
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА 

 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису 

 

 

ПАРАСЄЙ-ГОЧЕР АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

 

УДК 159.9:130.123.4:[-053.6:058.862]:37.018.32 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДЛІТКІВ-СИРІТ У ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ 

 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і 

текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело  

 

______________ А.О. Парасєй-Гочер 

(підпис, ініціали та прізвище здобувача) 

 

Науковий керівник:  

Помиткін  Едуард Олександрович,  

доктор психологічних наук, професор 

 

 

Київ – 2019 



2 
 

АНОТАЦІЯ 

Парасєй-Гочер А.О. Психологічні особливості духовного розвитку 

підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 

наук за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». – 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України. – Київ, 2019. 

Дисертаційне дослідження присвячене розв’язанню проблеми 

духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу. У роботі 

здійснено теоретичний філософсько-психологічний аналіз проблеми 

духовності та духовного розвитку особистості, визначено сутність поняття 

«духовний розвиток особистості», як процес самовдосконалення й 

гармонізації внутрішнього світу особистості, що реалізується у духовних 

вчинках, завдяки сформованим духовним цінностям, смислам, самопізнанню 

й духовній рефлексії.  

За результатами теоретичного аналізу психолого-педагогічної 

літератури проаналізовано соціальну ситуацію розвитку підлітків та 

психологічні особливості особистісного розвитку сиріт, які проживають та 

навчаються у закладах інтернатного типу, виявлено та обґрунтовано 

соціальні (специфічна ситуація розвитку підлітків у закладах інтернатного 

типу, порушення соціальної адаптації) та індивідуально-психологічні 

(конформність, пізнавальна пасивність, тривожність, негативний досвід 

ранньої батьківської депривації, фрустрація базових потреб та системи 

ціннісних орієнтацій) особливості підлітків-сиріт; визначено етапи процесу 

духовного розвитку та структурні компоненти духовності підлітків у 

закладах інтернатного типу. 

На основі теоретичних досліджень розроблено психологічну модель 

процесу духовного розвитку підлітків-сиріт, підґрунтям для побудови якої  

став духовно-особистісний підхід. Використання цього підходу дозволило 
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визначити провідні принципи духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах 

інтернатного типу: принцип ієрархічності; принцип позитивності; принцип 

духовної особистісної взаємодії. Визначено, що процес духовного розвитку 

зумовлює послідовне формування ієрархічної системи компонентної 

структури духовності підлітків-сиріт.  

Відповідно до духовно-особистісного підходу поняття духовного 

розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу визначається як процес 

самовдосконалення й гармонізації внутрішнього світу підлітків, що 

реалізуються у духовних вчинках в орієнтації на духовні ідеали, смисли, 

цінності через позитивне емоційне сприйняття своєї особистості й 

відображення її в навколишньому, оволодіння й формування духовно-

моральних принципів, які сприятимуть переходу до духовних переконань в 

подальшій життєвій діяльності та поведінці.      

Використання психологічної моделі дозволило виявити психологічні 

особливості підлітків та оцінити ефективність психолого-педагогічної 

програми духовного розвитку сиріт у закладах інтернатного типу. 

У дисертації здійснено емпіричне дослідження, яке складалося з 

декількох етапів: визначення та обґрунтування психодіагностичних методів 

дослідження для виявлення рівнів розвитку показників компонентів 

духовності; здійснення кількісного та якісного аналізу результатів 

емпіричного дослідження показників компонентів духовності сиріт в 

порівнянні з результатами підлітків з родин; встановлення кореляційних 

зв’язків між показниками компонентів духовності підлітків-сиріт. 

Наукова новизна одержаних результатів та теоретична значущість 

дослідження полягає в тому, що: 

вперше встановлено психологічні особливості духовного розвитку 

підлітків-сиріт у порівнянні з підлітками, які мають родину, зокрема, 

відмінності у структурі ціннісно-смислових орієнтацій та змістовних 

характеристиках самосвідомості (у розвитку почуттєво-емоційної сфери, 

показниках пізнавально-рефлексивної та поведінкової сферах); 
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розроблено психологічну модель процесу духовного розвитку підлітків-

 сиріт; 

визначено етапи процесу духовного розвитку підлітків-сиріт (розвитку 

позитивного емоційного сприйняття себе та інших людей; пізнання та 

духовної рефлексії; орієнтації на духовні ідеали, смисли, цінності; реалізації 

духовного вчинку); 

виокремлено та охарактеризовано структурні компоненти духовності 

підлітків-сиріт (почуттєво-емоційний, пізнавально-рефлексивний, ціннісно-

смисловий та поведінковий); 

виявлені статистичні показники (позитивних емоційно-почуттєвих 

станів, емпатійних тенденцій, здатності до духовної рефлексії, осмисленості 

життя підлітками, сформованості ціннісної орієнтації, вольової 

саморегуляції, спрямованості до реалізації духовно-морального вчинку, 

духовного розвитку, особистісної тривожності) та рівні (високий, середній, 

низький) духовного розвитку підлітків-сиріт; 

поглиблено та розширено зміст поняття «духовний розвиток 

особистості»; уявлення про специфіку процесу духовного розвитку підлітків-

сиріт у закладах інтернатного типу;   

набули подальшого розвитку система знань про поняття «духовність», 

«духовний розвиток», психологічні особливості особистісного розвитку 

підлітків-сиріт. 

Представлено результати здійсненого порівняльного аналізу 

сформованості  почуттєво-емоційного, пізнавально-рефлексивного, ціннісно-

смислового та поведінкового компонентів духовності та встановлено 

статистично значущі відмінності у підлітків-сиріт та підлітків з родин.  

Психологічними особливостями духовного розвитку підлітків-сиріт є: 

недостатня сформованість позитивних емоцій та почуттів, емпатійної  

зацікавленості до внутрішнього світу інших людей; брак глибини 

рефлексійного аналізу, а також життєвих орієнтирів, що засвідчує 

сконцентрованість підлітків на своєму життєвому досвіді та на нерозумінні 
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свого майбутнього; домінування соціальних цінностей над духовними; 

пасивні духовно-моральні спонукальні мотиви, повільний прояв вольових 

якостей. 

Виявлено, що на високому рівні духовного розвитку пізнавальний 

компонент духовності розвинутий краще за інші складові; з однаковими 

статистичними показниками посідають друге місце поведінковий та 

ціннісно-смисловий компоненти підлітків; на останньому – почуттєво-

емоційний компонент респондентів та загальний показник духовного 

розвитку. Щодо емпіричних даних середнього рівня духовного розвитку, то 

найбільша кількість досліджуваних притаманна поведінковому компоненту; 

майже з однаковим результатом середнього рівня посідають ціннісно-

смисловий та пізнавальний компоненти досліджуваних підлітків; і на 

останньому місці виявилися почуттєво-емоційний компонент та загальний 

показник духовного розвитку. Низький рівень сформованості компонентів 

духовності визначається переважанням в почуттєво-емоційному компоненті 

та низькому рівні загального показника духовного розвитку; на другому 

місці – ціннісно-смисловий компонент; на третьому – пізнавальний та 

поведінковий компоненти духовності.  

При узагальненні встановлених кореляційних взаємозв’язків 

визначено, що відмінною тенденцією стосовно досліджуваних груп підлітків 

є те, що у підлітків-сиріт духовний розвиток зумовлений позитивними 

емоційно-почуттєвими станами, а у підлітків з родин – смисложиттєвими 

орієнтаціями.   

Розроблено й апробовано психолого-педагогічну програму  духовного 

розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу: психолого-

педагогічний тренінг «До нових берегів», що включав чотири блоки, які 

відповідають структурі почуттєво-емоційного, пізнавально-рефлексивного, 

ціннісно-смислового та поведінкового компонентів духовності підлітків-

сиріт; кінотренінг, передбачав перегляд і обговорення документальних і 

художніх фільмів, короткометражок духовно-моральної спрямованості. 
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Доведено ефективність використання програми позитивною динамікою 

змін у показниках компонентів духовності досліджуваних підлітків-сиріт у 

закладах інтернатного типу. 

Покращилися статистичні показники у почуттєво-емоційній, 

пізнавально-рефлексивній, ціннісно-смисловій та поведінковій сферах 

підлітків: збільшенні кількості респондентів із високим та середнім рівнями 

та зменшенні кількості з низьким рівнем.  

Одержані результати надали змогу рекомендувати впровадження 

психолого-педагогічної програми у процес соціалізації підлітків-сиріт у 

закладах інтернатного типу.  

Запропоновані методичні рекомендації щодо психологічних 

особливостей духовного розвитку підлітків-сиріт для психологів та 

соціальних педагогів, спрямовані на допомогу вихованцям закладів 

соціалізуватись, шляхом саморозвитку й самовдосконалення, в оволодінні й 

формуванні духовно-моральних принципів, які сприятимуть переходу до 

духовних переконань в подальшій життєвій діяльності та поведінці.     

Практичне значення одержаних результатів наукової роботи полягає 

у розробці та апробації психолого-педагогічної програми духовного розвитку 

підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу, що сприяє адаптації цієї 

категорії осіб до різних змін у суспільстві, їх духовно-моральному 

самоствердженню, самовдосконаленню та самоактуалізації і може 

використовуватись практичним психологом, соціальним педагогом, 

вихователем під час роботи з дітьми-сиротами. Матеріали дисертаційної 

роботи можуть бути використані у системі підготовки та підвищення 

кваліфікації практичних психологів та соціальних педагогів в лекційних 

курсах вікової, педагогічної, соціальної та практичної психології.   

Ключові слова: духовність, духовний розвиток, підлітковий вік, 

соціальні та індивідуально-психологічні особливості підлітків  – вихованців 

закладів інтернатного типу, етапи духовного розвитку, компоненти 
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духовності підлітків-сиріт, психологічні особливості духовного розвитку 

підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу. 
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ABSTRACT 

Parasiei-Hocher A.O. Psychological aspects of spiritual development 

of orphan teenagers raised in orphanages. – Qualifying scientific study printed 

as a manuscript. 

To a thesis research presented for a Candidate of Psychological Sciences 

degree majoring in 19.00.07 – Educational and Developmental Psychology. 

Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical Education and Adults Education of National 

Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to solving the problem of spiritual development 

of orphaned children in residential institutions. The theoretical philosophical and 

psychological analysis of the problem of spirituality and spiritual development of 

the personality is carried out, the essence of the concept of “spiritual development 

of the person” is defined, as the process of self-improvement and harmonization of 

the inner world of the individual, realized in spiritual deeds, due to the formed 

spiritual values, meanings, self-knowledge and spiritual reflection . 

According to the results of the theoretical analysis of psychological and 

pedagogical literature, the social situation of adolescents’ development and 
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psychological peculiarities of the personal development of orphans living and 

studying in residential institutions are analyzed, social (specific situation of 

development of adolescents in residential institutions, violations of social 

adaptation) and individual-psychological (conformance, cognitive passivity, 

anxiety, negative experience of early parental deprivation, frustration of basic 

frustration of basic necessities and value orientation system) features of adolescent 

orphans; stages of the process of spiritual development and structural components 

of spirituality of adolescents in residential institutions are determined. 

On the basis of theoretical researches, the psychological model of the 

process of spiritual development of teenage orphans was developed, the basis for 

the construction of which was a spiritual and personal approach. The use of this 

approach has made it possible to determine the main principles of the spiritual 

development of orphaned children in residential institutions: the principle of 

hierarchy; the principle of positivity; the principle of spiritual personal interaction. 

It is determined that the process of spiritual development determines the consistent 

formation of the hierarchical system of the component structure of the spirituality 

of teenage orphans. 

According to the spiritual-personal approach, the notion of spiritual 

development of orphans in residential institutions is defined as the process of self-

improvement and harmonization of the inner world of adolescents, realized in 

spiritual deeds oriented by spiritual ideals, meanings, values, through the positive 

emotional perception of a personality and her reflection to surrounding, mastering 

and forming the spiritual and moral principles that will promote the transition to 

spiritual beliefs in further life activities and behavior. 

The use of the psychological model allowed to reveal the psychological 

characteristics of adolescents and assess the effectiveness of the psychological and 

pedagogical program of spiritual development of orphans in residential institutions. 

In the dissertation an empirical study was carried out, which consisted of 

several stages: definition and substantiation of psychodiagnostic research methods 

for revealing in indicators of spirituality development components; carrying out 
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quantitative and qualitative analysis for revealing in indicators of spirituality 

development components of orphans compared with the results of adolescents 

raised in families; the establishment of correlations between the indicators of the 

components of the spirituality of teenage orphans. 

The scientific novelty of the results obtained and the theoretical significance 

of the study is that: 

for the first time, psychological peculiarities of the spiritual development of 

orphans are revealed in comparison with adolescents with a family, in particular, 

differences in the structure of value-sense orientations and meaningful 

characteristics of self-consciousness (in the development of the sensory-emotional 

sphere, indicators of cognitive-reflexive and behavioral spheres); 

the psychological model of the process of spiritual development of 

adolescent-orphans is developed; 

stages of the process of spiritual development of orphaned teens 

(development of positive emotional perception of oneself and other people, 

knowledge and spiritual reflection, orientation to spiritual ideals, meanings, values, 

implementation of the spiritual act) are determined; 

the structural components of the spirituality of teenage orphans 

(emotionally-emotional, cognitive-reflexive, value-semantic, and behavioral) are 

distinguished and characterized; 

the statistical indicators (positive emotional-sensory states, empathic 

tendencies, ability to spiritual reflection, comprehension of life of adolescents, 

formation of value orientation, voluntary self-regulation, orientation to realization 

of spiritual and moral deed, spiritual development, personal anxiety) and levels 

(high, average, low) spiritual development of teenage orphans; 

deepened and expanded the content of the concept of “spiritual development 

of the individual”; an idea of the specifics of the spiritual development of orphaned 

children in residential institutions; 
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further developed a system of knowledge about the concept of “spirituality”, 

“spiritual development”, psychological peculiarities of the personal development 

of teenage orphans. 

As a result of the implementation of the comparative analysis of the 

formation of sensory-emotional, cognitive-reflexive, value-sensible and behavioral 

components of spirituality, statistically significant differences are observed in 

adolescent orphans and adolescents from families. 

According to the results of empirical research psychological peculiarities of 

the spiritual development of orphans are revealed: insufficient formation of 

positive emotions and feelings, empathic interest in the inner world of other 

people; the lack of depth of reflection analysis, as well as life benchmarks, which 

testify to the concentration of adolescents in their life experiences and 

misunderstanding their future; the domination of social values over the spiritual; 

passive spiritual and moral motive, slow manifestation of volitional qualities. 

It is revealed that at the high level of spiritual development the cognitive 

component of spirituality is better developed than other components (18%); with 

the same statistical indicators, the second place is the behavioral component (12%) 

of adolescents and the value-semantic component (12%); on the latter – the 

sensory-emotional component (10%) of the studied adolescents and the overall 

indicator of spiritual development (8%) of respondents. As for the empirical data 

of the average level of spiritual development, the highest number of subjects (63%) 

is inherent in the behavioral component; the value-semantic component (55%) and 

cognitive (51%) of the studied adolescents occupy almost the same result of the 

average level; and the last place was the emotional-emotional (43%) component 

and the overall indicator of spiritual development (40%). The low level of 

formation of components of spirituality is determined by the predominance of the 

sensory-emotional component (47%) and the low level of the overall indicator of 

spiritual development (52%); in the second place – the value-semantic component 

(33%); on the third one - cognitive (31%) and behavioral (25%) components of 

spirituality. 
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As a result of the established correlation relationships, it is determined that a 

distinctive tendency towards the studied groups of adolescents is that in adolescent 

orphans, spiritual development is due to positive emotional and emotional states, 

and in adolescents from families – meaningful orientations. 

A psychological and pedagogical program for the spiritual development of 

orphans in residential institutions was developed and approved: psychological and 

pedagogical training “To new shores”, which included four blocks that correspond 

to the structure of the sensory-emotional, cognitive-reflexive, value-sensible and 

behavioral components of spirituality orphans; kinotreninging, envisaged the 

review and discussion of documentary and feature films, short films of spiritual 

and moral orientation. 

The effectiveness of using the program with positive dynamics of changes in 

indicators of components of spirituality of the studied orphaned children in 

residential institutions is proved. 

The statistical indicators in the sensory-emotional, cognitive-reflexive, 

value-semantic and behavioral spheres of adolescents have improved: increasing 

the number of respondents with high and average levels and reducing the number 

with a low level. 

The obtained results allowed to recommend the introduction of a 

psychological and pedagogical program in the process of socialization of teenage 

orphans in residential institutions. 

Methodical recommendations for psychological peculiarities of the spiritual 

development of orphans for psychologists and social pedagogues are proposed, 

aimed at helping pupils of institutions to socialize, through self-development and 

self-education, in mastering and forming spiritual and moral principles that will 

promote the transition to spiritual beliefs in further life activities and behavior.  

The practical significance of the results of the scientific work is to develop 

and approve the psychological and pedagogical program of the spiritual 

development of orphans in residential institutions, which promotes the adaptation 

of this category of people to various changes in society, their spiritual and moral 
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self-affirmation, self-improvement and self-actualization, and can be used by a 

practical psychologist, social educator, educator while working with orphans. The 

materials of the dissertation work can be used in the system of training and 

professional development of practical psychologists and social pedagogues in 

lecture courses of age, pedagogical, social and practical psychology. 

Key words: spirituality, spiritual development, adolescence, social and 

individual psychological peculiarities of teenagers – institutions of residential 

institutions, stages of spiritual development, spirituality components of teenage 

orphans, psychological peculiarities of the spiritual development of orphaned 

children in residential institutions. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Входження України в інтегрований 

європейський і світовий простір зумовило необхідність визначення нових 

стратегій українського суспільства стосовно вирішення питань зміцнення 

ролі сім’ї в соціальному, емоційному, фізичному, психологічному та 

духовному розвитку, а також у вихованні дітей. Сучасне українське 

суспільство переживає наслідки тривалої соціально-економічної та 

політичної кризи, що ускладнені військовими подіями в країні. Ці явища 

позначилися на втраті значущості інституту сім’ї, на зростанні соціального 

сирітства. Сьогодні в країні близько 107 тис. дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які проживають та навчаються в 

державних закладах опіки. Значна кількість з них мають труднощі в адаптації 

до дорослого, самостійного життя. 

Повноцінне сімейне виховання є важливою умовою отримання 

дитиною першого досвіду оволодіння духовно-моральними та 

гуманістичними цінностями. На жаль, вихованці інтернатних закладів такого 

досвіду майже позбавлені, що негативно впливає на їх особистісне 

становлення. У такому контексті особливо актуальною в сучасній віковій та 

педагогічній психології постала проблема вивчення процесу духовного 

розвитку дітей і підлітків сиріт, які за певних обставин свого життя 

виховуються у закладах інтернатного типу. Її  розв'язання потребує розробки 

відповідних науково-обґрунтованих психолого-педагогічних програм 

розвитку та виховання дітей у закладах інституційного догляду.  

Інтерес дослідників до проблеми духовності та духовного розвитку 

особистості формувався ще з часів античних мислителів (Арістотель, Платон, 

Сенека, Сократ), філософії епохи Середньовіччя (Св. Августін, Ф. 

Аквінський, Р. Бекон, І. Златоуст та інші), Відродження, Просвітництва та 

Німецької класичної філософії (Дж. Берклі, Г. Гегель, Р. Декарт, І. Кант, 

Д. Локк, М. Лютер, Л. Фейєрбах, Ф. Шеллінг та інші), епохи вітчизняної та 
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сучасної української філософії (Г. Аванесова, В. Андрущенко, М. Бердяєв, Б. 

Братусь, С. Возняк, І. Ільїн, С. Кримський, О. Лосєв, В. Соловйов та інші).   

Розкриттю змісту, природи, чинників прояву, психологічних механізмів 

і закономірностей духовності та процесу духовного розвитку особистості на 

різних етапах онтогенезу людини присвячені психолого-педагогічні праці 

українських вчених Г. Балла, І. Беха, М. Боришевського, О. Зеліченко, 

І. Зязюна, О. Киричука, О. Климишин, А. Макаренка, С. Максименка, 

В. Москальця, В. Рибалки, Н. Павлик, Е. Помиткіна, С. Ставицької та інших. 

Психологічні особливості духовно-морального розвитку особистості 

досліджували Б. Ананьєв, Б. Братусь, І. Булах, В. Зінченко, О. Колісник, 

М. Савчин, В. Слободчиков, Ю. Шаров та багато інших вітчизняних 

і зарубіжних дослідників.  

Ґрунтовні дослідження, що присвячені психологічним особливостям 

дітей і підлітків сиріт, специфіці їх соціального розвитку, а також виховної 

роботи у закладах інтернатного типу розробили зарубіжні та вітчизняні 

педагоги і психологи (Г. Бевз, С. Березін, І. Бех, Л. Божович, Дж. Боулбі, І. 

Дубровіна, Л. Канішевська, Й. Лайнгеймер, М. Лісіна, З. Матейчек, 

А. Макаренко, В. Мухіна, А. Наточій, Й. Песталоцці, Ж. Петрочко, І. Пєша, 

А. Поляничко, Г. Прихожан, Н. Толстих, Л. Шипіцина, Т. Шульга та інші). 

Проте, у психологічній науці залишаються недостатньо 

обґрунтованими моделі та психолого-педагогічні програми, що сприяють 

духовному розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу. 

Відсутність обґрунтованих програм духовного розвитку підлітків-сиріт 

утруднює пошук найбільш доцільних і ефективних шляхів розвитку 

духовності цієї категорії дітей та їх подальше використання у практичній 

діяльності. Недостатність теоретичної та практичної розробки зазначеної 

проблеми зумовлюють її важливість і актуальність та, водночас, вимагають 

більш глибокого її вивчення. Це стало підставою для визначення теми 

дисертаційного дослідження – «Психологічні особливості духовного розвитку 

підлітків-сиріт у закладах інтернатного  типу». 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційне дослідження проводилось згідно з планами науково-

дослідної роботи відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України «Психологічні 

особливості підготовки педагогічних працівників до розвитку духовного 

потенціалу учнівської молоді» (номер державної реєстрації 0114U003165). 

Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні вченої ради 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України (протокол № 10 від 25 листопада 2010 р.) та узгоджено в бюро 

Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і 

психологічних наук в Україні (протокол № 1 від 25 січня 2011 р.). 

Мета  дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

емпіричному вивченні психологічних особливостей духовного розвитку 

підлітків-сиріт; в розробці на цій основі та апробуванні психолого-

педагогічної програми духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах 

інтернатного типу. 

Гіпотеза  дослідження: психологічні особливості духовного розвитку 

підлітків-сиріт полягають у недостатній сформованості духовних ціннісних 

орієнтацій, рефлексії, позитивних емоційно-почуттєвих станів, що 

детермінують здатність до прояву духовно-морального вчинку. Поетапний 

розвиток компонентів духовності підлітків-сиріт можливий за умови 

впровадження спеціальної психолого-педагогічної програми.  

Відповідно до мети та висунутої гіпотези сформульовано наступні 

завдання дослідження: 

1. Здійснити філософсько-психологічний аналіз наукових досліджень 

з проблеми духовного розвитку особистості, визначити соціальні та 

психологічні особливості підлітків у закладах інтернатного типу, розробити 

психологічну модель процесу духовного розвитку сиріт. 
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2. Емпірично дослідити психологічні особливості духовного розвитку 

підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу в порівнянні з підлітками, які 

виховуються батьками. 

3.  Встановити взаємозв’язки між показниками компонентів 

духовності підлітків-сиріт. 

4. Розробити та апробувати психолого-педагогічну програму 

духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу.  

Об’єкт  дослідження – процес духовного розвитку особистості 

у підлітковому віці.  

Предмет дослідження – психологічні особливості духовного розвитку 

підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу. 

Методи дослідження. Для досягнення мети та розв’язання 

поставлених завдань застосовано наступні методи дослідження:  

- теоретичні: теоретичний аналіз, систематизація, порівняння та 

узагальнення наукових джерел з проблеми дослідження; моделювання 

теоретичних даних для побудови психологічної моделі процесу духовного 

розвитку підлітків-сиріт; 

- емпіричні: спостереження, психодіагностичні методи (тестування, 

анкетування), психологічний експеримент (констатувальний та 

формувальний). 

