для вимірювання дало змогу уніфікувати психокорекційний 

процес та зробити його результати придатними для універсальної статистичної 

обробки.  

Загалом психокорекційну роботу такого формату було проведено з 10 

групами підлітків, серед яких 4 тренінги для підлітків з групи В, 3 тренінги для 

групи А, 2 тренінги для групи Б та 1 тренінг для інклюзивної групи, яка 

включала представників груп А і В. Крім того, розповсюдження вірусу COVID-

19 та пов’язані із цим карантинні обмеження обумовили доцільність пошуку 

альтернативних форм психологічного впливу, спрямованого на гармонізацію 

особистісного становлення підлітків. Тому було розроблено онлайн-програму 

психокорекційної роботи, реалізація якої пердбачає в дистанційний формат. 

Методологічна основа та загальна структура онлайн-програми 

відповідала аналогічним параметрам представленої вище програми очної 

групової психокорекційної роботи. Водночас, дистанційний формат діяльності 

детермінував впровадження деяких змін та модифікацій як технічного, так і 

змістового характеру. Так, інформація, котра в ході очних групових зустрічей 

презентувалась ведучим в інтерактивній формі, при онлайн-роботі була 

замінена відеозаписами з роз’ясненнями та психоедукацією щодо проблем 

становлення особистості та особистісних сфер, які визначають специфіку 

перебігу цього процесу. Крім того, учасники мали змогу ознайомитись з 

відеоінструкціями щодо виконання домашніх завдань до кожного блоку 

тренінгової роботи.  

Загальна кількість підлітків, що взяли участь у роботі в онлайн форматі 

склала 42 особи, що відповідає обсягу трьох очних психокорекційних груп. Усі 

підлітки, яким було запропоновано долучитися до такої роботи, належали до 

групи В, тобто не мали порушень у роботі аналізаторів. Таке рішення було 

прийняте з огляду на те, що попри універсальне змістове наповнення 
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корекційних програм, їх формальна та процесуальна організація має суттєво 

відрізнятись для роботи учасників, які мають порушення слуху і зору. Тож 

перспективною може бути адаптація таких програм з модифікацією текстового 

наповнення та залученням перекладачів-дактилологів (для підлітків з групи А), 

а також трансформацією візуального матеріалу в аудіальний (для представників 

групи Б).  

Рішення про залучення підлітків до психокорекційної роботи приймалось 

на основі наявності в них порушень в одній з трьох особистісних сфер 

(когнітивної, афективної та поведінкової). У якості критеріїв ефективності 

реалізації програм використовувались показники суб’єктивних шкал 

задоволеності життям. Відомості до таких шкал вносились підлітками на 

початку кожного заняття та обговорювались у групі. Це дозволило проводити 

постійний моніторинг динаміки змін, що відбувались у психоемоційному стані 

учасників, та, у разі необхідності, вносити у програму допустимі корективи.  

Статистичний аналіз даних відбувався з використанням t-критерію 

Стьюдента для залежних вибірок. В таблиці 3.2 представлено показники t-

критерію Стьюдента, а також середні величини та стандартні відхилення для 

кожної з п’яти груп респондентів. 

Таблиця 3.2 

Статистичні значення показників ефективності реалізації 

психокорекційної програми 

Група 
респондентів 

До тренінгу Після тренінгу t * 
M SD M SD 

Група А 51,0000 16,0010 61,5000 14,5884 7,600 
Група Б 49,4286 14,8310 67,6667 13,6504 7,891 
Група В (офлайн) 46,3273 16,4723 54,4364 15,8439 4,114 
Група В (онлайн) 48,3571 15,1623 61,3571 15,1976 4,866 
Група А+В 50,6429 15,0569 63,5000 13,6481 2,951 

Узагальнюючи динаміку змін показників за шкалою суб’єктивної 

задоволеності життям, можемо стверджувати, що показники t-критерію для 

програми психологічної корекції також є статистично значимим 
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підтвердженням доцільності та ефективності її впровадження. При цьому 

найбільш високими є показники для груп респондентів, чиє особистісне 

становлення відбувається в контексті дизонтогенезу. Отже, психокорекційна 

робота є дієвим інструментом зняття психоемоційної напруги та підвищення 

рівня суб’єктивної задоволеності життям для підлітків, які мають порушення 

слуху (t=7,600) і зору (t=7,891). Тобто дана категорія респондентів виявилась 

найбільш відкритою для тривалого організованого психокорекційного впливу, 

готовою до активної взаємодії в межах тренінгової роботи та налаштованою на 

позитивні зміни.  

Зауважимо, що показники t-критерію для роботи аналогічних груп в 

межах психологічної профілактики є дещо нижчими, хоча і статистично 

значущими. Така тенденція може пояснюватись тим, що підлітки, які належать 

до даної категорії, потребують більше часу для звикання та адаптації до нових 

форм діяльності (якою є для них тренінгова робота) та нових осіб (якими є для 

них інші учасники групи і психолог-тренер). Чотирьох тижнів реалізації 

психопрофілактичної програми виявилось недостатньо для успішного 

завершення адаптаційного періоду та переходу до активної динаміки змін. 