Якісні та кількісні показники духовного розвитку підлітків-сиріт 

досліджувалися за такими діагностичними методиками: «Диференціальна 

шкала емоційно-почуттєвих станів» Е. Помиткіна (виявлення позитивних 

емоційно-почуттєвих станів підлітків); тест-опитувальник «Шкала 

емоційного відгуку» А. Меграбяна, Н. Епштейна (визначення емпатійних 

тенденцій); методика «Що таке добре, а що таке погане?» Л. Фрідмана 

(виявлення здатності до духовної рефлексії); тест «Смисложиттєвих 

орієнтацій» Д. Леонтьєва (визначення осмисленості життя підлітками); 

методика «Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій особистості» 

С. Бубнової (дослідження рівня сформованості ціннісної орієнтації); тест-
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опитувальник «Діагностика вольового потенціалу особистості» М. Обозова 

(визначення вольової саморегуляції); методика «Діагностика моральної 

мотивації» Г. Слєпухіної (визначення рівня спрямованості підлітків до 

духовно-морального вчинку); методика «Духовний потенціал особистості» 

Е. Помиткіна (визначення загального рівня духовного розвитку підлітків); 

методика «Діагностика особистісної тривожності» Г. Прихожан (визначення 

рівня особистісної тривожності підлітків). 

- методи математичної статистики: t-критерій Стьюдента (T-test) – 

для визначення ступеню достовірності даних незалежних та залежних 

вибірок; лінійний коефіцієнт рангової кореляції Пірсона, які здійснювались 

за допомогою пакету статистичних програм IBM Statistical Package for the 

Social Science (SPSS) for Windows (версія 23.0) та Microsoft Office Excel 2013.  

База дослідження. Дослідження проводилося у 2013-2017 рр. на базі 

Мішково-Погорілівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-

ІІІ  ступенів, КЗСОР Сумського дитячого будинку імені С.П. Супруна, 

Чорнобаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів. 

Для порівняльної діагностики на констатувальному етапі експерименту було 

долучено підлітків із загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 

м. Миколаєва (Довідка №345/01-21 від 03.12.2018) та Миколаївської гімназії 

№ 41 м. Миколаєва (Довідка №296 від 28.12.2018). Загальна кількість 

респондентів становила 190 підлітків 7-8 класів. 

Наукова новизна і теоретичне значення роботи полягає в тому, що: 

вперше встановлено психологічні особливості духовного розвитку 

підлітків-сиріт у порівнянні з підлітками, які мають родину, зокрема, 

відмінності у структурі ціннісно-смислових орієнтацій та змістовних 

характеристиках самосвідомості (у розвитку почуттєво-емоційної сфери, 

показниках пізнавально-рефлексивної та поведінкової сферах); 

розроблено психологічну модель процесу духовного розвитку підлітків-

 сиріт; 
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визначено етапи процесу духовного розвитку підлітків-сиріт (розвитку 

позитивного емоційного сприйняття себе та інших людей; пізнання та 

духовної рефлексії; орієнтації на духовні ідеали, смисли, цінності; реалізації 

духовного вчинку); 

виокремлено та охарактеризовано структурні компоненти духовності 

підлітків-сиріт (почуттєво-емоційний, пізнавально-рефлексивний, ціннісно-

смисловий та поведінковий); 

виявлені статистичні показники (позитивних емоційно-почуттєвих 

станів, емпатійних тенденцій, здатності до духовної рефлексії, осмисленості 

життя підлітками, сформованості ціннісної орієнтації, вольової 

саморегуляції, спрямованості до реалізації духовно-морального вчинку, 

духовного розвитку, особистісної тривожності) та рівні (високий, середній, 

низький) духовного розвитку підлітків-сиріт; 

поглиблено та розширено зміст поняття «духовний розвиток 

особистості»; уявлення про специфіку процесу духовного розвитку підлітків-

сиріт у закладах інтернатного типу;   

набули подальшого розвитку система знань про поняття «духовність», 

«духовний розвиток», психологічні особливості особистісного розвитку 

підлітків-сиріт. 

Практичне значення одержаних результатів наукової роботи 

полягає у розробці та апробації психолого-педагогічної програми духовного 

розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу, що сприяє адаптації 

цієї категорії осіб до різних змін у суспільстві, їх духовно-моральному 

самоствердженню, самовдосконаленню та самоактуалізації і може 

використовуватись практичним психологом, соціальним педагогом, 

вихователем під час роботи з дітьми-сиротами. Матеріали дисертаційної 

роботи можуть бути використані у системі підготовки та підвищення 

кваліфікації практичних психологів та соціальних педагогів в лекційних 

курсах вікової, педагогічної, соціальної та практичної психології.   
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Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес 

Мішково-Погорілівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 

(Довідка №130 від 17.06.2015); Чорнобаївської санаторної загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів (Довідка № 01-65/227 від 07.06.2018); КЗСОР 

Сумського дитячого будинку імені С.П. Супруна (Довідка № 946 від 

28.12.2018); Центра соціальної опіки дитини «Дім милосердя» (Довідка № 31 

від 17.12.2018); Чертезької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-

ІІІ ступенів (Довідка № 531 від 21.12.2018). 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні 

положення дисертаційного дослідження було представлено у формі 

доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях: Альянс наук: 

вчений – вченому. Актуальні питання сьогодення (Рівне, 2014); «Соціалізація 

і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» (Київ, 2014); 

«Педагогіка та психологія: необхідність впливу науки на розвиток практики в 

Україні» (Львів, 2015); «Сучасні методики, інновації та досвід практичного 

застосування у сфері психології та педагогіки» (м. Люблін, Республіка 

Польща, 2017); «Ключові питання освіти та науки: перспективи розвитку для 

України та Польщі» (м. Стальова Воля, Республіка Польща, 2018); 

«Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» (Хмельницький, 2018); 

«Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології» 

(Київ, 2018); «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору» (Київ, 2018); всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: «Детство: социальный, медицинский и психологический 

аспект» (Симферополь, 2011); «Запобігання насильству та екстремізмові в 

молодіжному середовищі» (Херсон, 2011); «Морально-етичне виховання 

дітей та молоді у контексті сучасних глобалізаційних процесів» (Херсон, 

2012); «Формування у дітей і молоді ціннісного ставлення до держави і 

суспільства: історія, реалії та перспективи» (Херсон, 2013); «Виховання 

щасливої особистості у вимірі соціокультурних викликів» (Херсон, 2014); 

«Виховання особистості: національно-патріотичний вимір» (Херсон, 2015); 
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круглому столі: «Соціально-психологічні та особистісні чинники розвитку 

естетичної та творчої обдарованості школяра» (Київ, 2015); веб-

конференціях: «Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, 

теорія, практика» (Херсон, 2013); «Психологічні проблеми сучасності» 

(Львів, 2014); звітних науково-практичних конференціях та засіданнях 

відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України (Київ, 2012-2016). 

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного 

дослідження відображено у 16 одноосібних публікаціях, зокрема: 5 статей у 

наукових фахових виданнях України (три з них входять до науково-

метричних баз України), 1 стаття у виданні України, що включене до 

міжнародної наукової бази, 1 – у міжнародному періодичному науковому 

виданні, 9 публікацій у наукових працях і збірниках матеріалів міжнародних 

та всеукраїнських науково-практичних конференцій.  

Структура роботи та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 

трьох  розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 248 

сторінок. Основний зміст дисертації викладено на 186 сторінках. Список 

літератури налічує 280 найменувань, з них 10 іноземною мовою. Дисертація 

містить 19 таблиць та 16 рисунків на 18 сторінках, додатки – на 36 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДЛІТКІВ-СИРІТ 

 

У першому розділі висвітлено результати теоретичного аналізу 

досліджуваної проблеми у філософській, психологічній літературі; 

проаналізовано ключові поняття – «дух», «духовність», «духовні цінності», 

розкрито сутність поняття «духовний розвиток особистості»; узагальнено 

результати теоретичних досліджень особистісного розвитку підлітків, які 

проживають та навчаються в закладах інтернатного типу, виокремлено 

соціальні та психологічні особливості розвитку сиріт; обґрунтовано 

психологічну модель процесу духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах 

інтернатного типу. 

 

1.1.  Філософсько-психологічний зміст поняття духовного розвитку 

особистості 

 

Проблема духовного розвитку особистості хоча й не нова в 

дослідженнях філософської, педагогічної та психологічної науках, але була і 

залишається актуальною донині. Зважаючи на багатовизначеність поняття 

«духовний розвиток особистості», в рамках даного параграфу здійснимо 

екскурс до спадщини історико-філософських мислителів та психологічних 

дослідників щодо вивчення змісту цього поняття. 

Аналіз історії народних традицій, релігійних поглядів, наукових 

позицій впродовж століть вказує на те, що людство постійно перебуває в 

пошуках сенсу життя, найкращих шляхів і напрямів до гармонізації свого 

внутрішнього світу, нерозривно пов’язаного з вибором людини, що спонукає 

до духовного розвитку. Характерні риси духовно-морального світогляду 

відбувалися шляхом отримання історичного досвіду людства. Народні 

традиції, що являли собою елемент етнічної свідомості, виступали як зразки 
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сходження до духовних цінностей, норм та принципів, ідеалів. Це були 

й участь в обрядах, ритуалах, медитаціях, культурному дозвіллі, усних й 

письмових творах народної творчості, художньо-прикладному мистецтві, 

громадській діяльності, підвищення рівня освіти; вивчення священних книг, 

навчання у мудреців-філософів, дотримання законів і приписань, духовних 

практик, відвідування святинь (паломництва) тощо. 

Аналіз наукових джерел засвідчив, що проблема духовності та 

духовного розвитку особистості була предметом дослідження античних 

мислителів, філософів, богословів (Арістотель, Платон, Сократ, Сенека, 

св.Августин, Г. Гегель, Р. Декарт, І. Кант, Г. Сковорода, М. Бердяєв, 

Б. Братусь, І. Ільїн, М. Лосський, П. Флоренський, А. Гармаєв, Г. Аванесова, 

О. Лосєв, В. Соловйов, В. Слободчиков, Л. Толстой та інші). 

Формування духовності та проблема духовного розвитку особистості 

була в центрі уваги таких радянських та українських педагогів, як 

Ш. Амонашвілі, В. Сухомлинський, І. Зязюн, Б. Ліхачов, А. Макаренко, 

Й. Песталоцці та інші. 

Провідними положеннями, концепціями, підходами та принципами 

у вивченні духовності, духовних цінностей, духовного потенціалу та 

духовного розвитку особистості в психологічному аспекті у вітчизняній, 

зарубіжній та українській психологічній науці знайшли своє відображення 

у дослідженнях  Б. Ананьєва, Г. Балла, І. Беха, М. Боришевського, 

О. Климишин, О. Леонтьєва, С. Максименко, В. Москальця, М. Савчина, 

Е. Помиткіна, Е.Бартона, К.Роджерса, К. Юнга, Н. Кордунової, Н. Коваль, 

А. Маслоу, В. Франкла, З. Карпенко, О. Колісник, В. Шадрикова, 

Ж. Маценко, Н. Жигайло, Г. Шевченко та інших. 

Розкриття філософсько-психологічного змісту поняття духовного 

розвитку особистості спонукає до уточнення таких поняттєвих категорій як 

«дух» та «духовність». У роздумах філософів, культурологів, богословів про 

духовність, її характеристик, підкреслюється її тісний зв'язок з духом, тобто 

«духовність» є похідним поняттям від «духу». 



28 
 

Етимологія слова «дух» – «piritus» (лат.), «pneuma» (грец.), «ruah» 

(євр.) які зустрічаються в античній релігії та філософії, що буквально означає 

«повітря, що рухається», «подув, дихання (подих, як носій життя)».  

Поняття «духу» дійшло з міфології і народних традицій та належить до 

найдавніших релігійно-філософських категорій.  

Аналіз давньослов’янських народних традицій та культури доводить, 

що давні слов’яни вважали лісовий та обжитий людиною простір, де, за 

давніми віруваннями, знаходились душі предків. Тому в уявленнях слов’ян 

цей простір був заселений безліччю різноманітних духів (Токарев, 2008). 

За тлумаченням, що подано в енциклопедії міфів народів миру, за редакцією 

С. Токарєва (2008), поняття «дух» – це «міфологічна істота, яка пов’язана з 

людиною, її тілом і життєвим середовищем, а також з природою. На відміну 

від божеств духи відносяться до більш низьких рівнів міфологічної системи; 

вони знаходяться в постійній взаємодії з людиною, щогодини визначаючи 

особливості її душевного і психічного стану. У деяких дуалістичних міфах 

духи поділяються на злих, які шкодять людині (демонів), і добрих, корисних 

для неї (зберігачів або помічників)» (с. 341). 

Згідно з ранньохристиянським релігійним віровченням, що є етнічно-

традиційним для європейської України, «Дух Божий» (з давньоєврейської 

«Руах Елохім») є сутність, субстанція Бога, Його природи, властивість, 

характер та індивідуальність. Так, відкриваючи Біблію, ми знаходимо, що 

Дух – це Особа, а не безлика сила. Перші християни сприймали Дух як 

особистість, яка володіє особистісними якостями: Бог є Дух [32, Івана 4:24; 

2 Коринтянам 3:17], Він вчить [32, Луки 12:12], переконує [32, Івана 16:8], 

допомагає і заступається [32, Римлянам 8:26], надихає [32, 2 Петра 1:21], 

освячує [32, 1 Петра 1:2], втішає [32, Івана 14:26]. Ці прояви можуть бути 

притаманні тільки Особистості, а не безликій силі (Біблія, 1992).  

Крім того, дух був наданий людині (з давньоєврейської «Руах Адам»), в 

результаті його дії людина як творіння Боже володіє такими властивостями, 

як: емоції та почуття [32, Луки 1:47; Івана 11:33; Івана 13:21; Якоба 4:5]; 
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розумові здібності [32, Матвія 26:41; Івана 15:26; Єфесянам 4:23]; мужність 

та воля [32, Марка 14:38; Дії 18:25; 2 Коринтянам 3:17]; енергія або життя 

[32, Марка 15:37; Луки 8:55; Луки 24:39; Івана 3:6; 1 Івана 5:8; Єфесянам 4:4; 

Одкровення 11:11] (Біблія, 1992; Малком, 2002). 

Вивчення історії релігій народів, насамперед християнської, свідчить 

про те, що з античних часів і до сьогодні людська віра, яка наповнена 

любов’ю до свого Творця, себе й ближнього благотворно виявилася майже 

у всіх гранях життя людини. Причому, важливим є не фізичний, а духовний 

сенс, «...бо ті, що живуть за тілом, думають про тілесне; але ж ті, що за 

духом, – про духове. Бо прагнення тіла (веде) до смерті, а прагнення духу – 

до життя й миру» [32, Римлян 8:5,6]. Життя в «дусі Христа» означає 

знищення «соціальної нерівності, ворожнечі»; безумовну любов людей один 

до одного, замість егоїзму; пошану до батьків, до держави та інше.    

Г. Сковорода (1994), розмірковуючи про внутрішній (духовний) світ 

людини зауважив, що «голова людських справ є дух людини, думки і серце» 

(с. 408). 

Насамперед, Г. Гегель (2000) вважав, що людській дух проявляється у 

свідомості та самосвідомості, що є сутністю людини. На його думку, саме 

свідомість людини є тим самим ступенем рефлексії, відношенням духа до 

самого себе, до істини.  

У своїх творах В. Жуковський (1902) аналізуючи діалектичну тріаду – 

тіло, дух і душу зазначив, що зокрема, дух людини «здатен мислити, обирати 

(тобто відкинути або прийняти), творити й вірити» (с. 10). Ці образи дії 

одного і того ж духу філософ назвав як розум, воля, творчість і віра, як 

«царина» людини. 

Релігійний зміст поняття «духу» розкриває видатний представник 

руської релігійної філософії М. Лосський (1994). Він вважав, що 

християнська релігія є вищою функцією людського духу. Спонукальними 

мотивами поведінки віруючої людини виступають любов до Творця, Його 
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творіння, що проявляється в пошуках добра, істини, красоти, свободи, 

духовних цінностей (с. 49). 

Релігійний філософ І. Ільїн (2004) дух визначає як «найголовніше в 

людині» і вважав, що людський дух це дар, який за своєю природою 

є самостійним центром любові, волі, гідності, відповідальності, 

самовизначення, внутрішньої свободи. Автор наполягає, що людський дух 

є «сила особистого самоствердження в людині, але не в сенсі інстинкту або 

раціоналістичної «свідомості» станів свого тіла і своєї душі, а в сенсі вірного 

сприйняття своєї особистісної значущості, в її ставленні до Бога й в її 

гідності. Людина, яка відчуває Бога, свою гідність і свою відповідальність, 

несе в собі живу волю до Досконалості. Тому дух можна було б визначити як 

волю до Досконалості, а також до самовдосконалення у власних вчинках» 

(Ільїн, 2000, с. 33, 43-44).  

К. Філатов (2011a; 2011b, с. 306), аналізуючи поняття духу згідно 

християнської антропології, визначає його як ключову категорію людської 

природи, як вищу властивість людини, наділеної самосвідомістю, совістю, 

волею й творчими здібностями. 

У філософському енциклопедичному словнику за редакцією 

В. Шинкарука (2002) «дух» розглядається як вища цінність людського буття 

до якого належать: активність як самотворча діяльність; здатність до 

трансценденції, свобода як шлях затвердження своєї буттєвості; 

самосвідомість у вигляді саморефлексивного мислення (с. 177). 

На думку О. Киричука (2002) дух визначається як іманентна здатність 

людини до вільного діяння, вчинку, а духовність – як системне психічне 

утворення, специфічна людська риса, що репрезентується її ціннісно-

смисловою свідомістю (с. 29). 

Філософ Н. Шевченко (2009), узагальнює та виділяє три підходи до 

визначення поняття «духу»: 

1) Поняття «дух» визначається як протилежність матерії і 

матеріального. Дух – філософське поняття, що означає: а) нематеріальне 
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начало, на відміну від матеріального, природного початку; б) сферу 

свідомості; в) сферу людської свідомості. 2) «Дух», «духовне» означає не 

просто нематеріальне або понад матеріальне (дух над матерією), але й 

початок в організації світу, тобто основу світобудови або якусь силу, що 

створила цю світобудову. Тут розуміння духу є синонімом поняття «Бог», 

«Творець» світу. 3) «Дух» і «духовне» пов'язані з духовністю як частиною 

людської моралі, моральності. Тут духовність протиставляється 

бездуховності та означає розвиток в особистості таких якостей, як: 

інтелектуальна, доброта, воля, моральність, естетичність, аксіологічність 

(духовні цінності) та інше (Шевченко, 2009, с. 12-13).  

Також зауважимо, що «дух» має інші значення, що лежать в основі 

цього поняття і які вживаються у мовному обігу, наприклад, відображаючи 

емоційний стан – «падати духом», «піднятися духом», «духу не вистачає», 

«схильний духом», «палати духом»; напрямок, характерні свойства,  

взаємовідносини, силу людини, колективу, держави – «національний дух», 

«дух колективізму», «дух суперництва», «дух часу», «в дусі закону й права», 

«в тому ж самому дусі...», «одним духом» (Евгеньева, 1999). 

Отже, теоретичний аналіз історії міфології, народних традицій, 

релігійних трактатів та філософських вчень дає нам можливість відзначити, 

що поняття «духу» розумілось як: природна (надприродна) жива сутність, 

енергія або правляча світом сила; Особистість Божества, Храм людини, 

верхівка людського внутрішнього Я, вища здатність, принцип життя людини, 

джерело особистісного осмисленого самовизначення, який був наданий як 

дар Богом, що дозволяє осягнути вічні цінності; протилежність 

матеріальному, що націлена на розвиток інтелектуальних, естетичних, 

моральних, культурних цінностей. 

Продовжуючи наш філософсько-психологічний аналіз духовного 

розвитку особистості, розглянемо наукові погляди дослідників на зміст 

поняття «духовності».  
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Опрацьовуючи низку літературних джерел, ми бачимо, що розуміння 

духовності (spirituality) має глибокі історичні коріння, що змінювалися з 

плином часу у відповідності до поглядів й потреб людей та культури, але не 

було тієї епохи, коли б про духовність не говорили, не доповнювали або не 

розширювали зміст цього поняття дослідники таких світоглядних галузей 

знань про людину, як філософія та психологія.  

Багата філософська думка по різному трактує поняття духовності: перш 

за все, вона розглядалась як нематеріальна реальність, зміст людського буття, 

його внутрішнього світу, призначення, цінностей й смислів. Здебільшого, 

духовність відноситься до онтологічного розділу філософії, оскільки, саме 

цей напрям філософського знання присвячений вивченню принципів буттєвої 

сутності, свідомості, моральних норм й вчинків (Губар, 2007; Керимов, 2013; 

Осічнюк, 2003; Шинкарук, 2002).  

Ще в період Античної філософії, епохи розквіту духовності та культури 

(античної класики VI–IV ст. до н.е.)  формулювалися погляди до тлумачення 

людського буття, духовного в людині, моральних цінностей, а знання 

визначались як умова моральності (Сократ, Платон, Арістотель). Саме 

Сократу належить відомий вислів: «Пізнай самого себе», що стало 

переламним моментом у філософії того часу – не вивчення міфології або 

природи, а ретельне пізнання самого себе (людини), як духовної істоти, 

причому головним критерієм цього осмислення постало мислення і 

діяльність у сфері моральної поведінки (доброчесність, гідність, 

справедливість тощо) (Осічнюк, 2003, с. 74). Пізніше, ученик Сократа, 

Платон значення духовності людини розкриває через визнання Абсолюту: 

дух і душа первинні, тоді як матерія й природа вторинні. Згодом, 

прихильники об’єктивно-ідеалістичної парадигми (напряму) у філософії 

спиратимуться на Ідеї Платона (Губар, 2007; Подольська, 2006). Сутність 

людського буття Арістотель поділяв на форму або душу (духовне), 

вважаючи, що наділена розумом людина стає богоподібною душею (Губар, 

2007). Давньоримський філософ, політичний діяч та вчений Цицерон в своїй 
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бесіді «Про старість», розмірковуючи про необхідність керувати власними 

думками зауважив, що «дух людини, як світильник, а думки – як масло, якщо 

не підливати чистого масла в світильник – згасне за непотрібом...» 

(Утченко, 1975, с. 16). 

Епоха Середньовіччної філософії (II ст.–XIV ст. н.е.) характеризується 

розквітом релігійної (теоцентричної) духовності (А. Августін, Ф. Аквінський, 

Р. Бекон, І. Златоуст та ін.), саме ідеї християнського світогляду увійшли в 

історію під такими термінами, яка патристика та схоластика. Головна ознака 

духовності у філософії середньовіччя полягала в ототожненні духовного 

людини з вірою в Бога, відносин між Богом та Його творінням. Філософія 

цього періоду намагалась осмислити такі складові духовності людини як її 

внутрішній світ, совість, моральність, мотиви релігійної поведінки, 

самосвідомість, самопізнання (Осічнюк, 2003). Так, Є. Подольська (2006) 

зазначає, що в цей період теоцентризм виступав у якості «знання» про Бога 

як «найдосконаліше втілення духовності». Людина в епоху Середньовіччя 

була духовною (релігійною), а її духовність (релігійність) виступала 

найвищим критерієм життєдіяльності (с. 97, 102). 

В епоху Відродження та Просвітництва (Нового часу) (XІV–XVIІ ст.) 

відбувався новий погляд на духовний світ людини (Ф. Бекон, Дж. Берклі, 

Дж. Бруно, П. Гольбах, Р. Декарт, Г. Ляйбніц, Дж. Локк, М. Лютер, 

Б. Паскаль, Ф. Петрарка, Е. Роттердамський, Ж.-Ж. Руссо, Б. Спіноза, Д. Юм 

та ін.), своєрідне «примирення» осмислення духовності людини Античності з 

теологічним визначенням духовності Середньовіччя. В цей період, 

відійшовши від середньовічної схоластики, формувалися ренесансно-

гуманістичні ідеї, культура, мистецтво, наука, новий гуманістичний і 

релігійний світогляд, протестантська етика. Пробуджувався інтерес до 

пізнання внутрішнього світу людини, її вчинків й потреб з притаманними їй 

характеристиками: визнання цінності людини як особистості, досконалості її 

як творіння Божого, самосвідомості, принципів справедливості й милосердя, 

свободи, честі й гідності, що в цілому утворює основу духовності людини. 
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В цей період духовність характеризувалась як нескінченний, необмежений 

процес розвитку людини як мікрокосмосу в пізнавальних та творчих 

здібностях (Дж. Бруно); ототожнення з розумом людини – основою пізнання 

й доброчесної поведінки (Р. Декарт); показник людської природи, якій 

властиві героїзм, совість, обов’язок (Дж. Віко); сфера культурно-історичного 

в людині (І. Гердер); рівність права на життя всіх людей – духовна рівність 

(Дж. Локк); показник віри в Бога, неперервний процес прагнення до 

найвищих людських цінностей (М. Лютер) (Осічнюк, 2003; с. 85-96, 

Подольська, 2006). Бажаючи зрозуміти сутність людського буття, Б. Паскаль 

(2001) підкреслив, що «тільки той, хто прагне жити духовно, може бути по 

справжньому щасливий» (с. 81).  

Представники німецької класичної філософії XIX–XX ст. (Г. Гегель, 

І. Кант, Л. Фейєрбах, Й. Фіхте, Ф. Шеллінг та ін.) зміст духовності людини 

пов’язували з тим, що у центрі її розвитку залишається гармонійно розвинена 

людина. Духовний розвиток людини соціальної розглядався як процес 

сходження до внутрішньої гармонії кожного громадянина, прагнення до 

культурного просвітництва.    

Засновник німецької класичної філософії, видатний мислитель-

гуманіст, філософські ідеї якого дійшли до наших днів І. Кант, проблему 

духовності розглядав як здатність до самовдосконалення, а духовний 

розвиток людини вбачав внутрішнім поштовхом до свідомої реалізації такого 

вчинку, який став би добрим прикладом для інших. За ствердженням 

філософа, саме скерована прагненням до духовно-морального вчинку, 

відповідальністю за свої мотиви та дії, людина називається моральною 

істотою (Губерський, 2012; Кант, 1980; Кремень,  Ільїн, 2005). 

Глибокий аналіз проблеми духовності та духовного розвитку 

особистості ми знаходимо у вітчизняній та сучасній українській 

філософській традиції ХІХ-ХХ століття. Проблема духовності людини 

була одним з центральних досліджень людського буття в спадщині 

вітчизняних (Г. Аванесової, М. Бердяєва, Б. Братуся, І. Ільїна, О. Лосєва, 
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В. Соловйова, В. Платонова та ін.) і сучасних українських (В. Андрущенка, 

С. Возняка, В. Горського, Б. Кримського, С. Пазиніча, П. Юркевича та ін.) 

філософів. Представники розкривали природу духовності через призму 

християнської філософії. В процесі надбання духовного досвіду ціннісно-

смислова сфера ніби віддзеркалювала сукупність думок, почуттів й мотивів 

людини. А ключовими категоріями духовного розвитку – визначали 

прагнення особистості до пошуку краси, добра та істини, що виступало її 

визначальною ціннісною духовною реальністю. Так, С. Гутова (2016) 

зазначає, що для вітчизняної філософської думки головною задачею було 

становлення духовності людини, у вдосконаленні її внутрішнього світу, 

пошуці сенсу життя.   

Так, наприклад, в центрі концепції «Філософії єдності» В. Соловйова 

(було духовне «народження» людини, єднання людства з Богом. В процесі 

духовного розвитку особистість орієнтована на творчість, свободу, 

самовдосконалення, пошук сенсу життя. Найвищою цінністю, на думку В. 

Соловйова, були «пізнання, що скеровані моральними цінностями, 

спрямованими до блага й краси» (Гутова, 2016, с. 42). М. Бердяєв (1952; 

1994) також надавав духовному становленню особистості особливого 

значення. Духовний розвиток він бачив в актуалізації відповідальності 

людини не тільки за своє життя, але й за долю ближніх. Філософ 

наголошував та тому, що «духовність, яка йде з глибини душі, і є та сама 

сила, яка утворює і підтримує особистість в людині» (Бердяев, 1952, с. 165). 

В українській філософській думці ідеї духовності та духовного 

розвитку знаменувалися формуванням української культури, найвищих 

ціннісних орієнтацій (Данильян,  Тараненко, 2011). 

Так, автор філософської концепції «Філософія серця», П. Юркевич 

людську природу розглядав як індивідуальність, яка має «серце», як центр 

духовного і морального життя людини, усіх її пізнавальних дій, що 

спрямовані до досконалості духу (Кремень,  Ільїн, 2005, с. 442).  
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С. Кримський вважав духовність головним принципом самобудування 

людини, як «вихід до вищих ціннісних орієнтацій особистості та її 

менталітету» (Базалук,  Юхименко, 2010, с. 91). 

На думку С. Возняка (2000), духовність вимагає особистісного 

самовизначення людини як носія загальнолюдської вищої істини, моралі та 

краси, її світоглядного розвитку (с. 182). 

Також і С. Пазиніч (2009) розглядав духовність в якості розкриття 

й розвитку душі людини з її здібностями любити творити добро, та 

«достеменний шлях людства може бути пов’язаний тільки з духовністю» 

(с. 43).  

У філософському енциклопедичному словнику, за редакцією 

В. Шинкарука (2002) духовність визначається як «категорія людського буття, 

що виражає його здатність до творення культури та самотворення. 

Духовність постає як інтегральна категорія, що виражає теоретико-

пізнавальну, художньо-творчу та морально-аксіологічну активність людини» 

(с. 179). 

Проведений аналіз стану вивчення поняття духовності у філософських 

роздумах дає підстави зробити певні висновки. Категорія духовності у 

філософській думці розвивалася періодично і в кожну історичну епоху, під 

впливом нових досягнень в галузі світової науки, складалося своє розуміння 

й осмислення цього поняття, але вже в новому ракурсі, з придбанням нової 

форми, не завжди прийнятною її сучасниками. Узагальнюючи різні точки 

зору філософів-мислителів зазначимо, що майже всі вони наголошували на 

особливому значенні духовності, визначаючи її як своєрідну якість, що веде 

до незалежності людини від зовнішніх впливів; як систему поглядів, 

цінностей, смислів, віри, духовної свободи, волі й гідності; як потребу 

людини в самопізнанні, в прагненні до оволодіння найвищими цінностями 

людства. Духовний розвиток розглядався як процес постійного пошуку, 

отримання досвіду, посередництвом чого відбувалось розкриття 

внутрішнього (духовного) світу людини, що вело б до зовнішнього 
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віддзеркалення в її життєдіяльності. Духовна людина, на думку філософів, 

скерована вищими почуттями і любов’ю, духовною волею, стійкістю й 

творчістю, що завжди потребувала в особистому духовному досвіді.  

Аналізуючи психологічні джерела, зазначимо, що не існує 

однозначного тлумачення змісту «духовності». Розглянемо кілька підходів до 

визначення цього поняття в сучасній психологічній науці. 

У довідково-енциклопедичній літературі знаходимо, що у відповідності 

до формулювання духовності в психологічному словнику, за редакцією 

А. Петровського та М. Ярошевського (1990), це індивідуальна вираженність в 

системі мотивів особистості двох фундаментальних потреб: ідеальної 

потреби пізнання і соціальної потреби жити «для інших» (с. 112). Також, у 

великому психологічному словнику, за редакцією Б. Мещерякова та 

В. Зінченка (2003), духовність тлумачиться як пошук, практична діяльність, 

досвід, з яких суб'єкт здійснює в самому собі перетворення, необхідні для 

досягнення істини, для самовизначення. Точніше, духовність – духовно-

практична (не утилітарна) діяльність з самовдосконалення, самовизначення, 

духовного зростання людини. Без неї неможливі ані самостійність людини, 

ані її велич (с. 149). Як бачимо, духовність розглядається як стрижень 

внутрішньої системи мотивів і установок людини, що ведуть її до духовного 

вчинку.  

У сучасних психологічних дослідженнях аналіз проблеми духовності 

свідчить про розгляд цього поняття через призму системи цінностей як 

основи життя людини (І. Бех, М. Боришевський, В. Знаков, О. Киричук, 

О. Колісник, Н. Кордунова, Д. Леонтьєв, Н. Павлик, О. Шкіренко та ін.) так і 

через надання духовності специфічної ознаки, риси і якості особистості 

(Е. Помиткін, Ж. Юзвак, О. Зеліченко та ін.). Саме в означеній площині 

сучасна дослідниця О. Климишин  (2004; 2010) розглядає сутність поняття 

духовності особистості. Зробивши ґрунтовний аналіз зазначеної проблеми, 

вона виокремила такі визначальні характеристики духовності як: суттєва 

складова людяності; психологічне явище, що включає в себе моральну 
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норму, емоції, розум і проявляється в процесі взаємодії людини з 

навколишнім світом – в спрямованості інтересів, прагненні до пізнання, 

засвоєння і створення духовних цінностей; сфера індивідуальної 

репрезентації і творчої, вільної реалізації особистості; інтегрована якість, що 

має онтологічну ціннісно-смислову природу (Климишин, 2010, с. 112-113). 

Проблемі духовності значне місце у своїх дослідженнях приділяв 

М. Боришевський (1997), розглядаючи її як «багатовимірну систему утворень 

у свідомості та самосвідомості людини, в яких віддзеркалюються її найбільш 

актуальні потреби, інтереси, погляди, ставлення до навколишньої дійсності і 

до себе самого як соціального індивіда. Специфічною ознакою цих утворень, 

що вступають у формі ціннісних орієнтацій, певних особистісних 

характеристик, є їх поєднання з провідними життєвими цілями, прямий чи 

опосередкований зв’язок із моральністю» (с. 147). Вчений зауважує, що 

духовність людини тісно пов’язана з її ціннісними орієнтаціями, втілюючись 

в життєві цілі підкоряють їм свої вчинки і поведінку.  

Особлива роль в осмисленні поняття духовності як орієнтації на вищі 

цінності відіграє глибоке і всебічне визначення духовних цінностей І. Беха 

(2006; 2012a; 2012b; 2015; 2016; 2018).  

Духовність вчений розглядає як «цілісний світогляд особистості щодо 

значущості оточуючого її природного і соціального світу, місця у ньому, 

сенсу життя і шляхів його досягнення» (Бех, 2012b, с. 246). Метафорою 

«перетворення гусіні у метелика», І. Бех (2018) проводить своєрідну паралель 

з духовною особистістю, яка залишає трясовину утилітарних життєвих 

цінностей і піднімається до вищих смислів життя, відправляється у політ, 

щоб утвердитися у духовно досконалішому (с. 11). Вчений зазначає, що саме 

духовні цінності складають внутрішній стрижень особистості, оскільки «на 

індивідуальному рівні духовна цінність є надбанням особистості, що втілює 

високосмисловий етичний імператив, усвідомлює своє Я-духовне, а 

поведінкова сфера цього Я стає простором суспільно цінної життєдіяльності» 
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(Бех, 2018, с. 13). Тому, велике значення в процесі придбання духовного 

досвіду відіграє оволодіння духовними цінностями.  

Досліджуючи феномен духовності, О. Шкіренко (2015) солідується з 

І. Бехом, визначаючи духовність як основу формування і розвитку духовних 

цінностей. Дослідниця, зробивши ґрунтовний аналіз духовних ціннісних 

орієнтацій в структурі духовності особистості, виокремила їх в такі групи з 

конструктивним вектором спрямованості: індивідуальні (самопізнання, 

самовдосконалення, самореалізація), сімейні (подружня вірність, єдність), 

соціальні (соціальна справедливість, патріотизм, свобода), загальнолюдські 

(милосердя та доброзичливість, прагнення до естетики, культури, мистецтва), 

вищі (пошук істини, віра в Бога, високоморальна поведінка, потреба служити 

людям та правді) (Шкіренко, 2015, с. 12-31). Отже, духовність являє собою 

основу, начало для оволодіння від індивідуальних до вищих цінностей 

людини, а також виступає показником духовної культури та існування певної 

ієрархії цінностей особистості (Балл, 1993; Зеличенко, 1996; Кордунова, 

2001; Леонтьев, 2005; Москалець, 1994; Слободчиков,  Исаев, 1995; Singer, 

2017). 

Щодо змісту ієрархії смислів в структурі духовності особистості, 

О. Колісник (2013a; 2013b) відносить пошук сенсу життя, самоактуалізацію, 

гідність, саморозвиток, а також у відповіді на питання: «в ім’я чого живе і за 

що бореться особистість». Він наголошує на тому, що «перебудова ієрархії 

смислів в структурі духовності особистості суттєво змінює її внутрішню 

суб’єктність – картину світу» (Колісник, 2013a, с. 94-95). Духовність 

О. Колісник (2013a, с. 32) розглядає у двох вимірах: у широкому розумінні як 

психічну реальність духовного ототожнення людиною себе з будь-якими 

цінностями, трансформуючи їх у смисли; духовність у вузькому значенні 

передбачає духовне ототожнення себе з надособистісними цінностями, як 

Гідність, Честь, Нація; Справедливість, Відповідальність, Любов, Добро; 

Природа, Краса, Істина, Творчість; Віра, Космос і Бог. 
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Ю. Подкопаєва (2017) застосовує поняття духовності в контексті 

першооснови ціннісно-мотиваційної сфери людини, що виступає еталоном 

вибору орієнтирів і рівнів активності практичних дій, суджень і висновків 

особистості. Духовність визначається через цінності, які виступають основою 

сприйняття духовного образу (с. 19, 27). 

Г. Шевченко (2004; 2008; 2017) визначає духовність як гармонійне 

узгодження внутрішнього світу людини, душі й духу, що дозволяє робити 

вільний вибір сенсу життя на основі духовного ідеалу, сходження до вищих 

цінностей  (Шевченко, 2008, с. 115). З приводу основ духовного ідеалу, 

слушно подати думку Ю. Подкопаєвої (2017), яка ґрунтовно проаналізувала 

психологічні особливості цього поняття. Так, під духовним ідеалом вона 

розуміє образ, який є втілення досконалості і зразком наслідування у 

життєвих прагненнях особистості, що спонукають людину до добра, блага, 

позитивного розвитку. Також, Ю. Подкопаєва (2017, с. 27-28) зазначає, що 

саме уявлення про духовний ідеал, під впливом виховання й розвитку, 

стають основою духовних цінностей та смислів особистості. 

Таким чином, духовність пов’язана зі змістом смисложиттєвих 

орієнтацій особистості, вибором сенсу життя, духовних ідеалів і образів. 

Духовність виступає як сукупність вищих потреб людини, внутрішніх 

установок, понять і принципів. 

Духовність, що являє собою високий рівень психічного розвитку 

особистості, є науковою позицією Н. Жигайло, Ж. Маценко, Е. Помиткіна, 

Ж. Юзвак та інших.   

Зокрема, на думку Е. Помиткіна (2007a), «духовність – це специфічна 

людська якість, яка характеризується усвідомленням загальної єдності й 

зумовлює прагнення людини до гармонії внутрішнього і зовнішнього світу, 

спрямовує особистість до реалізації у власному житті ідеалів Краси, Добра та 

Істини» (с. 30). 

Н. Жигайло (2010, с. 7) також вважає духовність складним психічним 

феноменом, виявом внутрішнього світу особистості, специфічною 
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властивістю, яка робить людину творчою, цікавою для інших. І. Третякова 

(2015), також здійснюючи аналіз поняття духовності особистості, визначає її 

як суто людську  характеристику, що надає можливості особистості 

усвідомлювати себе як частину єдиного цілого – соціуму, природи, Всесвіту 

і, вважає, що «духовність – специфічно людська якість, що характеризується 

усвідомленням людиною загальної єдності й прагнення її до гармонії не лише 

внутрішнього, а й зовнішнього світу, спрямовує її до максимальної реалізації 

у своєму житті таких ідеалів як Краса, Добро та Істина» (с. 34). 

Ж. Маценко (2010) висловлює думку про те, що духовність є 

«інтегральним утворенням психіки людини, зокрема, цілісною динамічною 

системою низки взаємодіючих компонентів (процесів, якостей, 

властивостей), сукупність яких надає людині можливість психічного та 

особистісного вдосконалення, самовдосконалення, творчої самореалізації»  

(с. 301). 

Представленість духовності як поєднання певних психічних та 

особистісних якостей і властивостей людини розглядається у працях 

Ж. Юзвак (1999; 2000). Духовність, на її думку, як будь-яке властиве людині 

психічне явище, «виявляється в процесі взаємодії людини з довкіллям, тобто 

має певні форми вияву, духовність виявляється у спрямуванні інтересів, 

нахилів людини на пізнання, засвоєння та створення цінностей і смислів» 

(Юзвак, 1999, с. 139).    

С. Ставицька (2011) співвідносить духовний розвиток із фізичним, 

психічним та соціальним і зауважує, що завдяки зусиллям самої людини 

відбувається її саморозвиток. 

У співвідношенні духовного з іншими складниками людини М. Савчин 

(2013) розглядає змістовну сутність духовності в контексті взаємодії 

духовного з соматикою, фізіологією та психікою людини. Вчений зазначає, 

що духовна сфера впливає на тілесну природу і соматику людини; фізичне 

тіло, на думку вченого, слід розглядати як засіб реалізації своєї духовної 

природи, а не як перебільшене задоволення тілесних потреб. Духовне 
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нерозривно пов’язане і має безпосередній вплив на фізіологічне та психічне 

людини, в результаті цієї взаємодії відбувається зниження рівнів 

екоцентації,пристрасності, залежності від матеріальних, тілесних, психічних і 

соціальних потреб. В інтелектуальній сфері, як стверджує М. Савчин (2013, с. 

46-52), духовне проявляється в таких станах свідомості, як: мудрість, 

раціональність та усвідомлення внутрішнього стану, мотиваційних основ 

поведінки, цілісність внутрішнього світу (я-концепції), творча інтуїція, 

самопізнання та самовдосконалення. 

Таким чином, аналізуючи визначення поняття духовності, можемо 

зазначити, що духовність являє собою сукупність системи цінностей, 

відкриває високий смисл і цілі в житті людини, що спрямовують її до набуття 

духовного досвіду; духовність відображає психічні якості й властивості 

особистості, що мотивують її прагнути до гармонії внутрішнього світу; 

завдяки духовності людина найтіснішим чином пов’язана з Всесвітом; 

духовність відображає пріоритетні життєві цінності і смисли людини, що 

ведуть до духовного вчинку; духовність виступає як мотиваційна сфера 

особистості з постійною потребою пізнання та самопізнання; духовність 

відображає внутрішній світ особистості; духовне в людині має тісний зв’язок 

з соматичним, фізіологічним та психічним людини. Під духовністю ми 

розуміємо вище особистісне утворення, яке актуалізується завдяки духовній 

діяльності і спрямоване на досягнення гармонії духовно-психологічного 

стану особистості.  

Продовжуючи теоретичний огляд проблеми духовного розвитку 

особистості, слушно подати вислів сучасного філософа-богослова 

О. Болотнікова (2016), який зауважив, що без процесу розвитку не може бути 

й самої духовності. 

Здійснюючи теоретичний аналіз проблеми у науково-дослідній царині 

духовного розвитку особистості, зазначимо, що цей процес тісно пов’язаний 

з особистісним розвитком людини, саморозвитком і самовдосконаленням 

(Б. Ананьєв, Г. Балл, І. Бех, М. Боришевський, Б. Братусь, О. Зеліченко, 
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І. Зязюн, О. Климишин, С. Максименко, В. Рибалка, Е. Помиткін, 

С. Рубінштейн, М. Савчин та інші). 

Рух вперед, процес трансформації й вдосконалення, формування, 

становлення – так інтерпретується поняття «розвитку». Тобто рушійною 

силою розвитку та саморозвитку є активність особистості в процесі 

сходження до більш досконалого рівня. Розвиток особистості (evolution, 

development), за визначенням С. Гончаренко (1997) – це «процес формування 

особистості як соціальної якості індивіда в результаті його соціалізації і 

виховання, розвиток особистості відбувається в діяльності, яка керується 

системою мотивів, передумовою і результатом розвитку особистості 

виступають потреби» (с. 289).  

Характеризуючи категорію розвитку в традиційній психології, 

М. Миронова (2005) визначила його як процес, що одночасно утримує і 

поєднує в собі три процеси: 1) становлення – як дозрівання й зростання; 

перехід від одного певного стану до іншого, більш високого рівня; як єдність 

причин і закономірних наслідків у розвитку особистості; 2) формування – 

набуття форми і вдосконалення; 3) перетворення – як саморозвиток в 

постійному вдосконаленні життєвого вектору; кардинальне подолання 

сформованого режиму життєдіяльності у відповідності до ієрархії системи 

цінностей і смислів буття людини (с. 78). 

Натомість, Е. Помиткін (2007a, с. 33, 36; 2007b) зауважує, що на 

відміну від психічного та особистісного, духовний розвиток зосереджується 

на найбільш сакральних глибинах людського «Я», на ідеалах, ціннісних 

орієнтаціях, життєвих смислах і позиціях людини та зумовлюється не тільки 

соціалізацією та вихованням особистості, але й пробудженням її вищої 

духовної природи, яка може виходити за межі та вступати у протиріччя з 

соціальною природою. 

Зробивши фундаментальний аналіз психологічних особливостей 

духовного розвитку особистості, О. Климишин (2004) виокремила два 

напрями наукових поглядів в історії дослідження проблеми. Так, до першої 
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групи представників вона віднесла Г. Балла, І. Беха, М. Боришевського, 

Н. Ганнусенко, Н. Кордунову, С. Максименко та інших, які розглядали 

духовний розвиток в сфері соціального буття людини та продуктах її 

життєдіяльності. До представників другої групи увійшли О. Зеліченко, 

З. Карпенко, О. Киричук, В. Москалець, М. Савчин, В. Слободчиков та інші 

автори, які розглядали духовний розвиток як процес саморозвитку та 

самореалізації особистості (Климишин, 2004, с. 29-30; 2010; Савчин, 2013). 

Сама ж авторка духовний розвиток розглядає як інтегративний комплекс 

чинників (біологічних та соціальних) психічного розвитку особистості в 

цілому, що чинить безпосередній визначальний вплив на розвиток та 

функціонування усіх психічних сфер людини, спрямованої на самопізнання, 

самовизначення та самовдосконалення (Климишин, 2004, с. 32). Отже 

важливою для виокремлених груп дослідників в процесі духовного розвитку 

особистості є здатність до свідомого самовдосконалення людини.  

Узагальнені найбільш поширені трактування процесу духовного 

розвитку особистості надаємо в табл. 1.1.  

Таблиця 1.1 

Зміст поняття духовний розвиток особистості 

в психологічних дослідженнях 

Автор 
Визначення духовного розвитку 

особистості 

І. Бех (2015, с. 505) 

«ґрунтується на свідомому оволодінні 

дитиною системою духовно-моральних 

цінностей, почуттів і волі» 

В. Зеньківський  

(2009, с. 117, 119) 

духовний розвиток «пов’язаний з різними 

духовними установками, набутими ще з 

дитинства і називає його «звивистими 

шляхами» 

І. Зязюн (2000, с. 39) 

духовний розвиток особистості пов’язує зі 

«створенням нових цінностей, зразків, 

стереотипів, норм і традицій» 

О. Киричук (2002, с. 28) 

«як процес і результат кількісних та якісних 

змін у системі ціннісно-смислової свідомості 

(на відміну від понятійно-логічної) як вищої 

диспозиційної структури особистості» 
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Продовження таблиці 1.1. 

О. Колісник (1994; 2013b, 

с.32-34) 

«відбувається шляхом перетворення знаних 

цінностей у переживані смисли, що входять до 

системної структури ієрархії смислів особистості і 

спонтанно реалізуються у відповідних, адекватних 

світові, життєвих актах» 

Ю. Костюк (2013, с.78) 

«як суто людський, глибоко особистісний спосіб 

засвоєння дійсності, що детермінований 

орієнтацією пізнання та діяльності особистості на 

найвищі цінності» 

М. Лосський (1994, с.53) 

 

«духовне зростання (розвиток) досягається 

щоденною дисципліною, по-перше – моральною, а 

потім розумовою» 

М. Савчин (2013, с. 125) 

«тривалий процес, пов’язаний із перешкодами, 

небезпеками, процесами глибокого духовного 

очищення, повної трансформації, пробудження 

здібностей, розвитку свідомості» 

Г. Сковорода (1994, с.29) 

духовний розвиток розглядав як «єдину 

необхідність особистостей в любові один до 

одного» 

В. Сухомлинський  

(1976, с. 111) 

духовний розвиток людини уявляється як 

«складне життя переконань – їхнє зародження, 

розвиток, зміцнення, вираження у вчинках» 

Е. Помиткін (2009a, с.12) 

«процес свідомого самовдосконалення 

особистості, що спрямовує людину на 

підпорядкування свого природного та соціального 

«Я» вищим ідеалам, цінностям і смислам у руслі 

Краси, Добра та Істини, гармонізацію поведінки та 

способу життя, збагачення духовних надбань 

людства результатами власної діяльності» 

І. Третякова (2015, с. 36) 

«це прагнення кожної особистості до вічних 

цінностей, процес розкриття когнітивно-

інтелектуального, чуттєво-емоційного, вольового 

та креативного компонентів духовності людини» 

Г. Шевченко (2004, с. 12) 

«передбачає виокремлення основних 

смислотворчих домінант для кожного вікового 

періоду в їх ієрархічній структурі: емоційна сфера, 

духовні цінності, духовна рефлексія, духовні 

потреби, морально-естетичний ідеал, творча 

діяльність» 

З. Шевчук (2013, с. 12) 

«як духовно-творча активність особистості та 

орієнтація на високі морально-естетичні 

загальнолюдські цінності» 

 

Із наведених в таблиці вище визначень зрозуміло, що не існує 

однозначної характеристики поняття «духовний розвиток особистості». 
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Здійснений теоретичний огляд наукових положень та поглядів на означену 

проблему дозволив визначити духовний розвиток як процес 

самовдосконалення й гармонізації внутрішнього світу особистості, що 

реалізується у духовних вчинках, завдяки сформованим духовним цінностям, 

смислам, самопізнанню й духовній рефлексії. 