Водночас, протягом реалізації програми психологічної корекції, яка тривала на 

2 тижні довше, учасники мали можливість адаптуватись до нових умов, 

включитись в активну роботу та отримати її позитивні результати, про що 

свідчать представлені статистичні показники.  

Достатньо високі показники позитивних змін продемонстрували також 

підлітки з групи В, які працювали оффлайн (t=4,114) та онлайн (t=4,866). При 

цьому для групи В, що працювала в дистанційному режимі характерною 

виявилась тенденція, аналогічна і для двох представлених вище груп, а саме: 

показники ефективності роботи в межах психологічної корекції суттєво 

перевищують відповідні дані для психопрофілактики. Як і в попередньому 

випадку, це може бути пов’язано з більшою тривалістю корекційного процесу, 

а також і з тим, що до даного виду роботи були залучені підлітки, чий процес 

особистісного становлення є патологізованим за певними критеріями. 
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Відповідно, постійно стикаючись з обумовленим такою патологізацією 

дискомфортом, вони виявились більш відкритими для активної роботи і, як 

наслідок, до істотних позитивних змін.  

Найменшими, хоча і статистично значущими, виявились показники t-

критерію для інтегрованої групи А+В (t=2,951). Водночас, наведені нижче дані 

свідчать про достатньо високу ефективність роботи даної групи в контексті 

корекції порушень, які обумовили включення респондентів до тренінгу. Тобто, 

в межах даної групи реалізуються дві тенденції: 1) незначне підвищення рівня 

суб’єктивної задоволеності життям; 2) ефективне усунення факторів 

патологізації особистісного становлення. Відповідно, реалізуючи надалі 

психокорекційну роботу в інклюзивному форматі, варто звертати особливу 

увагу на загальний психоемоційний стан учасників та вживати додаткових 

заходів для його покращення.  

Аналіз середніх показників кожної з п’яти груп досліджуваних дозволяє 

говорити про деякі закономірності. Перша з них полягає в тому, що рівень 

задоволеності життям підлітків, які мали показання до участі у 

психокорекційній роботі, є суттєво нижчим (в середньому на 21 пункт зі 100), 

ніж у їх однолітків, які не мали таких показань, тобто не демонстрували 

патологізації процесу особистісного становлення. Це дозволяє зробити 

висновок, що порушення в особистісній сфері підлітків на етапі їх становлення 

впливають на якість життя, знижуючи рівень задоволеності ним. Друга 

закономірність відображає приблизно однакову ефективність профілактичної та 

корекційної програм, що підтверджується підвищенням середніх показників 

задоволеності життям на 9 пунктів для психологічної профілактики та на 11 

пунктів для психокорекції. Таким чином, після завершення тренінгового 

процесу відмінність між вибірками за цим параметром залишається значущою 

та складає 19 пунктів зі 100. Відповідно, після цілеспрямованої корекції 

паталогічних проявів рекомендованим є включення підлітків до профілактичної 

роботи з метою підвищення їх психоемоційного благополуччя.  
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ВИСНОВКИ 

У роботі висвітлено зміст і результати дослідження когнітивної сфери та 

поведінки підлітків з урахуванням генетичного контексту їх становлення (онто- 

та дизонтогенезу). При цьому онтогенез представляють підлітки з умовно 

нормативної групи, а дизонтогенез – їх однолітки, які мають порушення слуху і 

зору. 

Виокремлено генетично-обумовлені відмінності в когнітивній та 

поведінковій сферах підлітків. Реалізація зазначених відмінностей відбувається 

відповідно до двох тенденцій, перша з яких полягає в тому, що окремі 

когнітивні і поведінкові прояви осіб, які мають порушення слуху, а відповідно 

перебувають в умовах вербальної депривації, є цілком специфічними. 

Водночас, візуальна депривація не несе такого системотворчого впливу, що і 

обумовлює відповідність характеристик підлітків, які мають порушення зору, 

характеристикам їх однолітків з нормативної вибірки. Отже, в даному випадку, 

чинником формування відмінностей є не генетичний аспект становлення, а 

специфіка притаманного підліткам порушення. Натомість, друга тенденція 

передбачає наявність специфічних особистісних характеристик, властивих 

лише підліткам, які мають порушення зору і слуху. Це дозволяє говорити про 

наявність дизонтогенетичної структури особистісних проявів, яка 

характеризується не темпоральною затримкою формування, порівняно з 

нормативною вибіркою, а неповторністю системної організації та прояву ознак. 

Розроблено, апробовано та впроваджено кпт-орієнтовані програми 

психологічної корекції, спрямовані на відновлення і підтримання гармонійності 

особистісного становлення підлітків. Результати впровадження у практику 

розроблених оффлайн- та онлайн-програм свідчать про їх ефективність та 

доцільність подальшого використання в тому числі і при роботі з підлітками, 

які мають порушення у роботі аналізаторів. 

Перспективи подальших досліджень у цій сфері вбачаємо у розробці 

алгоритмів не лише групової, але й індивідуальної кпт-орієнтованої роботи з 

підлітками, становлення яких відбувається в контексті дизонтогенезу. 
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