Надалі, з наявних психологічних досліджень проведемо короткий огляд 

структурно-компонентного складу духовного розвитку особистості. 

Так, дослідниками по різному визначаються найважливіші компоненти 

та критерії в процесі духовного розвитку особистості. Більшість з науковців, 

виділяють  такі основні складові, як пізнавальний, естетичний, моральний, 

поведінковий та ціннісний компоненти духовності. У працях вітчизняних 

дослідників (О. Горбачова, Н. Коваль, Ю. Костюк та ін.) знаходимо 

визначення наступних складових в структурі духовності. Так, О. Горбачов 

(2009), виокремлюючи структурні компоненти зазначив, задля повноцінного 

вивчення духовно-морального розвитку особистості, необхідно враховувати 

та розглядати духовний та моральний аспекти у взаємозв’язку з іншими 

сферами особистості. До складових духовно-морального розвитку 

О. Горбачов (2009, с. 44-52) відніс: потребово-мотиваційна сфера (людина 

здатна керувати потребами та мотивами); емоційна сфера (вміння проявляти 

духовно-моральні почуття, оцінити емоційні переживання); вольова сфера 

(вміння долати перепони як внутрішнього так і зовнішнього характеру); 

когнітивна сфера (духовно-моральні орієнтири направляють і корегують 

діяльність розуму людини); міжособистісно-соціальна сфера (засвоєння 

зовнішньої культури міжособистісних відносин); екзистенціально-буттєва 

сфера (суб'єктивне самовизначення існування особистості, що виявляється в 

пошуках сенсу життя, вибору смисложиттєвих орієнтацій); операціональна 

сфера (перетворення отриманих знань у духовно-моральні переконання). 

Н. Коваль (1997) відводить інше значення поняттю духовності та 

духовному розвитку особистості. Так, під цими поняттями дослідниця 

розуміє «цілісне психологічне явище пошуку істини, добра та краси як 
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стрижневий прояв потребово-мотиваційної направленості особистості через 

ціннісно-смислове відображення дійсності крізь призму людських цінностей, 

засвоєння та відтворення нових духовних цінностей в процесі самореалізації 

особистості» (Костюк, 1997, с. 58). В структурі духовності особистості 

дослідниця виділяє: пізнавальний (як сфера пошуку істини – пізнавальна 

діяльність, вміння сприймати, доходити до суті, бачити причини та 

наслідки); моральний (як сфера пошуку добра – норми духовної поведінки, 

що регулюють людські інтереси, міжособистісні відносини); естетичний (як 

сфера пошуку краси – сприйняття життя як цінності, здатність сприймати 

красу Всесвіту, духовно-моральні почуття, переживання). Н. Коваль (1997, 

с. 63-65) вважає виокремленні компоненти взаємопов’язаними та 

стрижневими в структурі духовності особистості, що орієнтують людину на 

відтворення пізнавальних, моральних та естетичних цінностей. 

Ю. Костюк (2003, с. 83-85) до структури духовного розвитку 

особистості включила наступні складові: когнітивна (уявлення про духовно-

моральні цінності); емоційна (процес інтеріоризації, перетворення знань в 

духовно-моральні переконання); поведінкова (реалізація у вчинках і 

діяльності людини). Таким чином, можемо побачити, що духовність та 

процес духовної самореалізації у поглядах вітчизняних дослідників 

представляється як пошук, засвоєння та формування духовно-моральних 

якостей і цінностей, реалізація у духовно-моральному вчинку, активній 

життєвій діяльності.   

Зокрема, І. Бех (2016, с. 30-32) виділяє чотири рівні функціонування 

духовності особистості: на першому рівні властива лише спрямованість 

особистості у напрямі духовності; на другому рівні відбувається власна 

духовно орієнтована життєдіяльність особистості, її існування; третій рівень 

передбачає зміну соціального довкілля за її суспільно значущими намірами 

та відповідною вчинковою організацією та на четвертому рівні 

функціонування духовності особистість використовує власні духовні 

надбання, робить відповідні внески у внутрішній світ.  
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До компонентів духовності О. Киричук (2002) також відносить: 

когнітивний (образ своїх якостей, здібностей, зовнішності, соціальної 

значущості як результат самопізнання); емоційний (самоповага, себелюбство, 

самоприниження як результат самооцінки); аксіологічний (прагнення 

підвищити самооцінку, завоювати повагу, самовизначитися як результат 

пошуку й знаходження в ієрархізованому ціннісному просторі варіанта сенсу 

життя); праксеологіний або поведінковий (модифікація в поведінці установок 

на себе, самоактуалізація).  

Із аналізу теоретико-прикладної концепції духовного розвитку 

особистості О. Климишин (2004, с. 82-101) виділяє такі компоненти: 

моральний, естетичний, інтелектуальний та екзистенційний. Моральність 

виступає основним змістом духовності; естетичний компонент визначається 

як прагнення особистості до прекрасного, величного, трагічного, комічного у 

відображенні, освоєнні світу. Інтелектуальний компонент репрезентується та 

реалізується в системі суспільно-корисної життєдіяльності. Екзистенційний 

(смисловий) компонент чинить безпосередній визначальний вплив на 

моральний, естетичний та пізнавальний компоненти. Як зазначає дослідниця, 

визначені складові духовності змістовно спрямовують, орієнтують та 

інтегрують в єдиний смислоутворювальний мотив діяльності та поведінки, в 

якому інтенційно виражається духовність особистості. 

Узагальнюючи погляди наукових досліджень зазначимо, що загалом їх 

об’єднують такі компоненти, які утворюють суб’єктивну духовну структуру 

особистості, спрямовану на її свідоме самовдосконалення та саморозвиток.  

Враховуючи те, що нашим науковим пошуком є вивчення 

психологічних особливостей духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах 

інтернатного типу, у подальшому дослідженні доцільним є спрямування на 

розкриття та виокремлення соціальних та психологічних особливостей 

особистісного розвитку підлітків-сиріт.     
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1.2. Соціальні та психологічні особливості підлітків-сиріт 

у закладах інтернатного типу 

 

Визначення психологічних особливостей духовного розвитку підлітків-

сиріт у закладах інтернатного типу доцільно розпочати з обґрунтування 

загальних наукових досліджень специфіки навчально-виховного процесу 

в системі закладів інституалізації, соціальної ситуації підлітків, а також 

аналізу психологічних особливостей особистісного розвитку вихованців 

закладів інтернатного типу. 

Останнім часом, майже у всіх сферах життєдіяльності, в нашій країні 

відбуваються кардинальні соціальні та духовні перетворення, що вимагають 

необхідність у визначенні нових шляхів розвитку українського суспільства. 

Зміцнення української національної гідності, відродження родинних 

традицій, духовно-моральних цінностей молоді, культурних засад 

є пріоритетним напрямком для європейської України. Це стосується 

і докорінних змін у реформуванні державної системи опіки над дітьми-

сиротами та дітьми, які позбавлені батьківського піклування.     

Зазначимо, що у 2006 р. (від 11 травня 2006 р. № 263-р) вже було 

прийнято Державну Концепцію «Програми реформування системи закладів 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (2006), 

терміном на 2006-2010 рр. Метою програми було визначено як створення 

умов для реалізації державних гарантій конституційних прав кожної дитини, 

надання дітям індивідуальних психологічних, соціально-педагогічних та 

інших послуг, так і створення максимально сприятливих умов для фізичного, 

розумового і духовного розвитку кожної дитини. 

Згодом, Г. Хархан (2009, с. 51-60) відзначила основні проблеми, що 

перешкоджають ефективному реформуванню державних закладів опіки над 

дітьми-сиротами: по-перше, це неготовність українського суспільства 

перейняти соціальну відповідальність від держави за влаштування дітей-

сиріт, по-друге – неготовність персоналу закладів інституалізації до 
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реформування, а також залучення значних матеріальних коштів на створення 

та організацію закладів нового типу. 

Так, у 2017 році за Розпорядженням Кабінету Міністрів України (від 9 

серпня 2017 р. № 526-р) розпочато нову Національну стратегію 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-

2026 роки, яке має здійснюватись у три етапи: підготовчий, реалізація 

реформи та підсумковий. Головною метою Стратегії є кардинальна зміна 

інституційного догляду та виховання дітей на систему, яка забезпечить 

догляд і виховання дитини в сімейному або наближеному до сімейного 

середовищі, а також дитиноцентричне ставлення суспільства до суб’єктів 

інституційного догляду (Котляр, 2017; Кулеба, 2016;  Реформа інтернатних 

закладів, 2018; Україна без сиріт, 2011; Про Національну стратегію, 2017; 

Про робочу групу, 2015).  

Звісно, ми цілком підтримуємо розпочаті шляхи реформування закладів 

інституалізації, разом з цим, розуміємо, що в країні традиційними формами 

життєустрію дітей-сиріт залишаються чимало діючих шкіл-інтернатів, в яких 

проживають та навчаються діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського 

піклування.  

В Україні система державних закладів опіки над дітьми-сиротами 

і дітьми, позбавленими батьківського піклування, створювалася ще з часів 

радянської політичної системи та існує понад 90 років. Сьогодні в країні 

функціонує 731 заклад інституційного догляду та виховання дітей, що 

належать до таких сфер державного управління як Міністерство охорони 

здоров’я, Міністерство соціальної політики та Міністерство освіти і науки 

України (Покась, 2005; Про Національну стратегію, 2017). Станом на 2018 

рік, в країні майже 107 тисяч дітей-сиріт, з яких 7 відсотків – круглі сироти, а 

решта це діти, які стали сиротами при живих батьках: батьки позбавлені 

батьківських прав, відібрані за рішенням суду, батьки перебувають у місцях 

позбавленя волі та інше (Одна надія, 2009; Оржеховська,  Виноградова-

Бондаренко, 2004; Пєша, 2000;  Султанова, 2017; Яковенко, 1998 ).  
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Відзначимо, що у відповідності до Закону України (Стаття 1 в редакції 

Закону № 230-V від 05 жовтня 2006 р.) «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» (2005), діти та підлітки, які виховуються в 

інтернатних установах, за статусом є:  

- діти-сироти, в яких померли чи загинули батьки; 

- діти, позбавлені батьківського піклування вважаються соціальними 

сиротами через те, що їх батьки частково або повністю позбавлені 

батьківських прав і ведуть асоціальний спосіб життя, перебувають у місцях 

позбавлення волі або відмовилися виховувати своїх дітей; 

- діти, які опинилися в кризовій ситуації (розлучені із сім’єю, підкинуті 

діти, або від яких відмовились батьки, безпритульні діти). 

За Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

соціальної політики України (від 10 вересня 2012 р. № 995/557) «Про 

затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-

інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 

(2018), (відповідно до пункту 1.1.): «інтернатними закладами вважати дитячі 

будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, усіх типів і форм власності – 

навчальні заклади, що забезпечують дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, умови для проживання, різнобічного розвитку, 

виховання, здобуття освіти, професійної орієнтації та підготовки, готують 

дітей до самостійного життя» (рис. 1.1). До головних завдань інтернатних 

закладів віднесено: забезпечення утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування; забезпечення всебічного розвитку, 

фізичного, соціального, психічного та духовного здоров’я вихованців; 

створення належних умов, сприятливих для проживання і навчання дітей; 

забезпечення соціального захисту, психолого-педагогічної реабілітації, 

соціальної адаптації; реалізація прав дітей-сиріт на належні умови 
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проживання, виховання, здобуття освіти, професії тощо  (Докторович,  2012, 

с. 97).  

 

Рис. 1.1. Соціально-педагогічна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування або які опинилися в кризовій ситуації 

 

Етимологія слова «інтернат» (лат. internus) означає внутрішній, 

закритий (Покась, 2010). За визначенням в педагогічному словнику 

(С. Гончаренко (1997)) інтернат – це «закритий навчальний заклад, в якому 

учні навчаються й живуть» ( с. 148). 

На вагомих педагогічних ідеях великих педагогів-практиків минулого 

століття, зокрема проблемах виховання знедолених дітей-сиріт, 

А. Макаренка, Г. Песталоцці, Ж. Руссо, Г. Сковороди, В. Сухомлинського та 

інших базується педагогічна думка нашого часу (Антология гуманной 

педагогики,1999; Антология гуманной педагогики, 1998; Антология гуманной 

педагогики, 2000; Кобзарь, 1999).  

Так, більш ніж 200 років тому (1774 р.) швейцарським представником 

педагогічної думки Г. Песталоцці (1981) було створено перший дитячий 

притулок – «Заклад для бідних». Своїм знаменитим висловом, – «...я жив 
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роками в колі більш ніж п’ятдесяти жебраків-дітей; я ділив з ними в бідності 

мій хліб; я сам жив як жебрак, все для того, щоб навчити жебраків-дітей 

жити по-людськи» (Пинкевич, 1933, с. 46).   Г. Песталоцці наголошував на 

важливості морального виховання дітей-сиріт, яке полягало б не тільки в 

моральних приписах, а в самій діяльності вихованців і педагогів, їх 

моральних почуттях, свідомості і вчинках (Алимова, 2007; Антология 

гуманной педагогики, 1998). Минуло багато років, а педагогічні ідеї 

Г. Песталоцці актуальні і в наш час. 

Також відзначимо вагомий внесок у розвиток соціально-педагогічного 

виховання не тільки дітей-сиріт, а дітей-безпритульників з кримінальним 

минулим, ідеолога гуманістичної освіти А. Макаренко. Педагог виступав 

ініціатором створення гуманістичного, дитиноцетричного освітньо-

виховального простору для дітей-сиріт, їх соціальному та морально-

духовному розвитку. «Дитина неодмінно має бути щасливою», – стверджував 

А. Макаренко, «...тому налагодження сприятливих умов для дітей – 

найважливівший елемент виховання і розвитку особистості» (Алимова, 2007; 

Антология гуманной педагогики, 1999, с. 33).  

Цікавим, на нашу думку, виявилось узагальнення Н. Павлик (2008) 

спільних ідеї видатних педагогів в контексті виховного процесу у закладах 

інтернатного типу історико-педагогічної спадщини Й. Песталоцці, 

А. Макаренка, В. Сороки-Росинського, Я. Корчака. Дослідниця визначила 

і охарактеризувала наступні спільні принципи: вплив суспільного або 

громадського життя на особистість і поведінку дитини-сироти; 

індивідуальний підхід до кожного вихованця та визначає його як вихідний 

принцип організації виховання й розвитку дітей сиріт але за умови 

обмеженої кількості дітей в групі; наступним принципом є система 

виховання дітей, що має ґрунтуватися на їх власній активності та 

самодіяльності; оригінальна система дитячого самоврядування; система 

заохочення; велика увага до особистості вихователя, педагога (Павлик, 2008, 

с. 8-14). Стає зрозумілим, що великих педагогів-гуманістів об’єднувала одна 
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ідея – мудра любов до дітей, стрімке бажання у творенні морально-духовного 

розвитку вихованців.  

Безпосередньо особливостям соціального розвитку, вихованням, 

соціальної адаптації та специфіці закладів інтернатного типу (раніше – 

дитячих будинків, притулків) присвячено чимало досліджень вітчизняних 

(І. Дубровіної, М. Контдратьєва, М. Лісіної, В. Мухіної, А. Рузської та ін.) 

та українських (Л. Артюшкіної, Г. Бевз, Б. Кобзарь. А. Наточія, 

Л. Оліференко, В. Оржеховської, І. Пєши, В. Покась, А. Поляничко, 

Н. Султанової, В. Фоміна та ін.) вчених.  

Зробивши ґрунтовний аналіз тлумачення соціального сирітства як 

історичного та науково-педагогічного явища Н. Павлик (2008, с. 32-33) 

визначає його основні підходи: соціальний (характеризується впливом 

соціальних умов, в яких перебуває дитина); педагогічний (ґрунтується на 

визначенні пріоритетності виховного впливу середовища) та психологічний 

(передбачає вивчення внутрішніх чинників – якостей особистості дітей сиріт 

та мотивації їх поведінки) підходи. 

У межах нашого наукового дослідження ми підтримуємо думку 

А. Зінченко (2001), яка виділяє два напрями у поглядах науковців початку 

ХХ століття на сучасну проблему сирітства: психологічний (дитина сирота 

розглядалась як особистість, що мала певні психічні та психологічні 

особливості) та соціальний (важливою є не сама особистість дитини сироти, а 

ті соціальні умови, в яких відбувається її життєдіяльність) (Павлик, 2008, 

с. 16-17). 

На формування особистості дітей та підлітків сиріт, безумовно, впливає 

соціальна ситуація, в якій вони ростуть і розвиваються. Наразі, коротко 

проаналізуємо специфіку, характерні особливості навчально-виховного 

процесу в системі закладів інституалізації та соціальну ситуацію підлітків-

сиріт.  

Унікальність кожної особистості визначається неповторними 

зовнішніми, тобто фізичними якостями; внутрішніми або індивідуальними 
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психічними процесами (пізнавальні, емоційні, вольові); властивостями 

(темперамент, характер, здібності, потенціал); віковими новоутвореннями 

(вміння, навички, світогляд) та реалізація цих особливостей відбувається 

через мотиви та поведінку, як реакцію на певні життєві обставини 

(Бевз, 2005; Венгер,  Мухина, 1988; Дубровина, Акимова,  Борисова, 

1991; Максименко, 2004; Немов, 2003; Павелків, 2009; Сергєєнкова, 

Столярчук, Коханова,  Пасєка, 2012; Скрипченко, Долинська,  

Огороднійчук, 2011).     

Психологічна наука  розкриває знання і поняття про особистість  з 

притаманними їй вищезазначеними особливостями, і дійшла висновку що на 

розвиток її цілісності впливають внутрішні, так і зовнішні фактори 

(Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Максименко, В. Рибалка, В. 

Роменець, С. Рубінштейн та ін.). До внутрішніх факторів відносяться 

психологічні (спадкові та вроджені особливості, особистісний потенціал, 

тощо). Зовнішніми факторами розвитку виступає навколишнє середовище 

(місце та умови проживання, виховання в сім’ї та навчальних закладах) 

(Киричук,  Роменець, 1999; Рубинштейн, 2002). Тому, для духовного 

розвитку кожної особистості вищезазначені особливості та фактори які на неї 

впливають, без винятку значущі. 

Поняття «особливість» (speciality, aspects, particularity) – своєрідність, 

властивість, деталь, специфіка. У енциклопедичному словнику особливість 

визначається як характерна відмітна властивість, риса, ознака кого-, чого-

небудь; своєрідність, специфіка чого-небудь (Академічний тлумачний 

словник, 1970-1980; Ожегов,  Шведова, 2000). У межах даного параграфу 

нашого дослідження, термін «особливість» доцільно використовувати в 

якості узагальнення і конкретизації характеристик соціального та 

психологічного особистісного розвитку підлітків-сиріт у закладах 

інтернатного типу.  
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Низкою дослідників соціального сирітства, стану вивчення форм опіки 

над дітьми-сиротами (Г. Бевз, І. Дубровіної, В. Зарєцьким, Б. Кобзар, 

М. Кондратьєвим, В. Мухіної, Н. Павлик, І. Пєшою Г. Прихожан, 

В. Яковенко та ін.) доведено, що діти та підлітки, які живуть та виховуються 

у закладах інституалізації перебувають в особливих соціальних та психолого-

педагогічних умовах. Важливим у особистісному розвитку дітей та підлітків 

сиріт є той незаперечний факт, що у закладах інтернатного типу немає 

чіткого розмежування між «круглими» сиротами (батьки яких померли або 

покинули) та соціальними сиротами (батьки яких позбавлені батьківського 

піклування в наслідок наявності певних соціальних та психолого-

педагогічних причин бути визнаними недієздатними або дітьми, сім’ї яких 

опинилися в кризовій ситуації). Обидві групи дітей проживають та 

виховуються разом у закладі інституалізації закритого типу і вважають своєю 

родиною тих, хто живе (працює) поруч з ними.    

Аналіз літературних джерел з проблеми особистісного розвитку 

підлітків у закладах інтернатного типу показав, що дослідники ґрунтовно 

розкривають специфіку соціальної ситуації розвитку сиріт. Так, наведемо 

декілька результатів досліджень вітчизняних науковців В. Зарецького, 

М. Контдратьєва, Л. Оліференко, Т. Шульги з означеної проблеми: 

- особливий соціальний статус підлітків (у дитини або немає батьків 

або позбавлена батьківської опіки); 

- закритий (напівзакритий) тип інтернатного закладу (обмеженість 

соціального контакту, соціальної активності підлітків); 

- негативний досвід перебування в неблагополучній сім’ї; 

- регламентованість і контрольованість життя, побуту, діяльності 

вихованців в умовах закладів, покрокове планування і санкціонування 

поведінки дітей, орієнтація на нормативи; 

- обмеженість особистого простору (відсутність власної кімнати, місця 

для усамітнення); 
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- неповноцінне спілкування (постійне перебування підлітків у вузькому 

колі однолітків, педагогічних працівників, примусовий характер  спілкування 

з однолітками, брак нових вражень); 

- наявність дефіциту індивідуального спілкування із значимим 

дорослим (невеликий вибір зразків для наслідування, моральних прикладів); 

- дефіцит емоційно забарвлених відносин, стійких позитивних 

особистісних стосунків; 

- недосконала навчально-виховна система (недостатня психолого-

педагогічна підготовка соціальних педагогів, вихователів, неналежне 

відношення до виховної роботи) та інше (Василькова, 1997; Олиференко, 

Шульга,  Дементьева, 2004; Шульга, Олиференко,  Быков, 2003; 

Зарецкий, Дубровская, Ослон,  Холмогорова, 2002; Кордунова, 2001; 

Галигузова, Мещерякова,  Царегородцева, 1990;  Тетерский,  Николаев, 

2007; Хархан, 2009; Кондратьев, 1995; Кузьміна, 2014; Покась, 2010). 

До несприятливих наслідків інституційної опіки Р. Картер відносить, 

здебільшого, проблеми фізіологічного характеру (поганий стан здоров’я, 

неповноцінний фізичний розвиток, проблеми зору і слуху, відставання у 

когнітивній здібностях) (Картер, 2005, с. 16). 

О. Трухманова (2004, с. 39-40) під зовнішніми (об’єктивними) 

особливостями соціально-психологічної дезадаптації підлітків розуміє 

наступні несприятливі умови: 

-  макросередовища (економічна ситуація країни, безробіття, 

алкоголізм, наркоманія, міграція, збройні конфлікти та інше); 

- мезосередовища (несприятлива екологічна ситуація, нестача 

культурних центрів, погані житлові умови та інше); 

- мікросередовища (індивідуальні проблеми в таких сферах, як сім’я, та 

школа). Також дослідниця підкреслює, що особливості мікросередовища 

обумовлюють найбільш високого рівня деструктивного особистісного 

розвитку підлітків. 
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А. Наточій (2012, с. 92-93), ретельно вивчивши організацію навчально-

виховної роботи у закладах інтернатного типу, погоджується з визначеними 

найбільш значимими проблемами і також виокремлює:  

- не можливість перенесення форм і методів виховної роботи, які 

використовуються у звичайних загальноосвітніх школах; 

- гостра проблема міжособистісних стосунків, спілкування і діяльності 

у закладах інституалізації; 

- формування споживацького настрою за рахунок повного 

матеріального забезпечення вихованців закладів;  

- особлива гостра проблема педагогічних кадрів (особливо вихователів); 

- деформований соціальний особистий досвід;  

- надмірна опіка вихователів, відсутність соціальних навичок власного 

життя; 

- неспроможність протидіяти негативному сторонньому впливу; 

- спадковість адиктивних звичок батьків (алкоголізм, наркоманія, 

психічні захворювання батьків), що впливає на соціальний та психологічний 

розвиток підлітків-сиріт (Олиференко, 2004). 

Зазначимо, цікавим є той факт, що поруч із негативними факторами 

(несприятлива спадковість, негативний досвід перебування у 

неблагополучній сім’ї, бездоглядність, педагогічна занедбаність та ін.), які 

впливають на особистісний розвиток підлітків-сиріт об’єктивно залишаються 

і компенсаційні (означені попередні фактори ніби припиняють свій вплив на 

дітей і замість цього набувають позитивного значення компенсаційні 

механізми сприятливого психолого-педагогічного впливу закладу 

інтернатного типу).  

В. Старцева (2013, с. 238) підсумовує, що умови життя у закладах 

інституалізації закритого (напівзакритого) типу та, звісно, відсутність дитячо-

батьківських стосунків деструктивно впливають на особистісний розвиток 

дітей та підлітків сиріт, що в загальному сенсі призводить до істотних 
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проблем в почуттєво-емоційному, інтелектуальному, мотиваційному та 

фізичному розвитку. 

Таким чином, соціальними особливостями в особистісному розвитку 

підлітків-сиріт, науковці здебільшого вважають такі несприятливі умови, як 

вплив негативного досвіду перебування в неблагополучній родині 

(спадковість), а також специфічність соціального мікросередовища (закладів 

інституалізації), в яких вони виховуються. Із наведених науковцями 

соціальних особливостей можемо прослідкувати якого великого значення на 

рівні макро- та мікросоціального середовища набувають специфічні 

характеристики соціальної ситуації розвитку сиріт. Оскільки, саме через 

соціальне мікросередовище діти та підлітки засвоюють цінності й соціальні 

норми – є найважливішим чинником розвитку емоційно-вольової, ціннісно-

смислової та потребово-мотиваційної сфер, що визначає діяльність та 

поведінку підлітків. 

Дискусії психологів і педагогів з приводу проблеми психологічних 

особливостей дітей та підлітків сиріт у закладах інтернатного типу сприяли її 

ретельному вивченню. Наше теоретичне дослідження психологічних 

особливостей духовного розвитку ґрунтується на наукових працях 

зарубіжних (Дж. Боулбі, Л. Бурбо, М. Лісіної, С. Березіна, Д. Джексон, 

Л.Божович, І. Дубровіної, Й. Лангеймер, З. Матейчек, Г. Прихожан, 

Н. Толстих, Л. Шипіциної, Т. Шульги та інших) і українських (Г. Бевз, 

Ж. Петрочко, Л. Канішевської, А. Поляничко) вчених. 

Наряду з розглядом специфіки впливу інтернатних закладів опіки для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на особистісне 

зростання вихованців не менш важливим є розгляд психологічних 

особливостей підліткового періоду. Протягом останніх десятиріч чимало 

психолого-педагогічних досліджень присвячені вивченню фізичного, 

соціального, психологічного та духовного розвитку підліткового віку 

(Л. Божович, Л. Виготський, Д. Ельконін, Е. Еріксон. І. Кон, В. Мухіна, 

А. Петровський, А. Реан, Д. Фельдштейн та ін.) (Булах, 2003; Венгер, 
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 Мухина, 1988; Божович, 1968; Выготский, 1984; Дубровина, 1987; Кон, 

1989; Крайг, 2003;  Крутецкий,  Лукин, 1965; Мухина, 1999; Петровский, 

1973; Реан, 2003; Снайдер, 1997; Фельдштейн, 1999; Эльконин,  Драгунова, 

1967; Эльконин, 1989; Эриксон, 1996). 

Підлітковий період являє собою один з найяскравіших, творчих 

і одночасно важких періодів життя особистості дитини. Наряду 

з фізіологічними, психологічними та соціальними змінами відбувається  

становлення самосвідомості підлітків. Рушійною силою в процесі розвитку 

дітей підліткового віку є визначення нової внутрішньої позиції – створення 

власної системи цінностей, самоствердження, самовдосконалення і 

самореалізації, світогляду, відповідальності за себе, життєвої позиції 

(ставлення до себе як до особистості, до інших і до навколишнього світу в 

цілому). Згідно загальноприйнятою дослідниками в психологічній науці 

схемі вікової періодизації підлітковий вік визначається в межах 12-15 років. 

Процес розвитку особистості підлітка знаменується становленням якісно 

нових утворень, в результаті кардинальної перебудови організму 

«з’являються елементи дорослості, самосвідомості, відбуваються зміни у 

відносинах з дорослими і однолітками, соціальної взаємодії з ними, 

пізнавальної діяльності, змісту духовно-моральних інстанцій, що зумовлює  

поведінку, діяльність і взаємовідносини підлітків» (Петровский, 1973, с. 98). 

В учнів відбувається інтенсивний процес розвитку самосвідомості 

(Н. Павлик, Е. Помиткін). Підлітковий вік характеризується «розвитком 

потреби в міжособистісній близькості як єднанні, що є ситуацією 

взаємоповаги двох людей до особистої гідності один одного» (Бех, 2012b, 

с. 110). Підлітковий вік є періодом, що визначений у психологічній науці як 

сенситивний для формування нових рівнів самосвідомості, самооцінки, 

рефлексії, критичного мислення, духовно-моральних переконань, здатності 

до усвідомлення власних дій та вчинків (А. Гармаєв, О. Климишин, 

Л. Кольберг, Н. Кордунова) (Гармаев, 1991; Кордунова, 2001). До основних 
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характеристик підліткового віку І. Карнаух відносить: суперечливість (вікові 

характеристики поведінки, емоційна нестабільність, конфліктність, 

максималізм, сором’язливість, важковиховуваність); гетерохронність 

розвитку (розбіжність у фізіологічній, статевій, інтелектуальній, емоційній та 

соціальній зрілості); соціалізація та індивідуалізація (відкриття свого «Я», 

розвиток самосвідомості) (Карнаух, 2006, с. 39). Відзначимо, що підлітковий 

вік фактично вважається останнім періодом перебування більшості 

вихованців у закладах інтернатного типу. Наступний крок – це «вихід» 

у самостійне, доросле життя. 

 А. Наточій (2012) констатує, що для підлітків-сиріт в умовах закладів 

інтернатного типу притаманний підлітковому періоду «перехід від дитинства 

до дорослості протікає гостро і деколи драматично, в ньому найбільш суттєво 

переплетені суперечливі тенденції соціального розвитку. Про це свідчать 

показові негативні прояви, дисгармонійність особи, протестуючий характер її 

поведінки по відношенню до значимих дорослих» (с. 134-135). 

З аналізу наукових досліджень з проблеми соціальних та психологічних 

особливостей підлітків у закладах інтернатного типу можна з впевненістю 

зазначити, що чимало специфічних характеристик сиріт визначаються 

наслідками психічної депривації (батьківської, емоційної, соціальної), 

дитячих психологічних травм, відсутності прив’язаностей (Внук,  Долыняк, 

2015; Боулби, 2001; Гобова, 2014; Докторович, 2012; Мухина, 1991; 

Петрановская, 2015; Прихожан,  Толстых, 1990; Прихожан,  Толстых, 

2005; Уманская, 2013; Фурманов,    Фурманова,  2009; Шипицина, Иванов, 

 Виноградова, 1997; Шульга,  Олиференко, 1998). 

Формування у дитини базового почуття довіри пов’язано з розвитком 

прив’язаності (Дж. Боулбі 2001; 2003). Оскільки довіра як процес 

взаємовідносин – двосторонній, то в ньому приймають учать щонайменше 

дві людини, в даному випадку дитина і її матір. Згідно з теорією 

прив’язаностей (довіра до значимого дорослого, опора на нього, впевненість, 
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очікування) Дж. Боулбі (2003) зазначив, що це перш за все, не задоволення 

фізичної потреби дитини, а забезпечення почуття захищеності, безпеки. 

Інакше кажучи, прив’язаність це перший зв’язок дитини, яка 

характеризується залежністю, інтенсивністю почуттів і емоційним 

відношенням до близької йому людини. Коли так відбувається, у дитини 

згодом формується несвідоме, глибинне, взаємне почуття довіри до 

значимого дорослого і до інших людей, у випадку зворотного процесу – 

формування базової довіри відбувається повільно, що ускладнює нормальний 

процес її розвитку. Американські психотерапевти Г. Кек, Р. Купеккі (2012) 

зазначають, якщо у дитини переривається природний процес формування 

прив’язаностей, це може спричинити серйозні проблеми у формуванні 

особистості дитини та призвести до негативних наслідків у дорослому житті. 

Автори, виходячи з багаторічної практичної діяльності, виокремлюють 

найбільш поширені симптоми реактивного розладу прив’язаностей (Reactive 

Attachment Disorder): дитина стає «причепою» і без причин проявляє 

прив’язаність до малознайомих людей; уникає прямого погляду з дорослими; 

задає безглузді, навіть нав’язливі питання або постійно розмовляє; 

демонструє неадекватно вимогливу поведінку; явно говорить неправду; 

несвідомо краде; схильна заподіювати шкоду сама собі (бажано, 

найболісніше); багато їсть; відстає у навчальному процесі; не здатна 

рефлексувати і розуміти причинно-наслідкові зв’язки та інше (Keck,  

Kupecky, 2012, с. 25-27). Отже, у підлітків, які виховуються з раннього віку 

у закладах інституалізації, особливо важко протікає процес особистісного 

розвитку. Відсутність прив’язаностей веде до несформованості адекватного 

відношення до себе як до особистості, негативний досвід перебування в 

неблагополучній родині, що спровокувало перехід дитини до державного 

закладу опіки – є основними причинами, що зумовлюють психологічні 

особливості особистісного розвитку підлітків.   

За визначенням Дж. Боулбі (2001), автора теорії прив’язаностей, термін 

психічної депривації (лат. deprivatio – втрата, позбавлення) – це психічний 
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стан дітей, які з раннього віку позбавлені материнської опіки і любові, в 

результаті чого відчувають затримку в фізичному, емоційному, соціальному 

та інтелектуальному розвитку (Прихожан, 2005, с. 19). 

Чеські дослідники проблеми психічної депривації дітей Й. Лангмейер, 

З. Матейчек (1984) також визначають її як «психічний стан, що виникає в 

результаті специфічних життєвих ситуацій, в яких суб’єкту не надається 

можливості для задоволення основних його психічних потреб в достатній для 

нього мірі протягом тривалого часу» (с. 19). Автори зазначають, що одним з 

наслідків депривації підлітків, здебільшого материнської, виявляється в 

стійкому утворенні невпевненості в собі, замкнутості, почуття провини. 

Життєві ситуації про які йдеться, викликані зазвичай, відсутністю належної 

турботи матері до дитини, її байдужим ставленням, емоційною холодністю, 

інфантильністю, наявністю невротичних, істеричних проявів, надмірною 

занятістю та інше. 

Дослідниці соціального сирітства Л. Артюшкіна та А. Поляничко 

(2002, с. 39, 42) вивчаючи наслідки психічної депривації визначають, що у 

більшості дітей-сиріт формується комплекс безнадійності, безпомічності та 

безпорадності. В підлітковому віці спостерігається відхилення у розвитку 

самосвідомості, самооцінки, статевої ідентифікації; посилення 

дисгармонійної структури особистості, агресивність, девіантна поведінка, 

імпульсивність та ситуативність вчинків, некритичність щодо себе та 

власних дій. І. Фурманов (2009, с. 67-89) також виокремлює психологічні 

проблеми депривованих підлітків: агресивність (як реакція боротьби за увагу 

з боку дорослого, протест); страх і тривога (як реакція на покинутість, 

самотності, різку зміну обставин); горе (домінуючий стан на втрату); 

психосоматичні симптоми (енурез, гастрит, нудота); гіперактивність 

(моторна неузгодженість «очі-руки», неминуче формування неадекватної 

самооцінки). 

Натомість, І. Ярославцева (2014, с. 41) підкреслює, що по мірі того як 

блокуються емоційні, соціальні потреби дитини, поступово формується стан 
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психічної депривації. Незважаючи на всю специфічність і складність 

депривації, при створенні оптимальних умов життя і діяльності навколо 

дитини, негативні прояви компенсуються. 

В. Рибалка (2012b) визначає роль матері в становленні дитини 

виключною, первинною та конституціональною. Він так зворушливо 

висловився про матір, «мама виступає першим учителем, наставником, 

тренером, вихователем в процесі накопичення дитиною досвіду життя у всіх 

її сферах. Материнські задатки, здібності і таланти – головне джерело 

життєвого, громадянського і професійного благополуччя, здібностей і 

духовного розвитку дітей!» (Рибалка, 2012а, с. 29, 38-39). Учений наголошує, 

що «направленість особистості матері, її бажання та наміри як закон 

визначають майбутнє дитини» (Рибалка, 2012а, с. 27). На жаль, подібної 

материнської направленості позбавлені підлітки-сироти. Психічна 

депривація, ніби невидима рана, краючи дитячу душу, породжує безперервні 

труднощі в її життєдіяльності.    

Отже, аналіз сучасного стану досліджень впливу психічної депривації 

на розвиток підлітків свідчить, що головною умовою повноцінного 

фізичного, соціального та психоемоційного розвитку підлітків-сиріт є 

родина. Але соціальна ситуація сиріт у закладах інтернатного типу сприяє 

розвитку деприваційним психічним розладам, оскільки головною причиною є 

«відірваність» підлітків від матері. До характерних психологічних 

особливостей депривованих сиріт можна віднести: психічна затримка в 

загальному розвитку, емоційно-вольові порушення, недостатній розвиток 

міміки (особливо у дітей молодшого шкільного віку), часта зміна настрою, 

недостатність емпатії, нездатність контролювати власну поведінку, 

поведінкові відхилення, невміння встановлювати особистісні психологічні 

кордони, труднощі спілкування.  

Аналіз джерел засвідчив, що негативний досвід переживання дитиною 

психологічної травми спричиняє до незворотних наслідків (Бевз,  

Дорошенко, 2003; Бурбо, 2017; Венгер,  Мухина, 1988; Калшед, 2001; 
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Падун,  Котельникова, 2012;  Cloud,  1996; Gibson,  2015; Nakazawa, 2015; 

Wolynn, 2016). Так, під психологічною травмою І. Фурманов (2009) розуміє 

«гостре психічне переживання події, яка відбулася на очах у дитини, що 

залишає глибокий слід у її свідомості» (с. 80).  

Автори книги «Педагогіка травми» М. Внук, У. Долыняк (2015, с. 12) 

виокремлюють два типи психологічної травми: тип 1 – це травма, що 

трапилася несподівано і один раз (катастрофа, смерть близької людини, 

стихія), тип 2 – визначається як складна, відбувається уповільненим 

процесом, що викликається значимими людьми (насильство, маніпуляції, 

зневага). Травматичні події другого типу повторюються неодноразово, навіть 

протягом тривалого часу. Частіше, саме другого типу психологічної травми 

схильні переживати підлітки-сироти у закладах інтернатного типу. Внаслідок 

травматичних подій у дітей-сиріт відбувається посттравматичний стресовий 

розлад (Post-traumatic stress disorder), який М. Внук і У.Долыняк (2015, с. 30-

31)  поділяють на три групи: гіпер збудження (психічний стан, в якому 

особистість знаходиться в постійному внутрішньому очікуванні небезпеки), 

симптоми вимушеної близькості до травми (панічні атаки, кошмарні 

сновидіння, нав’язливі спогади, пригнічені почуття, витиснення), симптоми 

уникнення травми (природна реакція на небезпеку, спроба надмірного 

уникнення травми).  

Цікавими для нашого вивчення проблеми психологічних особливостей 

підлітків-сиріт, на нашу думку, виявилися праці сучасного психолога і автора 

численних бестселерів з проблеми психологічних травм Л. Бурбо (2017). 

Автор, намагаючись зібрати досвіди дослідників з означеної проблеми, 

виокремила п’ять основних видів «масок» (психологічний механізм захисту 

від болі, негативного досвіду, випробувань), які стали наслідком п’ятьох 

психічних травм дитинства. Так, Л. Бурбо (2017) виділяє такі основні 

психічні травми, відповідно п’ять «масок»: 1) знехтуваний – «маска» утікач; 

2) покинутий – «маска» залежний; 3) принижений – «маска» мазохіст; 4) 
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зрада – «маска» контролюючий і 5) несправедливість – «маска» ригідний 

(с. 19). 

Таким чином, підсумовуючи вищезазначене можемо зробити висновок, 

що такі феномени людської психіки як система прив’язаностей, психічна 

депривація і травма дитинства, з притаманними їм порушенням 

і особливостям, впливають майже на всі сфери життя підлітків-сиріт у 

закладах інтернатного типу в їх подальшій діяльності. Підкреслимо, що 

трагедія покинутих, депривованих, зазнавших психічної травми дітей і 

підлітків сиріт, позбавлених батьківського піклування приводить до того, що 

в самий потрібний, відповідальний період формування і зростання їхньої 

психіки, не отримали належної опіки, захисту, уваги і, звичайно, любові від 

батьків. На жаль, як показує практика, навіть самі батьки здатні завдавати 

дітям важкі фізичні та психологічні страждання.  

Зазначимо, що в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях ще не 

має чітко сформульованої класифікації структурних компонентів в процесі 

особистісного розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу. 

В результаті аналізу наукових досліджень, встановлено, що вчені 

виокремлюють інтелектуальний (когнітивний), емоційний та соціально-

поведінковий компоненти особистісного розвитку сиріт.  

В процесі дослідження психологічних особливостей підлітків-сиріт ми 

широко опирались на праці Г. Бевз, С. Березіна, М. Контдратьєва, М. Лісіної, 

Ж. Петрочко, Г. Прихожан, Н. Радіної, Н. Толстих, Л. Шипіциної, Т. Шульги 

та інших. Варто звернути увагу на дані дослідників, які свідчать, що як 

фізичний так і психологічний розвиток підлітків-сиріт значно відрізняється 

від їх однолітків, які проживають в сім’ях формуванням емоційної, 

когнітивної та поведінкової сфер.   

Вагомий внесок у розробку проблеми психології сирітства належить 

вітчизняним дослідницям Г. Прихожан та Н. Толстих. Дослідниці 

виокремлюють три невід’ємні компоненти розвитку сиріт: когнітивний, 

афективний та поведінковий, де кожен з цих компонентів розвивається 



67 
 

повільно та інакше, ніж у дітей, які виховуються у повноцінних сім’ях 

(Прихожан,  Толстых, 1990). У свою чергу Л. Шипіцина (1997; 2000; 2005), 

при вивченні психічного розвитку дітей та підлітків, які виховуються в 

інтернатних закладах, притулках, зазначила, що їх розвиток суттєво 

відрізняється своєрідністю таких компонентів, як особистісний, 

поведінковий, пізнавальний, емоційно-мотиваційний та комунікативний. До 

психологічних особливостей підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу 

вітчизняна дослідниця Т. Шульга (2013) відносить у таких сферах, як 

мотиваційну, емоційну, вольову та відношення до сім’ї. Згідно результатам 

дослідження С. Березіна (2003), відмінності спостерігаються в 

інтелектуальній, емоційній та соціальній сферах сиріт. Життя в інтернатному 

закладі накладає специфічний відбиток на розвиток інтелектуальної сфері 

дитини. Неблагополуччя в розумовому розвитку дітей-сиріт, а саме підлітків, 

значною мірою визначається обмеженістю конкретно-чуттєвого досвіду. 

Надалі, зробимо короткий огляд психологічних особливостей 

особистісного розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу. 

Особливості почуттєво-емоційної сфери підлітків-сиріт.  

За визначеннями дослідників, найбільш уразливою сферою в розвитку 

підлітків-сиріт є почуттєво-емоційна (Г. Прихожан, Л. Шипіцина, 

Т. Шульга). Учені наголошують на тому, що порушення комунікативної й 

соціальної взаємодій з оточуючими, слабкої вираженості Я-концепції, 

невпевності в собі, недостатнім рівнем цілеспрямованості та інше 

проявляються саме через нестабільні емоційні стани: як було зазначено вище 

– у порушенні прив’язаностей, психічної депривації та дитячої травми; 

а також через високий рівень тривожності, неадекватну самооцінку, 

підвищену або навпаки занижену чуйність, високий рівень агресивності, 

недовірливості або навпаки нав’язливості, нестриманості, невміння 

встановлювати міцні емоційні контакти, депресивних станів тощо.  

Наприклад, С. Березін (2003) зазначає, що розлади в почуттєво-

емоційній сфері є «головною характеристикою особистості підлітка-сироти» 
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(с. 13). На думку дослідника, ці тенденції можуть бути спровокованими 

дефіцитом теплих і близьких стосунків із значимим дорослим. Аналогічної 

думки дотримується В. Зарецький (2002) і відмічає, що вплив порушення 

прив’язаностей та життя у закладах інституалізації виявляється у зниженій 

довірливості, емоційній звуженості у взаємовідносинах. Дослідниця 

Т. Шульга (2013) визначає нестійку емоційну регуляцію в розвитку підлітків-

сиріт, що характеризується відсутністю прив’язаностей до дорослих, 

домінування і пошуку об’єкта прихильності, спрощений образ Я, фрустрація 

базових потреб, почуття провини, страх бути неприйнятим тощо. Дослідниці 

Г. Прихожан, Н. Толстих (2005, с. 209-210) окремою характеристикою 

психологічних особливостей емоційно-почуттєвої сфери відзначають 

відсутність емпатії та інтересу до інших людей. 

Такі науковці, як Л. Артюшкіна, А. Поляничко (2002) вважають 

емоційно-почуттєву сферу в розвитку дітей та підлітків сиріт найбільш 

деформованою (психотравмуючою). Складнощі й відхилення від 

нормального становлення особистості спостерігаються в емоційній сфері. 

Порушення емоційної сфери сиріт виявляються у підвищеній тривожності, 

емоційній напрузі, підвищеної чутливості до різноманітних перепон, 

неготовності прийняти себе й оточуючих, підвищеній нестриманості або 

навпаки, зануреності у себе, пасивності тощо. Л. Артюшкіна (2002, с. 44) 

зазначає, що існують різні прояви емоційної нестачі: тенденція до зниження 

активності дітей, що призводить до апатії; гіперактивність з ухилом в 

асоціальну та кримінальну діяльність; надмірне намагання привернути до 

себе увагу через невміння створювати міцні емоційні зв’язки. Емоційний 

портрет підлітка-сироти має такі ознаки: нерозуміння емоційного стану іншої 

людини, часта зміна емоцій, настрою,  імпульсивність, компенсаторна 

надмірна жага до отримання нових задоволень. 

Особливості в інтелектуальному розвитку підлітків-сиріт.  

За даними дослідників когнітивний розвиток відрізняється слабо 

вираженою пізнавальною діяльністю, нестійкою увагою, абстрактного 
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і вербального мислення тощо. Посилаючись на дослідження Г. Прихожан 

(2000) відзначимо, що підлітки не здатні використовувати власний рівень 

інтелекту як у навчанні так і в повсякденному житті, тому зазнають труднощі 

в навчально-побутовій діяльності. Дослідниця зазначає, що саме такий від 

діяльності приводить до «інтелектуальної пасивності» підлітків-сиріт 

(Л. Смирнова). Це пояснюється не прагненням підлітків до пізнання нового, 

навіть, справляючи враження взагалі не зацікавлених, Г. Прихожан (2000) 

зазначає «інтелектуально пасивні діти не бажають думати над поставленою 

задачею, проте намагаються вирішити її простим і знайомим для них 

засобом» (с. 170). Низький рівень емоційного досвіду, а також формальне 

відношення до пізнавальної діяльності приводить до схематичності мислення 

підлітків, що замінює широту образного і блокує розвиток творчого 

мислення (Березин,  Евдокимова, 2003, с. 21).  

А. Поляничко (2002) також відзначає недостатній інтелектуальний 

розвиток дітей-сиріт й наголошує на тому, що у вихованців інтернатних 

закладів слабо сформована картина світу підлітків, нездатність вирішувати 

завдання (що вимагають внутрішніх операцій), низький рівень абстрактно-

логічного мислення. Також і Л. Артюшкіна (2000) зауважує, що низький 

рівень інтелектуального розвитку сиріт може спричинити як порушення 

нормальної роботи мозку так і відсутність елементарного освітньо-виховного 

середовища, педагогічна занедбаність. а головною причиною порушення як 

емоційного та інтелектуального розвитку, дослідниця визначає відсутність 

якісного, змістовного спілкування з дорослими (с. 43-44).      

Особливості в комунікативно-поведінковому розвитку підлітків-сиріт.  

Ґрунтовний аналіз психології міжособистісних відносин підлітків у 

закритих навчально-виховних закладах зробив М. Кондратьєв (1994). 

Дослідник підсумовує, що зовнішня інституціальна закритість інтернатних 

закладів породжує внутрішню, психологічну закритість груп вихованців. 

У цьому процесі ніби «запускаються» механізми сприйняття навколишнього 

світу з позиції «ми – вони», «свої – чужі». Для підлітків-сиріт представник 
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вищого статусу виступає в ролі значимої людини, всі інші не сприймаються, 

навіть, як особистість.      

Також Н. Радіна (2015) до комунікативно-поведінкових особливостей 

відносить значущість групової належності. Взаємовідносини несуть 

специфічний характер, простежується внутрігрупова ієрархія. Соціальна 

адаптація до «відкритого соціуму», на думку дослідниці, відбувається вкрай 

важко, оскільки майже відсутні навички організації власного життя. 

Змістовний аспект професійного самовизначення відмічається 

стандартизацією і бажанням скоріше отримати економічну незалежність.    

С. Березін (2003), І. Фурманов (2013) відзначають таку поведінкову 

особливість, як агресивність, прагнення звинуватити оточуючих, невміння 

визнати свою провину тощо. Дослідники виділяють домінування своєрідних 

захисних форм поведінки, що спричиняють нездатність до продуктивної та 

конструктивної міжособистісної взаємодії. С. Березін (2003) зазначає, що 

саме механізм підвищеної залежності від значимого дорослого 

компенсується формуванням таких «захисних утворень», як агресивність, 

демонстративна байдужість, споживацьке відношення тощо (с. 16).    

Особливості в особистісному розвитку (Я-концепції)  підлітків-сиріт. 

Посилаючись на ґрунтовні дослідження І. Дубровіної, Г. Прихожан Я-

концепції підлітків, яки виховуються у закладах інтернатного типу, 

О. Трофімова виокремлює наступні особливості уявлень про себе сиріт: 

вельми повільна вираженість уявлень про себе як про друга, що може 

свідчити про недостатню увагу до інтимно-особистісної сторони спілкування 

з однолітками; вміння легко пристосовуватись до вимог дорослих, аби не 

виконувати і вести себе відповідно власним бажанням та уявленням; 

недостатньо сформована вираженість уявлень про власні вміння та інтереси; 

орієнтація на оцінку та очікування схвалення від оточуючих (Трухманова, 

2004, с. 50). 

Вивчаючи проблему Я-концепції підлітків-сиріт у закладах 

інтернатного типу, Г. Багаданова (2015) зазначає, що у вихованців закладів 
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інституалізації особливо чітко спостерігається вміння вправно 

пристосовуватися до ситуацій. Дослідниця зауважує, що в якісних 

відмінностях усіх аспектів Я-концепції (уявлення про себе, самооцінка, образ 

Я) простежується специфічна особливість самосвідомості підлітків – 

незнання і неприйняття себе як особистості.    

С. Березін (2003, с. 22) акцентує увагу на особливостях самооцінки 

підлітків, підкреслюючи, що у сиріт самооцінка стабільно низького рівня, 

втім як у їх однолітків із сімей простежується стійке позитивне відношення 

до себе. На думку дослідника, це може спричинити невпевненість в собі, свої 

сили, а також формування «вивченої безпорадності», пасивності.  

Узагальнюючи дослідження вчених, Н. Радіна (2015) підкреслює, що 

непростий життєвий досвід (втрата батьків, негативні емоційні стани, 

звужене коло соціалізації) підлітків-сиріт позначається на їхньому 

особистісному розвитку, наприклад, спотворене уявлення про гендерний 

розвиток. У багатьох підлітків деформований образ чоловіка та жінки 

відрізняється бідністю позитивних характеристик, орієнтацію на 

«патріархальний устрій». 

Так, можна зазначити, що в особистісному розвитку підлітків-сиріт 

простежується неадекватне уявлення про себе, тривожність, відношення до 

себе (самооцінка) пов’язано з емоційним прийняттям з боку значимих 

дорослих.   

Особливості в моральному розвитку підлітків-сиріт.  

Вивчення духовно-морального розвитку підлітків – вихованців закладів 

інституалізації залишаються майже без уваги дослідників.   

Б. Кобзарь (1999, с. 19) відзначає, що «духовними симптомами» 

пережитої психотравми дитиною можна вважати: душевну порожнечу, 

постійні сумніви, злопам’ятність, втрату життєвого орієнтиру, цинізм, апатію 

тощо. 

Проблемами морального розвитку сиріт Л. Артюшкіна (2000, с. 51) 

називає крадіжки (особливо в ранньому віці), безвідповідальність, низький 
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рівень емпатії, недостатнє розуміння або неприйняття моральних норм та 

правил, відсутність докорів сумління, нещирість, аморальність. 

А. Наточій (2009; 2014), шукаючи шляхи гуманістичного й морального 

виховання сиріт у закладах інтернатного типу, серед моральних цінностей, 

які сприяли б моральної вихованості підлітків, виділив такі цінності: 

справедливість, самовимогливість, моральна відповідальність, безкорислива 

допомога іншим. 

Р. Сагдеев (2017) зазначає, що для підлітків-сиріт найважливішим є 

оволодіння системою духовних цінностей (до яких він відніс: активна 

діяльність, пізнання, любов, сміливість, відповідальність, чесність, красота, 

свобода, самовдосконалення тощо), світоглядних уявлень, моральних 

установок, міжособистісних відносин, вчинку. Автор зауважує, що 

спостерігаються помітні перетворення в структурі особистості підлітків-сиріт 

– особлива чутливість до засвоєння цінностей і способів поведінки, тому 

важливим в процесі формування духовних цінностей є приклади значимих 

дорослих. 

Залишається відповісти на питання – до засвоєння яких цінностей 

прагнуть підліткі-сироти. Це залежить від особистісної значущості для 

самого підлітка духовної цінності, знання про її сутність, готовності до її 

реалізації у вчинку. 

У свою чергу В. Яковлєва (2012) наполягає на тому, що причиною яка 

негативно впливає на формування духовних основ життєвої компетентності у 

підлітків-сиріт є негативне сприйняття себе як особистості, навколишньої 

дійсності, переважанні негативних емоцій та почуттів, комплексу 

неповноцінності та відсутності бажання життєвої самореалізації.  

Отже, особистісні та психічні особливості у підлітків, які виникають 

через соціальну ситуацію розвитку призводять до значних психологічних 

наслідків: порушення в розвитку емоційно-вольової, когнітивної, 

мотиваційної, ціннісної сфер.  
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Таким чином, без врахування таких чинників, як специфіка соціальної 

ситуації розвитку сиріт, функціонування закладів інтернатного типу, 

особливостей організації навчально-виховного процесу закладу 

інституалізації і життєдіяльності вихованців в ньому, аналізу проблем 

психолого-педагогічного реагування на соціальні, педагогічні та психологічні 

запроси дітей-сиріт, особливостей підліткового віку, фактично неможливо 

побудувати психологічну модель духовного розвитку підлітків-сиріт, а також 

передбачити дієвість впроваджених психолого-педагогічних засобів 

і передбачити їх ефективність.  

 

1.3. Психологічна модель процесу духовного розвитку підлітків-

сиріт у закладах інтернатного типу 

 

Аналіз наукових поглядів на процес духовного розвитку особистості, 

а також вивчення соціальної ситуації та психологічних особливостей 

підлітків у закладах інтернатного типу, свідчить про недостатню 

висвітленість досліджуваної нами проблематики. Оскільки розробка 

психологічної моделі процесу духовного розвитку підлітків у закладах 

інституалізації потребує змістовного аналізу цього феномену, згідно завдань 

нашого дослідження, в межах даного параграфу теоретично обґрунтуємо 

вагомі складові цього процесу.  

Психологічна модель повинна бути спрямована на актуалізацію 

духовного розвитку підліктів-сиріт у закладах інтернатного типу через 

позитивне самосприйняття, емпатійного ставлення до інших людей, 

направленість до пізнання і наявності духовної рефлексії, орієнтацію на 

духовні ідеали (приклади духовної самореалізації та самовдосконалення), 

смисли (смисложиттєвих орієнтацій) і духовних цінностей, гармонійну 

спільну діяльність із значимими дорослими та однолітками.  

У психологічному словнику Р. Немова (2003, с. 216) поняття «модель» 

розуміється як ідеал, стандарт або зразок чого-небудь, в той же час, 
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С. Головін (1998, с. 239) в словнику практичного психолога дає визначення 

«моделі» як схеми, зображення або опису якогось природного, суспільного 

процесу, явища або обєкту. Близькі за змістом поняття «моделі» – схема, тип, 

приклад, шаблон. Отже, у побудові психологічної моделі духовного розвитку 

підлітків-сиріт ми будемо розглядати її як приклад, завдяки якому 

відбуватиметься процес складних та динамічних складових духовності 

підлітків-сиріт. 

До побудови психологічної моделі духовного розвитку методологічним 

підґрунтям виступають концептуальні положення щодо структури 

особистості (Б. Ананьєв, М. Боришевський, Г. Костюк, С. Максименко, 

В. Рибалка, С. Рубінштейн), особистісного розвитку підлітків (Л. Божович, 

Л. Виготський, Д. Ельконін, І. Кон, Д. Фельдштейн), процесу духовного 

розвитку особистості (І. Бех, М. Боришевський, О. Климишин, Н. Павлик, 

Ю. Подкопаєва, Е. Помиткін). На нашу думку, важливим аспектом в розробці 

психологічної моделі є висвітлення основних методологічних підходів 

і принців в контексті процесу духовного розвитку особистості, визначення 

етапів цього процесу та виокремлення структурних компонентів духовності 

підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу.   

У ґрунтовних дослідженнях В. Рибалки (2017, с. 72) виокремлено 

основні методологічні підходи дослідження процесу становлення та розвитку 

особистості: індивідуальний, соціологічний, віковий, діяльнісний, системний 

та особистісний підходи. У сучасній психолого-педагогічній науці 

зустрічаються також інші підходи до проблеми розвитку особистості, такі як 

особистісно-орієнтований, аксіологічний, гуманістичний, духовно-

моральний, духовно-особистісний тощо. Так, посилаючись на дослідження 

І. Беха (2003), В.Рибалки (2017), Н. Павлик (2015), Ю. Подкопаєвої (2017), 

Е. Помиткіна (2007a), О. Шкіренко (2015) та інших розглянемо основні 

методологічні положення, на яких побудована логіка нашого дослідження. 

Так, згідно індивідуального підходу (Б. Ананьєв, В. Мерлін), як 

«одного із найголовніших у психології та педагогіці» в процесі духовного 
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розвитку підлітків-сиріт слід спиратися на розуміння індивідуально- 

психофізіологічних властивостях, а також  індивідуальні особливості таких 

якостей сиріт, як психосоматика, інтелектуальні здібності, характер, 

темперамент, спрямованість інтересів, ціннісні орієнтації тощо (Ананьев, 

2001; Рибалка, 2017, с. 72).  

Оскільки великого значення в нашому дослідженні набуває особливий 

соціальний статус підлітків, то розглядаючи процес духовного розвитку сиріт 

у системі закладів інституалізації, на нашу думку, слід враховувати також 

соціальний підхід (Л. Виготський, Г. Костюк). Тут слід враховувати: по-

перше, особливий соціальний статус підлітків, індивідуальний досвід 

перебування у неблагополучній родині, дитячому будинку або притулку 

тощо; по-друге, особистість підлітків слід розглядати у площині 

міжособистісних стосунків малої групи, відносин із значимим дорослим, 

а також найближчих референтних груп, учнівських колективів тощо.  

Наступним, не менш важливим напрямком духовного розвитку 

підлітків-сиріт виступає віковий підхід (Л. Божович, Д. Ельконін, І. Кон), що 

включає такі важливі засади, як рівень розвитку психіки в підлітковому віці 

та окремих психічних якостей саме підлітків-сиріт. Спираючись на віковий 

підхід в структурі особистості підлітків, зазначимо, що даному віковому 

періоду притаманні певні рівні розвитку психічних властивостей, а також 

здібностей до діяльності. У психологічній науці підлітковий вік визначений 

як сенситивний для актуалізації духовного розвитку, оволодіння духовними 

цінностями, формування емоційної, пізнавальної, мотиваційної сфер. 

У відповідності до діяльнісного підходу (О. Леонтьєв, А. Петровський), 

особистість підлітків спрямована на пізнання, розвиток творчості, 

міжособистісної взаємодії, реалізації духовних дій та вчинків. Відповідно 

діяльнісному підходу духовний розвиток підлітків-сиріт відбувається в 

процесі їх здійснення різних видів духовно-орієнтованої діяльності. 

Оскільки, залучення підлітків в активну, практичну діяльність стає 

передумовою її сходження до духовних ідеалів, цінностей і смислів. 
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Системний підхід являє собою цілісність, структурність, ієрархічність, 

взаємозв’язки між складовими психіки. Врахування системного підходу (за 

Е. Помиткіним), дозволяє розглядати психологічні закономірності імеханізми 

духовного розвитку  як особистісні новоутворення, що являють собою якісні 

зміни у структурі особистості підлітків-сиріт, що забезпечує нормальний 

процес їх духовного розвитку, діяльності та поведінки (Помиткін, 2009b, 

с. 90). 

В. Рибалка (2017, с. 79) підкреслює, що з точки зору особистісного 

підходу (Б. Ломов, К. Платонов, С. Рубінштейн), інтегруються в єдиний 

комплекс наведені індивідуальний, соціологічний, діяльнісний та системний 

підходи. Автор зазначає, що саме за особистісним підходом «психіка людини 

має розглядатись як складне системне, цілісне, структурно-ієрархічне 

утворення, що має певну системну психологічну характеристику розвитку 

впродовж усього життя, системно регулює сукупність діяльностей і актів 

поведінки в конкретних ситуаціях життєдіяльності, забезпечуючи ефективну 

взаємодію з обєктивною дійсністю». 

Гуманістичний підхід (А. Маслоу, К. Роджерс) розглядається з позиції 

розвитку Я-концепції особистості, її самоактуалізації. При вивченні 

проблеми формування уявлень про духовний ідеал особистості, 

Ю. Подкопаєва (2017) спирається на цей підхід в контексті розвитку 

мотиваційної сфери дітей, виникненні і функціонуванні у них стійкої системи 

цінностей, ідеалів та моральних установок. Дослідниця вважає, що згідно 

гуманістичного підходу «уявлення про духовний ідеал формується на основі 

зростання особистості, її самоактуалізації та саморозвитку» (Подкопаєва, 

2017, с. 44-48).   

У підлітковому періоді в процесі оволодіння духовно-моральними 

ціннісними орієнтаціями сиротами, враховуючи соціальну ситуацію їх 

розвитку, слід спиратися на аксіологічний підхід (І. Бех, З. Карпенко). 

В процесі оволодіння підлітками духовно-моральними цінностями 

актуалізується їх духовний розвиток. З цього приводу, слушно подати думку 
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О. Шкіренко (2015), що аксіологічний підхід «являє собою адекватний 

інструмент дослідження проблеми психологічних особливостей формування 

духовних цінностей особистості, оскільки передбачає розгляд особистості як 

найвищу цінність суспільства та врахування ієрархічної системи цінностей 

особистості під час навчально-виховної або суспільно-корисної діяльності» 

(с. 51-53), (Карпенко, 2009).  

В основі духовно-морального підходу (Н. Павлик, 2015) особистість 

розглядається як ієрархічна система, що складається з таких підструктур як 

дух, душа й тіло і виступає «особистісним каркасом» для формування 

кластерів характеутворювальних рис. Процес гармонізації характеру 

особистості відбувається завдяки узгодженню всіх його підструктур, 

наповнюючись їх духовно-моральним змістом, розвитком позитивних 

якостей і контролем над негативними (Павлик, 2015). При використанні 

вказаного підходу можна припустити, що основою гармонійного характеру 

підлітків в процесі духовного розвитку виступатимуть набуті духовно-

моральні цінності, що реалізуються в духовно-моральному ставленні до себе, 

оточуючих, до навколишнього, до Бога і до всього, з чим вони матимуть 

справу. Як зазначає автор, духовно-моральні ставлення – «це завжди позитив, 

увага, доброзичливість до тих, на кого вони спрямовані; альтруїзм, охайність, 

відповідальність, працьовитість, цілеспрямованість» та багато іншого 

(Павлик, 2015, с. 143-144).   

Сутність особистісно-орієнтованого підходу (І. Бех) полягає в 

орієнтації на особистісно зорієнтованого виховання, що спрямоване на 

«реалізацію сутнісної природи суб’єкта, якій відповідають цінності служіння, 

коли головним життєвим ставленням виявляється любов до інших людей» 

(Бех, 1999, с. 3). Врахування особистісно-орієнтованого підходу в навчально-

виховній діяльності закладів інституалізації дозволяє здійснювати виховання 

підлітків   у напрямку духовної взаємодії, взаєморозуміння, глибинно-

щирого спілкування, а також дружніх взаємин вихователів, педагогів та їх 

вихованців. Концепцією особистісно-центрованого підходу, на думку І. Беха 
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(2018) полягає в тому, що «сповна реалізує ціннісно-породжувальну функцію 

виховного процесу, у результаті чого знімається відчуження вихованця від 

смислоорієнтованих дій педагога: вони виступають взаємно зацікавленими 

партнерами» (с. 29). Пріоритет в особистісно-орієнтованому підході 

надається внутрішнім детермінантам духовного розвитку підростаючої 

особистості.   

На нашу думку, наведені вище підходи не охоплюють всю 

специфічність процесу духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах 

інтернатного типу, що стало причиною звернення до духовно-особистісного 

підходу (Е. Помиткін).   

У руслі духовно-особистісного підходу, як зазначає його автор 

(Е. Помиткін (2009b)), поєднуються філософсько-психологічні погляди на 

процес духовного розвитку з сучасними науковими уявленнями про 

особистісне зростання дітей і молоді. Згідно духовно-особистісного підходу, 

Е. Помиткін духовний розвиток розглядає як «сукупність концептуальних 

уявлень, моделей, принципів і методів, які сприяють більш об’єктивному 

розумінню особистості у процесі духовного зростання та забезпеченню в 

системі національної освіти психолого-педагогічних умов, сприятливих для 

духовного розвитку дітей і молоді» (Помиткін, 2009b, с. 93). Отже, головною 

ознакою цього підходу в нашому науковому дослідженні є те, що духовний 

розвиток підлітків здійснюватиметься у взаємозв’язку з психологічною 

структурою особистості сиріт, з притаманними їй внутрішніми процесами.      

Відтак, у нашому науковому дослідженні психологічних особливостей 

духовного розвитку підлітків-сиріт доцільним вважаємо спиратися на 

духовно-особистісний підхід, запропонований Е. Помиткіним. Завдяки 

обраному духовно-особистісному підходу, дослідження психологічних 

особливостей духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного 

типу розглядається як «сукупність концептуальних уявлень, моделей, 

принципів і методів» (за Е. Помиткіним), які сприятимуть об’єктивному 

розумінню особистості підлітків-сиріт у процесі духовного розвитку, 
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формування їх внутрішніх процесів, оволодіння духовними ціннісними 

орієнтаціями, що ведуть до реалізації духовного вчинку.    

Учений, враховуючи положення Г. Костюка щодо розвитку особистості 

у структурному плані, сформулював принципи духовно-особистісного 

підходу: 1. Принцип духовно-особистісної інтеграції (духовна, соціальна та 

біологічна природа людини складають єдину цілісну систему, центром 

інтеграції якої виступає особистість з притаманними їй структурою, 

функціями та процесами тощо). 2. Принцип ієрархічності або 

підпорядкування (духовна сфера людини є найбільш пізнім, найбільш 

складним, а тому і найбільш цінним особистісним утворенням по 

відношенню до інтелекту, емоційно-почуттєвої сфери та психофізіології). 

3. Принцип ціннісно-смислової детермінації (психологічний зміст ідеалів, 

цінностей і смислів скеровує особистісні функції та процеси, надає їм 

узгодженості, детермінує особистісну спрямованість) (Помиткін, 2015, с. 32-

33; Костюк, 1988; Костюк, 1989).  

Спираючись на обраний нами духовно-особистісний підхід, у нашому 

дослідженні визначено такі принципи: 

- принцип ієрархічності (Е. Помиткін, Н. Павлик) передбачає 

гармонійне формування взаємопов’язаних почуттєво-емоційної, пізнавально-

рефлексивної, ціннісно-смислової та поведінкової сфер підлітків, в результаті 

чого складає повноцінний духовний розвиток сиріт; 

- принцип позитивності (Н. Павлик) в контексті духовно-особистісного 

підходу знаходить відображення у розвитку налаштування підлітків-сиріт на 

позитивне прийняття себе та інших; підтримання позитивних психічних 

станів з високим ступенем творчої енергії, ефективними навичками 

саморегуляції в проблемних життєвих ситуаціях; 

- принцип духовної особистісної взаємодії (В. Панок) спрямований на 

процес створення атмосфери довіри, співробітництва та взаєморозуміння між 

підлітками-сиротами та дорослими. 
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Розглянемо принципи детальніше. 

Поняття принципу (від лат. – «початок, основа», від грецького – 

«переконання») у філософському розумінні трактується як підстава, в основі 

якої охоплюється певна сукупність фактів або основне положення висунутої 

теорії, вчення, світогляду (Дизайн нового мира, 2018). Згідно психологічного 

словника Р. Немова (2007) поняття принципу визначається як «одне з 

основних, вихідних або головних положень будь-якого навчання, наукової 

теорії, системи поглядів; основне правило, керівна ідея; глибоке 

переконання, стійкий погляд на ті чи інші речі» (с. 313). 

Сутність принципу ієрархічності (впорядкованість, підпорядкування) 

духовно-особистісного підходу розглядається Е.О. Помиткіним (2015, с. 32) 

як принцип, в процесі якого вибудовується «Я-концепція» особистості та 

впорядковуються її мотиви, спрямовані на розв’язання найважливіших 

проблем буття, досягається гармонійне співвідношення фізичної, емоційно-

почуттєвої та інтелектуальної сфер. 

Розвиток людської психіки розглядається у працях Б. Ананьєва (2001), 

Л. Виготського (1984), О. Леонтьєва (1977), Б. Ломова (1984), С. Рубінштейна 

(2002) та інших.  

Так, природа психічного розглядається Б. Ломовим (1984) як цілісна 

система внутрішніх та зовнішніх взаємозв’язків. Відповідно до принципу 

ієрархічності, дослідник підкреслює, що «людина постає як складна жива 

система, життєдіяльність якої забезпечується на різних, але взаємопов’язаних 

між собою рівнях функціонування» (с. 127). 

Згідно з Н. Павлик (2015), принцип ієрархічності характеризує 

впорядкованість між рівнями системи особистості, в якій «психічні явища 

вищого ієрархічного рівня інтегрують у собі якості нижчих рівнів, тобто 

підструктури вищого психічного рівня виступають провідними регуляторами 

усієї системи» (с. 147-148).   

Принцип ієрархічності в процесі духовного розвитку підлітків-сиріт у 

закладах інтернатного типу означає формування впорядкованої системи 
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структурних компонентів духовності, шляхом проходження етапів духовного 

розвитку. 

Оскільки процес духовного розвитку підлітків – вихованців 

інтернатних закладів спрямований на гармонійне та послідовне формування 

компонентів духовності, для розробки психологічної моделі вважаємо 

важливим окремо приділити увагу принципу позитивності. Цей 

методологічний принцип є одним із провідних принципів сучасного 

напрямку в психологічній науці – інтегративній психології, основна ідея якої 

полягає у цілісному баченні людини її фізичного, соціального та духовного 

зростання, розкритті її внутрішнього потенціалу, творчості, вищих станів 

свідомості та особистісних ресурсів (Литке, 2008; Рибалка, 2017; Павлик, 

2015). Основною функцією принципу позитивності є фокусування 

особистістю на позитивному досвіді.   

О. Уманська (2013), керуючись дослідженнями В. Мухіної зазначає, що 

коли людина здатна ототожнити себе в теперішньому часі з тим, яким вона 

себе бачила в минулому та бачить в своєму майбутньому – важливий аспект 

позитивного розвитку особистості, її повноцінного життєустрою. Оскільки, 

підлітки-сироти переважно мають порушення емоційно-почуттєвого зв’язку з 

дорослими, що в результаті постає головною причиною емоційної депривації, 

то в них найчастіше формується дисгармонійний образ світу. В численних 

дослідженнях емоційної сфери дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування Л. Шипіцина (2000) стверджує, що «в умовах 

емоційної депривації дитина виявляється нездатною до конструктивних 

соціальних контактів, адже дефіцит досвіду спілкування посилює її емоційну 

і соціальну депривацію» (с. 15). 

У свою чергу дослідниця духовно-моральних утворень в структурі 

характеру в юнацькому віці Н. Павлик (2015, с. 147-148) виділяє принцип 

позитивності, який орієнтує на визнання безумовної цінності особистості 

іншої людини, вміння бачити позитив навіть у проблемних ситуаціях. 

Завдяки досвіду позитивних емоційних проявів, таких як доброзичливість, 
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емпатія тощо, відбувається духовно-моральна гармонізація характеру юнаків 

(Павлик, 2017, с. 11). У нашому дослідженні, врахування принципу 

позитивності набуває особливої значущості, оскільки у процесі формування 

позитивних емоційно-почуттєвих станів в структурі духовності підлітків, 

відбуватиметься своєрідне «примирення з минулим» та позитивне бачення в 

майбутнє. 

У контексті зазначених психологічних особливостей підлітків-сиріт, 

що виражені в емоційній, інтелектуальній, соціально-комунікативній сферах, 

соціальної ситуацією їх розвитку, безперечно, важливим в розробці 

психологічної моделі духовного розвитку сиріт є принцип духовної 

особистісної взаємодії.  Саме врахування цього принципу необхідне для 

розробки та обґрунтування психолого-педагогічної програми духовного 

розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу.  

Сутність принципу духовної особистісної взаємодії (або духовно 

особистісно-орієнтована взаємодія) полягає в її практичному значенні, що 

передбачає глибинну психологічну взаємодію, спрямовану на внутрішній 

світ особистості (Социальная психология общения, 2019). Принцип духовної 

особистісної взаємодії втілює в себе як принцип гуманізму, так і принцип 

індивідуальнісного підходу (Рибалка, 2017; Помиткін, 2009b; Панок, 

Титаренко,  Чепелєва, 1999; Бех, Чорна, Журба, Киричок, Шкільна,  

Коновець, 2016; Шаров, 1986). Визначаючи сутність принципу гуманізму 

В. Панок (1999, с. 12) акцентує увагу саме на правилах в етичному кодексі 

практичного психолога. За принципом гуманізму, «або гуманістичного 

підходу до людини, усі види діяльності у практичній роботі мають бути 

домірними її об’єктові, виходити з інтересів і прав людини, захисту її 

особистісного суверенітету, всебічного розвитку її самобутності» (Панок, 

Титаренко,  Чепелєва, 1999, с.31; Рибалка, 2017). 

Учений наголошує на тому, що особистість, постає перед практичним 

психологом у своїй унікальності, неповторності, індивідуальності (Рибалка, 
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2017; Панок, Титаренко,  Чепелєва, 1999). В. Рибалка (2017) доповнює, що 

в процесі взаємодії практичного психолога та клієнта «психологічні 

проблеми є своєрідними, унікальними, одиничними, що потребує від 

практичного психолога кожного разу творчого підходу до особистості, 

розгортання творчої психологічної діяльності» (с. 69). 

Зважаючи на нелегкий життєвий досвід підлітків-сиріт, які 

перебувають у закладах інтернатного типу, чимало зусиль докладається 

психологом, соціальний педагогом або педагогічним працівником для 

створення та забезпечення сприятливих умов виховання й розвитку дітей-

сиріт, оптимізацію психолого-педагогічного процесу (Петрочко, 2013). Нам 

близька наукова позиція дослідників (Г. Бевз, Ж. Петрочко, О. Поляновської, 

Т. Шульги та інших) в галузях  соціальної, педагогічної та психологічної 

специфіки роботи у закладах інтернатного типу, які одностайно 

наголошують, що попри загальної соціально-педагогічної підтримки (захист 

прав дітей, в оволодінні освітою, профорієнтації, підготовки до самостійного 

життя тощо) мають бути створені необхідні психологічні умови для 

гармонійного саморозвитку й самовдосконалення дітей та підлітків, 

посилення моральної мотивації, життєвих духовно-моральних цінностей 

(Петрочко, 2013). М. Боришевський (2011, с. 106) підкреслив, що саме 

завдяки спілкуванню в процесі міжособистісних відносин людина починає 

правильно сприймати себе і інших. Це, в свою чергу, сприяє становленню 

адекватного образу «Я» людини, саме тоді і розвиваються компоненти 

самосвідомості (самовизначення, самореалізація, становлення моральної, 

духовної, громадянської ідентичності особистості). 

Таким чином, характерною ознакою принципу духовної особистісної 

взаємодії є гармонія міжособистісних взаємин, спілкування в системі 

«практичний психолог-педагог-дитина» має відбуватися в атмосфері довіри, 

співробітництва, відкритості, в постійному діалозі тощо. В процесі духовної 

особистісної взаємодії підлітки – вихованці закладів інтернатного типу 
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залучаються до різноманітних видів психолого-педагогічної діяльності, в 

яких розкривають і реалізують свій духовний потенціал. 

М. Савчин (2013) зазначає, що духовний розвиток особистості – це «її 

дорога до самої себе, шлях у серцевину власного життя, який іноді буває 

надто довгим, або і неподоланним. Колись душа має розпуститися у 

прекрасну квітку – гармонійну особистість, котра творить своє повноцінне 

буття для себе і для інших людей, вдосконалює світ» (с. 125). Саме ця думка, 

як мета, була покладена в основу розбудови психологічної моделі духовного 

розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу.  

Духовний розвиток це перш за все динамічний процес, що послідовно 

реалізується психологічними механізмами. Оскільки в нашому науковому 

дослідженні ми спираємося на духовно-особистісний підхід, тому до 

психологічних механізмів, в результаті актуалізації яких відбувається процес 

духовного розвитку підлітків, віднесемо наступні: механізм ідентифікації, 

децентрації, рефлексії, трансенденції та усвідомлення буттєвої єдності 

(Помиткін, 2009a). 

В структурному складі моделі Е. Помиткін (2009b) детально розглянув 

психологічні механізми духовного розвитку особистості (ідентифікація, 

децентрація, рефлексія, трансценденція, усвідомлення буттєвої єдності), де 

ідентифікація розглядається як ототожнення з високодуховними 

особистостями, з власним духовним «Я»; децентрація – це звільнення від 

егоцентризму, орієнтація особистості зважати на потреби інших; рефлексія – 

це здатність звертати увагу на свій внутрішній світ; трансценденція – це 

прагнення особистості до абсолютно досконалого, ідеального, сприяє 

осягненню таких найважливіших явищ, як життєлюбство, людинолюбство, 

любов до Батьківщини, до рідного краю; усвідомлення буттєвої єдності – це 

можливість осягнути людиною себе часткою єдиного цілого – природи, 

Всесвіту. Так, «у результаті актуалізації психологічних механізмів духовного 

розвитку, – зазначає Е.О. Помиткін, – відбувається активний розвиток 

ціннісно-смислової сфери, упорядкування ідеалів, смислів і цінностей, 
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гармонізація духовних дисонансів» (Помиткін, 2009b, с. 188-189). Автор 

розглядає актуалізацію психологічних механізмів духовного розвитку 

особистості в контексті вікових періодів дітей і молоді, адже «актуалізація 

психологічних механізмів духовного розвитку є складним процесом, що 

пов’язаний з віковим становленням особистості»  (Помиткін, 2009b, с. 15). 

Так, в контексті нашого дослідження, у підлітків відбувається активна фаза 

апробації отриманих знань у власних вчинках, а також зменшення авторитету 

дорослих і підвищення значимості референтних груп однолітків. Так, «у 

результаті актуалізації психологічних механізмів духовного розвитку, – 

підкреслює Е. Помиткін, – відбувається активний розвиток ціннісно-

смислової сфери підлітків, упорядкування ідеалів, смислів і цінностей, 

гармонізація духовних дисонансів» (Помиткін, 2009b, с. 188).  

Згідно логіки нашого дослідження, враховуючи результати 

теоретичного аналізу, викладених у п. 1.1 та 1.2, спираючись на духовно-

особистісний підхід, визначимо етапи процесу духовного розвитку підлітків 

та структурні компоненти духовності сиріт у закладах інтернатного типу. 

На нашу думку, основними критеріями духовного розвитку підлітків-

сиріт, що засвідчили б про їх активну позицію в таких психологічних 

процесах, можуть виступати: ідентифікація з духовними ідеалами 

(Ю. Подкопаєва), оволодіння духовно-моральними цінностями (І. Бех), 

розвиненістю свідомості, самосвідомості та вольової саморегуляції 

(Е. Помиткін), актуалізація духовного потенціалу (М. Савчин), особистий 

досвід віри (О. Климишин), духовно-моральні ставлення до навколишнього, 

що лежить в основі гармонійного характеру (Н. Павлик) тощо. 

Для визначення структурних компонентів духовності підлітків-сиріт 

спочатку охарактеризуємо етапи цього процесу. 

Етап розвитку позитивного емоційного сприйняття себе та інших 

людей. Вищим продуктом розвитку емоцій вважаються почуття. Так, І. Бех 

(2012a, с. 24) зазначає, що у структурі особистості позитивне емоційне 

переживання не може бути стабільно закріплено суб’єктом без свідомого 
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пов’язання з уявленням про себе. Означення першочерговості цього етапу 

мало за основу твердження С. Рубінштейна (2002), який вказав на те, що коли 

людина в будь-якому віці «емоційно переживає те, що з нею відбувається, це 

означає, що вона має безпосереднє відношення до того, що її оточує. Саме 

переживання людини до навколишнього складають сферу почуттів та емоцій. 

Інакше кажучи, почуття та емоції людини – це і є відношення її до світу, до 

того, що вона відчуває і що робить» (с. 513). Тож, продуктивним розвитком 

може бути тільки емоційне бажання як прагнення контактувати  зі світом 

людей і світом речей.  

Також зазначимо, що у дітей-сиріт процес формування системи 

ціннісних орієнтацій відбувається в процесі емоційно насиченої взаємодії із 

значимим дорослим. Тому, активізація таких важливих процесів в структурі 

духовності, як позитивне емоційне сприйняття себе і своєї індивідуальності; 

вміння відрізняти і виражати свої почуття (як позитивні так і негативні); 

розвиток емпатійних здібностей, тощо є головним завданням цього етапу. Як 

результат сформованості цього етапу – актуалізація потреби підлітків в 

розумінні власних почуттів, іншої людини; сформованість позитивних 

емоційно-почуттєвих станів; розвиток емпатійних здібностей; емоційна 

стійкість; сприйняття краси навколишнього.  

Етап пізнання та духовної рефлексії. Цей етап спрямований на 

особистісний розвиток та самопізнання підлітків – рефлексивного складника 

духовного розвитку, як спрямування мислення підлітків на свій внутрішній 

світ (за І. Бехом). Учений наголошує на тому, що духовне самовдосконалення 

можливе лише за умови спрямування рефлексивної роботи особистості (Бех, 

2012с). Завданням цього етапу виступає стимулювання розуміння підлітками 

такого питання, як «Хто я і яке моє місце в цьому світі»; поняття добра й зла. 

Вихованці інтернатних закладів знайомляться з методами самопізнання, 

вивчають власні можливості, сильні і слабкі прояви свого характеру. 

Підлітки вчаться встановлювати стосунки «із самим собою», з оточенням, 

аналізувати ці стосунки, при чому вони вчаться «бачити» не тільки себе але й 
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інших. Результатом сформованості цього етапу є актуалізація потреби в 

духовному самовдосконаленні підлітків, сформованість понять та уявлень 

про духовні якості через усвідомлення та розуміння власних можливостей і 

осмислення своїх вчинків. Формуються духовно-моральні норми й уявлення, 

зростає цінність власного життя. Відбувається самовизначення у поняттях 

добра та зла.  

Етап орієнтації на духовні ідеали, смисли, цінності характеризується 

спрямованістю духовного життя підлітків на високі духовні ідеали, смисли та 

цінності. Розширення уявлень підлітків про загальнолюдські цінності, 

розвиток духовних ціннісних орієнтацій (виконують функції регуляції і 

спрямування поведінки людини). Самоствердження – актуалізація підлітком 

духовно-моральних мотивів в організації власної діяльності й поведінки. 

Самовдосконалення – актуалізація мотивації особистісного росту підлітків 

через прагнення бути кращими, наближення до духовного ідеалу. 

Самоактуалізація – вища форма саморозвитку, здатність виявити в собі 

духовний потенціал і керуватися ним у житті. Активізація прояву духовної 

волі, здатність діяти всупереч деструктивному пресингу щодо мотивів 

діяльності та поведінки. А «складові духовних цінностей, – як зазначає І. Бех 

(2012с), завжди перебувають у внутрішньому плані й актуалізуються як 

мотиви відповідних вчинків» (с. 35). 

Етап реалізації духовного вчинку.  

На цьому етапі відбувається практичне розгортання попередніх трьох. 

Етап орієнтований на розвиток поведінкового компонента духовності 

підлітків. Як результат сформованості цього етапу – активізація здібностей 

підлітків до духовного розвитку, духовної активності. Застосування 

отриманих знань і переконань, здатність до самостійного ухвалення 

морально обґрунтованих рішень. Розвиток відповідальності за своє життя, 

свою діяльність та поведінку. Усвідомлення власних можливостей, 

позитивне і відповідальне ставлення до життя, зріле ціннісне 

самовизначення. На наш погляд, етапи процесу духовного розвитку можуть 
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Почуттєво-емоційний 

КОМПОНЕНТИ ДУХОВНОСТІ   
ПІДЛІТКІВ-СИРІТ 

бути представлені сукупністю таких компонентів духовності: почуттєво-

емоційним, пізнавально-рефлексивним, ціннісно-смисловим і поведінковим, 

які графічно представлені на рис. 1.2. Структура духовності підлітків – це 

сукупність взаємообумовлених компонентів, змістовних характеристик і 

комплекса якостей сиріт в процесі їх духовного розвитку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Компоненти духовності підлітків-сиріт 

 

Визначення почуттєво-емоційного компоненту духовності 

характеризується здатністю підлітків реагувати емоційно-почуттєвими 

станами на зовнішні і внутрішні чинники, керувати їми відповідно до 

ситуацій, що складаються. Почуттєво-емоційний компонент в процесі 

духовного розвитку підлітків-сиріт – це емоційне сприйняття себе, людей, 

подій, ситуацій (позитивних і негативних) тощо. Академік І. Бех (2018) 

зазначає, що духовність особистості, її цінності є емоційними за своєю 

внутрішньою структурою утвореннями, при чому емоція як така надає їм 

певного сенсу, суб’єктивної значущості для особистості. 

На думку Е. Помиткіна (2015, с. 96), емоційно-почуттєві стани однієї 

людини (або групи) стають надбанням інших. Таким чином, почуттєво-

емоційна налаштованість підлітків-сиріт, які постійно знаходяться в 
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однакових умовах є край необхідним чинником у процесі духовного 

розвитку.  

Спираючись на ґрунтовні дослідження Л. Божович, І. Дубровіної, 

Г. Прихожан, Л. Шипіциної щодо вивчення емоційної складової дітей та 

підлітків сиріт у закладах інтернатного типу зазначимо, що порушення 

емоційного зв’язку дитини з мамою – головна причина емоційного 

дисбалансу, що деформує особистісний розвиток дитини. Згідно досліджень 

вчених, саме ця причина породжує у «покинутих» дітей з раннього віку 

первинну тривогу (тривожність), яка з плином часу значно збільшується 

(Прихожан, 2000; Шипицына, 2005). За визначенням Л. Шипіциной (2005, 

с. 173), особистісна тривожність – стійка схильність сприймати ситуацію як 

загрозливу, при чому неадекватний рівень тривожності прямо корелює з 

наявністю невротичного стану. 

Важливою складовою почуттєво-емоційного компонента духовності є 

емпатійне ставлення і прийняття інших людей підлітками. За визначенням 

Р. Немова (2007, с. 494), емпатія (empathy) – це співпереживання, співчуття, 

розуміння психологічних станів інших людей. У підлітковому віці емпатійне 

ставлення до інших, в проявленні таких якостей, як милосердя, любов, 

співчуття тощо виступає показником їх духовно-морального розвитку. Саме 

наявність духовної здатності до емпатійного відгуку зумовлює духовний 

розвиток підлітків. Показники почуттєво-емоційного компоненту 

виявляються в сформованості і переважанні позитивних емоційно-

почуттєвих станів, оптимальному рівні тривожності, здатністю до 

емпатійного відгуку. У процесі розвитку цього компоненту виникає 

позитивне й емпатійне ставлення до інших, бажання (прагнення) наслідувати 

духовні цінності.  

Пізнавально-рефлексивний компонент виявляється в здатності 

свідомого осмислення підлітками свого «Я», зібрання певного об’єму знань 

щодо духовних цінностей, розвиток здатності до бачення смислу, духовної 

рефлексії. 
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На переконання І. Беха (2011a, с. 14-15; 2011b), роль рефлексії в 

процесі розвитку духовного Я особистості надзвичайно важлива. Власне, 

вона є тим внутрішнім підґрунтям, на основі якого й можливе розгортання 

цього процесу. Якраз від її глибини залежить емоційне ставлення особистості 

до об’єктів, які входять до сфери духовних утворень особистості: цінності, 

пізнання, діяльності, спілкування. Але, найважчим для особистості 

виявляється самопізнання, оскільки ті чи інші духовні цінності як ставлення 

до інших вона не сприймає в кутовому вигляді: вони є лише складовими 

вчинків» (Бех, 2012с , с. 35). 

Також О. Савицька (1999) зазначає, що «підліток схильний 

відшуковувати закономірності, закони, принципи, на основі яких він діяв, 

вирішуючи ту чи іншу проблему. Сприятливі умови для цілеспрямованого 

розвитку рефлексії в підлітковому віці обумовлені тим, що прагнення пізнати 

себе, знайти своє місце серед однолітків штовхають підлітка до розширення 

кола спілкування, включення в спільну діяльність» (с. 99). Таким чином, 

показниками пізнавально-рефлексивного компоненту вважаємо здатність до 

духовної рефлексії та спрямованість підлітків до пізнання та самопізнання. 

Відтак варто сказати, що духовний розвиток підлітків можливий 

завдяки сформованим позитивним емоційним станам та рефлексії, які 

буквально «зачіпають» майже всі аспекти внутрішнього світу особистості 

сиріт, переважно тих, що стосуються оволодіння ними духовними 

цінностями. Тому, наступним компонентом духовності визначено ціннісно-

смисловий, який виявляється у спрямованості підлітків на оволодіння 

духовними ідеалами, смислами та цінностями. Цей компонент духовності 

знаходиться у тісному, нерозривному зв’язку з попередніми – почуттєво-

емоційним та пізнавально-рефлексивним компонентами. Ціннісні орієнтації 

або ціннісне ставлення підлітків є майже основоположним ставленням до 

світу.  

Цінності визначають норму поведінки людей (за О. Шкіренко). 

О. Колісник (2013b) слушно зазначає, що цінністю для людини стає те, що 
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для неї є значущим, глибоко зачіпає, спричиняє смислове прагнення до 

породження відповідних життєвих актів. Смисли, ідеали і цінності 

виступають як всеосяжні характеристики, що забезпечують підлітку 

емоційного переживання, пізнання та осмисленості реальності його 

внутрішнього світу та навколишнього.   

О. Шкіренко (2015) вважає, що духовні цінності молодих людей це 

«джерело мотивації, планування вчинків, конструктивні орієнтири людської 

свідомості, які мають за основу ідеали Добра, Краси, Істини, Любові та 

визначають норми поведінки особистості» (с. 28).  

Показники ціннісно-смислового компоненту духовності виявляються в 

орієнтації підлітків до оволодіння духовними ідеалами, цінностями і 

смислами. Сформовані духовні цінності, цінносні орієінтації, ідеали та 

смисли особистості підлітків стають важливими мотиваційними і вольовими 

чинниками та джерелами діяльності й поведінки сиріт.  

І. Бех (2012с) зауважує, що особистість спрямовує рефлексивний, 

емоційно налаштований процес на «вершинні духовні цінності тепер у 

контексті їхньої духовно-практичної досконалості, тобто з позиції їхньої 

вчинкової результативності, адже вони є мотивами відповідних учинків» 

(с. 35). Духовні цінності та смисли підлітків, під впливом виховання стають 

основою для формування уявлень про духовний ідеал особистості.  

Прагнення особистості до визначення сенсу людського буття, до пізнання 

гармонії внутрішнього та зовнішнього світу зумовлені потребою в духовних 

ідеалах. Важлива риса цього духовного феномена «полягає в орієнтації 

особистості на ті цінності, які ще не реалізовані в житті сучасного 

суспільства. В силу своєї конкретності ідеал не залишає людину байдужою, 

спонукає її до активний дій та духовних вчинків» (Подкопаєва, 2015, с. 7, 19). 

Таким чином, приходимо до висновку, що поведінковий компонент 

духовності характеризується, перш за все, реалізацією духовного вчинку, що 

виявляється у духовно-моральній мотивації та вольової саморегуляції, 
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моделюванні власних дій та вчинків на основі сформованих почуттєво-

емоційної, пізнавально-рефлексивної та ціннісно-смислової сферах. 

На переконання академіка М. Боришевського (2013, с. 78), мотиваційна 

сфера людини є тим самим утворенням, соціально детермінованим за своїм 

походженням, змістом і засобами реалізації, що в процесі її розвитку 

відбувається формування потреб і мотивів, змінюється їх ієрархія. Саме 

мотив виступає спонукальною активністю людини, в якій і проявляється 

система цінностей і смислів, регулятором діяльності й поведінки людини. 

Мотиваційна сфера особистості починає свій розвиток ще з дитинства, 

головною передумовою якої є виникнення потреб. Як зазначає С. Занюк 

(1997), «потреба спонукає до активності, а мотив – до спрямованої 

діяльності, коли потреба конкретизується і знаходить предмет, який здатний 

її задовольнити, то вона перетворюється на мотив» (с. 5). 

Учинок є цілеспрямованою, спонукальною вольовою дією. Ми 

поділяємо думку Ю. Костюк (2003) про те, що воля в духовному розвитку 

підлітків виявляється не тільки у наполегливості, цілеспрямованості, 

рішучості, самостійності, рішучості, але й у обов’язку та відповідальності.   

З цього приводу О. Климишин (2010) зазначає, що «людина несе 

відповідальність за всі прояви волі, як і за саму її сутність. Вольовий 

компонент духовного розвитку зумовлений її когнітивним та емоційним 

компонентами» (с. 150). Поведінковий компонент духовності вважається 

провідним у реалізації духовного вчинку в діяльності та поведінці набутих 

підлітками духовно-моральних знань, переконань, цінностей, духовних 

потреб та духовної «сили» волі.   

Один з постулатів концепції індивідуальної психології А. Адлера 

наголошує на тому, що «людину визначають не спадковість й оточення. 

Люди йдуть до своєї мети, яку вони самі обрали, забезпечать їм безпеку й 

збережуть самоповагу. Життя є динамічним прагненням. Життя людської 

душі – це не існування, а процес становлення» (Таланов,  Малкина-Пых, 

2003, с. 323). В контексті нашого дослідження, духовний розвиток підлітка-



93 
 

сироти, який зазнав психологічної, емоційної, духовної травми, втративши 

батьків за різних обставин та перебуваючи «у стінах» інтернатного закладу – 

це складний та достатньо широкий спектр складових в усвідомленні, 

переживанні, соціально-комунікативній адаптованості, готовності та нарешті 

у дії. В поєднанні, ці складові свідчать про рівень гармонійності особистості 

підлітків з навколишнім світом та його «Я» в цьому світі. 

Розроблена на цій основі компонентна структура духовності підлітків-

сиріт подана у таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2. 

Компоненти духовності підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу 

 

Компоненти Критерії Психологічний зміст (показники) 

Почуттєво-

емоційний 

- Переважання 

позитивних 

почуттєво-

емоційних станів; 

- Оптимальний 

рівень 

тривожності; 

- Ставлення до 

інших 

Актуалізованість духовного розвитку 

підлітків у розвиненості позитивних 

естетичних, морально-гуманістичних, 

інтелектуально-творчих, інтимно-

особистісних почуттів та емоцій. 

Можливість  збереження власного 

почуття гідності, подолання 

егоцентризму, позитивне відношення 

до інших. Здатність до емоційної 

чуйності, співчуття. 

Пізнавально-

рефлексивний 

- Здатність до 

духовної 

рефлексії; 

- Спрямованість 

до пізнання та 

самопізнання  

Усвідомлення особистісної 

унікальності. Здатність до 

систематизації та формуванні нових 

пізнавальних інтересів, вміння 

аналізувати, доходити до суті, бачити 

причини та наслідки, визначати 

головне. Наявність духовних 

переконань. 

 

Ціннісно-

смисловий 

- Осмисленість 

життя; 

- Духовні 

цінності 

Активізація розвитку ціннісно-

смислової сфери ідеалів, смислів та 

цінностей.  

Сформованість духовних цінностей, 

гармонізація внутрішньої позиції 

підлітків, зростання духовного «Я». 
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Продовження таблиці 1.2 

Поведінковий 

- Духовно-

моральна 

мотивація; 

- Вольова 

саморегуляція 

Мотивація до «духовного закону» 

пошуку краси, добра та істини. 

Підкорення нижчим потребам – 

вищим, духовним. Готовність до 

духовно-моральних дій та вчинків. 

Спрямованість підлітків до 

саморозвитку, самовладання, 

саморегуляції.   Розвиток 

відповідальності, керуючись проявом 

вольових якостей (цілеспрямованість, 

старанність, стійкість, витримка тощо) 

Аналізуючи в науковій літературі дефініції поняття духовності, 

духовного розвитку, беручи до уваги думки дослідників з філософії, 

педагогіки, психології, вивчивши соціальні та психологічні особливості 

підлітків, поняття духовного розвитку сиріт у закладах інтернатного типу 

розглядається, як процес самовдосконалення й гармонізації внутрішнього 

світу підлітків, що реалізуються у духовних вчинках в орієнтації на духовні 

ідеали, смисли, цінності через позитивне емоційне сприйняття своєї 

особистості й відображення її в навколишньому, оволодіння й формування 

духовно-моральних принципів, які сприятимуть переходу до духовних 

переконань в подальшій життєвій діяльності та поведінці. 

Безсумнівно, духовний розвиток особистості достатньо складний та 

безперервний процес, в якому поетапно формується та розвивається 

комплекс складових, спрямованих на гармонізацію внутрішнього світу 

особистості. Тому, цілком ймовірно, що запропонована нами психологічна 

модель ще буде доповнюватись та корегуватись в подальших дослідженнях, 

однак, враховуючи соціальну ситуацію розвитку та психологічні особливості 

сиріт, сукупність структурних компонентів та показників, взаємопов’язаних з 

етапами духовного розвитку підлітків, дає підстави для розробки 

психологічної моделі процесу духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах 

інтернатного типу. Здійснений теоретичний аналіз досліджуваної проблеми, 

ми завершуємо поданням психологічної моделі процесу духовного розвитку 

підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Психологічна модель процесу духовного розвитку підлітків-

сиріт у закладах інтернатного типу 

Актуалізація духовного розвитку підлітків-сиріт 

у закладах інтернатного типу  

Етап реалізації духовного 

вчинку 

Етап орієнтації на духовні 

ідеали, смисли, цінності 

Етап пізнання та  

духовної рефлексії  

Етап розвитку позитивного 

емоційного сприйняття себе та 

інших людей  

Етапи процесу 

духовного 

розвитку 

підлітків-сиріт 

Ідентифікація   Децентрація   Рефлексія   Трансценденція   Усвідомлення буттєвої єдності 

Психологічні механізми духовного розвитку особистості 

ПОВЕДІНКОВИЙ 

духовно-моральна мотивація; 

вольова саморегуляція 

ЦІННІСНО-СМИСЛОВИЙ 

осмисленість життя; 

духовні цінності 

ПІЗНАВАЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНИЙ 

здатність до духовної  рефлексії; 

спрямованість до пізнання та самопізнання 

ПОЧУТТЄВО-ЕМОЦІЙНИЙ 

переважання позитивних  

почуттєво-емоційних станів; оптимальний рівень 

тривожності; емпатійне ставлення до інших людей 

 

Психологічні 

компоненти 

духовності 

підлітків-сиріт 

Соціальні особливості  

особистісного розвитку  

підлітків-сиріт 

Індивідуально-психологічні  

особливості особистісного 

розвитку підлітків-сиріт 

Особистість підлітка-сироти  
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Провідна ідея, яка покладена в основу психологічної моделі полягає в 

тому, процес духовного розвитку зумовлює послідовне формування 

ієрархічної системи компонентної структури духовності підлітків-сиріт.   

У центрі психологічної моделі  знаходиться особистість підлітка-

сироти 12-14 років, який потрапив за певних причин в заклад інтернатного 

типу, де отримує виховання та навчання.  

Процес духовного розвитку підлітків зумовлюється впливом 

соціальних (соціальна ситуація розвитку, негативний досвід перебування в 

неблагополучній родині) та індивідуально-психологічних (психічна 

депривація, відсутність прив’язаностей, психологічні травма, недостатня 

сформованість почуттєво-емоційної, когнітивної та мотиваційної сфер) 

особливостей сиріт. 

Визначені соціальні та індивідуально-психологічні особливості 

впливають на внутрішній процес духовного розвитку підлітків-сиріт. Завдяки 

актуалізації психологічних механізмів духовного розвитку (ідентифікації, 

децентрації, рефлексії, трансенденції та усвідомлення буттєвої єдності) 

відбувається поетапний розвиток  позитивних почуттєво-емоційних станів, 

пізнання і духовної рефлексії, системи духовних цінностей та смислів, 

утворюючи мотив до реалізації духовного вчинку, що є ознакою духовного 

розвитку підлітків-сиріт. 

В поетапному процесі формування почуттєво-емоційного, пізнавально-

рефлексивного, ціннісно-смислового  компонентів відбувається активне 

становлення зазначених складових підлітків у реалізації духовного вчинку. 

Аналізуючи компонентну структуру духовного розвитку, можна 

зробити висновок, що у дослідженнях науковців ще не реалізовано 

експериментальне визначення компонентної класифікації духовного 

розвитку сиріт підліткового періоду онтогенезу. 
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Висновки до розділу 1 

 

Аналіз філософсько-психологічних джерел, присвячених феномену 

духовності та духовного розвитку особистості, дозволив стверджувати, що ці 

поняття розглядаються через призму системи цінностей, смислових утворень 

у свідомості та самосвідомості особистості, самореалізації, 

самовдосконалення, духовної рефлексії, духовно-моральною активністю в 

діяльності та поведінці. 

У нашому науковому дослідженні під «духовністю» ми розуміємо 

вище особистісне утворення, яке актуалізується завдяки духовній діяльності і 

спрямоване на досягнення гармонії духовно-психологічного стану 

особистості. Духовний розвиток особистості є процесом самовдосконалення 

й гармонізації внутрішнього світу особистості, що реалізується у духовних 

вчинках, завдяки сформованим духовним цінностям, смислам, самопізнанню 

й духовній рефлексії. 

Психологічні особливості особистості підлітків, які виховуються в 

установах соціально педагогічної підтримки, відрізняються від своїх 

однолітків, які виховуються в родині, що пояснюється особливою 

соціальною ситуацією розвитку (відсутність психологічної захищеності і 

системи уподобань, психічна депривація, негативний досвід перебування в 

неблагополучній сім'ї, особливі умови перебування в дитячому будинку) та 

власне проблемами вікового розвитку підлітків (труднощі в спілкуванні з 

однолітками, конфліктність, криза ідентичності, егоцентризм, високий рівень 

тривожності, знижена самооцінка. 

Перебування в закладах інтернатного типу впливає на особистісний 

розвиток підлітків-сиріт, що позначається на їхньому психічному розвитку: 

емоційна сфера (тривожність, почуття провини, агресія, відсутність емпатії); 

когнітивна сфера (недостатність розвитку складових пізнавальної сфери: 

увага, мислення, пам’ять); соціально-комунікативна сфера (соціальна 

дезадаптація, дефіцит спілкування з дорослими, обмеженість контактів, 
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відсутність особистого простору); сформованість «Я-Концепціії» 

(неадекватне ставлення до себе); мотиваційна сфера (несформований інтерес 

до навчання, праці, турботи про інших). 

До специфічних соціальних особливостей особистісного розвитку 

підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу належать: соціальна ситуація, 

в якій опинилися підлітки, навколишнє середовище (особливості умов 

проживання у закладах інтернатного типу, негативний досвід перебування в 

неблагополучній родині). Індивідуально-психологічні особливості 

особистісного розвитку підлітків полягають у наявності батьківської 

депривації, відсутності прив’язаностей, психологічній травмі, характерній 

власному життєвому досвіду системі цінностей, труднощах у 

міжособистісних стосунках, недостатній сформованості почуттєво-емоційної, 

когнітивної та мотиваційної сфер підлітків-сиріт. 

Психологічна модель процесу духовного розвитку підлітків-сиріт у 

закладах інтернатного типу ґрунтується на духовно-особистісному підході, 

який інтегрує концептуальні психологічні положення про особистісний 

розвиток сиріт з принципами і методами, що сприяють та активізують процес 

духовного зростання підлітків, у відповідності з принципами ієрархічності, 

позитивності та духовної особистісної взаємодії. Модель включає чотири 

етапи: етап розвитку позитивного емоційного сприйняття себе та інших 

людей; пізнання та духовної рефлексії, орієнтації на духовні ідеали, смисли, 

цінності та етап реалізації духовного вчинку. 

 

Зміст першого розділу відображено у наступних публікаціях автора: 

[155], [156], [157], [158], [159], [160], [164]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ-СИРІТ 

 

У другому розділі описано процедуру психологічного експерименту, 

обґрунтовано відповідний психодіагностичний інструментарій; наведено 

результати констатувального експерименту: представлено особливості 

почуттєво-емоційного, пізнавально-рефлексивного, ціннісно-смислового та 

поведінкового компонентів духовності підлітків-сиріт у порівнянні з їх 

однолітками з родин; встановлено взаємозв’язки між показниками 

компонентів духовності підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу.     

 

2.1. Організація та методи емпіричного дослідження психологічних 

особливостей духовного розвитку підлітків-сиріт 

 

Констатувальний етап дослідження був спрямований на вивчення 

особливостей розвитку показників компонентів духовності підлітків-сиріт у 

закладах інтернатного типу, порівнюючи їх з результатами дослідження 

підлітків з родин, а також на встановлення кореляційних зв’язків між 

показниками компонентів духовності у респондентів двох досліджуваних 

груп.  

Метою констатувального етапу дослідження було з’ясувати 

психологічні особливості компонентів духовності підлітків-сиріт та рівень їх 

розвитку. В результаті теоретичного аналізу, визначених компонентів 

духовності, відповідно до розробленої психологічної моделі процесу 

духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу для 

досягнення мети констатувальної частини дослідження нами було 

сформульовано наступні завдання:  
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- сформувати дослідницьку вибірку підлітків-сиріт у закладах 

інтернатного типу і підлітків, які виховуються батьками та навчаються у 

загальноосвітніх школах і гімназіях для участі в експерименті; 

- зробити відбір методів і психодіагностичних методик відповідно до 

змісту показників компонентів духовності підлітків-сиріт; 

- провести емпіричне дослідження психологічних особливостей 

духовного розвитку підлітків-сиріт, порівнюючи з результатами 

статистичних показників підлітків з родин і визначити їх рівні прояву 

складових компонентів духовності;  

- встановити взаємозв’язки між показниками компонентів духовності 

підлітків-сиріт.  

Для вирішення дослідницьких завдань були застосовані різноманітні 

методи, зокрема:  

- методи збирання інформації (психодіагностика, анкетне опитування 

тощо). Реалізовуватися поставлене завдання мало завдяки існуючим методам 

емпіричного дослідження: метод спостереження (ведення журналу 

спостережень про поведінку, міжособистісні відносини, відношення до 

оточення та вихователів (педагогів); вивчення індивідуальних карт розвитку 

підлітків; метод анкетування, тестування; 

- статистичні методи порівняння середніх величин, процентних 

співвідношень, достовірності даних T-test (t-критерій Стьюдента); лінійний 

статистичний кореляційний аналіз за коефіцієнтом кореляції Пірсона. 

- інтерпретаційні методи (визначення особливостей, формулювання 

підсумків). 

Для опрацювання дослідницьких даних і розрахунку статистичних 

показників використовувалися Microsoft Office Excel 2013 та прикладна 

комп’ютерна програма SPSS for Windows, версії 23.0.   

Науково-дослідницька робота проводилась упродовж 2012-2017 років.  

До констатувального експерименту було залучено 190 підлітків віком 

12-14 років, учнів загальноосвітньої школи і гімназії, та загальноосвітніх 
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шкіл-інтернатів, а зокрема: 89 підлітків – вихованців закладів інтернатного 

типу та 101 підліток – які виховуються в родинах. 

Репрезентативність вибірки забезпечувались тим, що обрані для 

дослідження інтернатні заклади та загальноосвітні школи мали різне 

географічне розташування: м. Миколаїв, м. Херсон, м. Суми.  

При проведенні психологічного експерименту було дотримано таких 

умов, як добровільна участь в експерименті, конфіденційності отриманих 

результатів, позитивного ставлення до респондентів, взаємоповаги. 

Оскільки в нашому науковому дослідженні процес духовного розвитку 

зумовлює послідовне та повноцінне формування ієрархічної системи 

складових, в основі яких почуттєво-емоційний, пізнавально-рефлексивний, 

ціннісно-смисловий та поведінковий компоненти духовності, відповідно до 

підбору психодіагностичного матеріалу увійшли методики які б відповідали 

зазначеним компонентам духовності, їх показникам. 

Психодіагностичний інструментарій нашого дослідження формувався з 

урахуванням доступності та можливості його використання підлітками – 

вихованцями інтернатів як під час констатувального, так і формувального 

експериментів. Враховуючи специфічні соціальну ситуацію розвитку та 

індивідуально-психологічні особливості підлітків-сиріт у закладах 

інтернатного типу, можливість провести анкетування ми мали у зазначений 

позаурочний час, тому заздалегідь підготовували нескладні в розумінні та 

виконанні психодіагностичні методики. В результаті проведеного 

пілотажного дослідження ми дійшли висновку, що не помилились в виборі 

«простих» методик, адже нестача вільного часу (режимні умови інтернатів) 

дітей, їх неготовність до надання простих але й водночас складних 

відповідей затвердило наше рішення щодо обрання психодіагностичного 

матеріалу. Низка відібраних методик передбачала їх адекватність 

поставленим завданням дисертаційної роботи. Кожна з обраних методик 

відповідала надійності та валідності по відношенню до процедури 

діагностики.  
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У таблиці 2.1. узагальнено представлено компоненти духовності 

підлітків-сиріт з аргументацією основних показників відібраного 

психодіагностичного  інструментарію. 

Таблиця 2.1. 

Психодіагностичний інструментарій емпіричного дослідження 

 
Компоненти 

духовності 

Діагностичні 

критерії 

Психодіагностичні 

показники 

Психодіагностичні 

методики 

Почуттєво-

емоційний 

компонент 

Переважання 

позитивних 

емоційно-

почуттєвих 

станів 

Визначається рівень 

актуалізованості 

духовного розвитку в 

емоційно-почуттєвій 

сфері 

1. «Діагностика 

емоційно-почуттєвих 

станів»  

(авт. Е. Помиткін) 

Здатність до 

емоційного 

відгуку (емпатія) 

Визначається рівень 

емоційної чуйності, 

чутливості та уваги до 

інших людей, їхніх 

проблем, прикрощів і 

радощів. 

2. Опитувальник 

«Шкала емоційного 

відгуку»  

(авт. А.Меграбян, 

Н.Епштейн) 

Особистісна 

тривожність 

Визначається рівень 

переживань, симптомів 

тривожності за 

ситуаціями які повязані 

зі школою, уявленням 

про себе, 

міжособистісними 

відносинами. 

3. Методика 

«Діагностика 

особистісної 

тривожності»  

(авт. Г. Прихожан) 

Пізнавально-

рефлексивн. 

компонент 

Здатність до 

духовної 

рефлексії 

Визначається ступінь 

сформованості понять, 

які характеризують 

духовні якості 

особистості, рефлексії, 

бачення причинно-

наслідкових зав’язків 

4. Методика «Що таке 

добре, а що таке 

погане?»  

(авт. Л. Фрідман) 

Спрямованість 

до пізнання та 

самопізнання 

Визначається здатність 

до формування нових 

пізнавальних інтересів 

5. Шкала «Пізнання та 

самопізнання» (за 

методикою «Духовний 

потенціал особистості») 

(авт. Е. Помиткін) 
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Продовження таблиці 2.1. 

Ціннісно-

смисловий 

компонент 

Осмисленість 

підлітками  

минулого, 

теперішнього та 

майбутнього 

На основі даного 

опитувальника 

вимірюється 

осмисленість життя 

підлітками-сиротами. 

 

6. Тест 

Смисложиттєвих 

орієнтацій  

(авт. Д. Леонтьєв) 

 

Орієнтація на 

духовну 

складову 

реальних 

цінностей 

Методика спрямована 

на вивчення реалізації 

ціннісних орієнтацій 

підлітків у реальних 

умовах життєдіяльності. 

7. «Діагностика 

реальної структури 

ціннісних орієнтацій»  

(авт. С. Бубнова) 

Поведінков. 

компонент 

 

Духовно-

моральна 

направленість 

підлітків у 

взаємодії з 

оточенням 

Методика виявляє 

спрямованість 

особистості до 

саморозвитку: 

готовність змінюватися, 

пізнавати себе.  

Здатність до духовно-

морального вчинку 

8.Діагносика 

«Моральної мотивації»  

(авт. Г. Слєпухіна) 

Прояв вольової 

саморегуляції 

Методика діагностики 

вольового потенціалу 

особистості призначена 

для узагальненої 

характеристики прояву 

вольової саморегуляції.  

9.Опитувлаьник 

«Діагностика вольового 

потенціалу 

особистості»  

(авт. М. Обозов) 

Духовний 

розвиток  

Духовна 

спрямованість 

підлітків 

Загальна шкала 

актуалізації духовного 

розвитку 

 

10. Методика 

«Духовний потенціал 

особистості» 

(авт. Е. Помиткін) 

 

 

Надамо коротку характеристику обраних методик. 

Почуттєво-емоційний компонент духовності підлітків ми 

досліджували методикою «Диференціальна шкала емоційно-почуттєвих 

станів особистості» (Помиткін Е.О.). Автор методики виділяє шкали 

емоційно-почуттєвих станів особистості, які диференціює на позитивні та 

негативні в межах таких чотирьох модальностей: естетична (Краса), 

морально-гуманістична (Добро), інтелектуально-творча (Істина) та інтимно-

особистісна (Любов) (Помиткін, 2015, с. 96-99). 



104 
 

Для визначення рівня актуалізованості духовного потенціалу в 

почуттєво-естетичній сфері підліткам в бланку анкети пропонувалось 

оцінити частоту прояву наведених емоційно-почуттєвих станів.  

Загальна сума набраних балів шкали позитивних станів порівнюється із 

загальною сумою балів шкали негативних станів, що дозволяє зробити 

висновки про переважання у підлітків позитивних або негативних емоційно-

почуттєвих станів. Актуалізованість духовного потенціалу в почуттєво-

естетичній сфері підлітків зумовлює переважання позитивних естетичних, 

морально-гуманістичних, інтелектуально-творчих та інтимно-особистісних 

емоційно-почуттєвих станів. Високий рівень актуалізованості духовного 

потенціалу в почуттєво-естетичній сфері свідчить про естетичну, моральну та 

творчу спрямованість підлітків, здатність отримувати задоволення від життя 

(51-72 бали); середній рівень вказує на часткове переважання позитивних 

емоційно-почуттєвих станів у підлітків (21-50 бали); недостатність 

позитивних емоцій і почуттів, а також переважання негативних станів вказує 

на низький рівень актуалізованості духовного потенціалу в почуттєво-

емоційній сфері (0-20 балів). В додатку А представлено диференціальну 

шкалу емоційно-почуттєвих станів особистості та обробка інформації.  

Важливою складовою почуттєво-емоційного компоненту духовності 

підлітків-сиріт є розуміння та прийняття внутрішнього світу або емоційно-

почуттєвого стану іншої людини, схильність до емоційної чуйності. Тому, 

для вивчення рівня здатності до емпатії, ми обрали опитувальник «Шкала 

емоційного відгуку» (А. Меграбян, Н. Епштейн) (Фетискин, Козлов,  

Мануйлов, 2005). Даний опитувальний розкриває відношення підлітків до 

людей, розвиток гуманістичних цінностей. Опитувальник містить 33 

твердження. Респондентам пропонувалося прочитати наведені твердження і, 

орієнтуючись на те, як вони почуваються в подібних ситуаціях, висловити 

свою згоду "+" або незгоду "-" з кожним з них.  

Високий рівень емпатії свідчить про емоційну чуйність, 

великодушність, товариськість, контактність підлітків з іншими людьми (25-
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33 бали). Вміння співпереживати іншим людям – цінна якість, однак (при 

дуже високих показниках) може формуватися емоційна залежність від інших 

людей, хвороблива вразливість, що ускладнює ефективну соціалізацію та 

навіть може призводити до різних психосоматичних захворювань (Фетискин, 

Козлов,  Мануйлов, 2005). Середній рівень емпатії притаманний підліткам, 

які проявляють емоційний самоконтроль, уважні до потреб та почуттів іншої 

людини, але більше реагують більш на зовнішній прояв реакції на обставини, 

ніж на внутрішні переживання (17-24 бали). Люди із середнім (нормальним) 

рівнем розвитку емпатії в міжособистісних відносинах більш схильні судити 

про інших по вчинках, ніж довіряти своїм особистим враженням. Як правило, 

вони добре контролюють власні емоційні прояви, але при цьому часто не 

беруться прогнозувати розвиток відносин між людьми. У підлітків з низьким 

рівнем емпатії емоційно-почуттєві прояви не розвинені. У взаємодії з іншими 

людьми відчуваються труднощі у становленні контактів (0-16 балів). Люди з 

низьким рівнем розвитку емпатії в міжособистісних відносинах відчувають 

труднощі у встановленні контактів з людьми, некомфортно почувають себе у 

великій компанії, не розуміють емоційних проявів і вчинків, часто не 

знаходять взаєморозуміння з оточуючими. Вони набагато більш продуктивні 

при індивідуальній роботі, ніж при груповій, схильні до раціональних 

рішень, більше цінують інших за ділові якості і ясний розум, ніж за чуйність і 

чуйність. Зміст опитувальника та ключі відповідей представлені в додатку Б. 

Для діагностики особистісної тривожності ми використали методику 

«Діагностика особистісної тривожності» (Г. Прихожан (2002)). 

Методика особистісної тривожності розроблена за принципом «Шкала 

соціально-ситуаційної тривоги». Особливість шкал такого типу полягає в 

тому, що в них підліток оцінює не наявність або відсутність у себе будь-яких 

переживань, симптомів тривожності, а ситуацію, наскільки вона може 

викликати тривогу. Перевага цих шкал, полягає в тому, що вони дозволяють 

виявити саме області дійсності, об’єкти, які є для підлітків основними 

джерелами тривожності. Означена методика визначає загальний рівень 
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особистісної тривожності та включає чотири типи ситуацій: ситуації, що 

пов’язані зі школою, взаємовідносинами з вчителями, відношенням до уроків 

тощо; ситуації, що актуалізують уявлення підлітків про себе; ситуації 

міжособистісних відносин та переживання і страхи, що пов’язані з 

потойбічним світом (марновірством). Опитувальник складається із 40 різних 

ситуацій. Кожна ситуація співставляється відповідно до шкала оцінювання 

від 0 до 4 (0 – якщо ситуація взагалі не здається неприємною; 1 – якщо 

ситуація трохи хвилює або турбує; 2 – якщо занепокоєння і страх досить 

сильні; 3 – якщо ситуація дуже неприємна і з нею повязані сильні 

занепокоєння, тривога, страх; 4 – якщо ситуація викликає сильний неспокій, 

сильний страх). Шкала 1 діагностує «Загальний рівень тривожності», шкала 2 

– «Шкільну тривожність», шкала 3 – «Самооціночну тривожність», шкала 4 – 

«Міжособистісну тривожність», шкала 5 – «Магічну тривожність». Отримані 

результати обробляються згідно до таблиці перерахунку значень, суму 

кожної з шкал (сирі бали) співставляються із нормативною таблицею тесту і 

переводяться у стени, відповідно до віку досліджуваних. Зміст 

опитувальника розміщено у додатку В. 

Для діагностики рівня пізнавального компоненту нами застосовувалась 

методика «Що таке добре, а що таке погане?» (Л. Фрідман (1988), с. 44). 

Методика призначена для встановлення усвідомлення та розуміння духовно-

моральних норм і уявлень про духовні якості підлітків (чуйність, 

принциповість, чесність, справедливість, дисциплінованість, порядність, 

відповідальність тощо). Зміст опитувальника та ключі відповідей 

представлені в додатку Д. 

Досліджуваним пропонувалося навести приклади заданих життєвих 

ситуацій. Усвідомлення уявлень про духовні якості та цінності підлітками 

оцінювалося за трьох бальною шкалою: 1 бал – в учня сформовано невірне 

уявлення про ту чи іншу духовну якість; 2 бали – якщо учень має уявлення 

про те чи інше поняття, хоча висловлює його недостатньо повно та чітко; та 3 

бали – у підлітка сформоване уявлення про духовно-моральну якість.    
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За шкалою «Пізнання та самопізнання» (за методикою «Духовний 

потенціал особистості» Е. Помиткіна) визначався рівень духовної 

спрямованості підлітків до пізнання та самопізнання (Помиткін, 2015, с. 109). 

Для визначення рівня розвитку духовної спрямованості підлітків, 

користуючись бланком відповідей, підраховувались кількість збігів 

відповідей підлітків у рядку, що відповідав означеній шкалі. Найбільша 

кількість балів дорівнює 7 і свідчить про найвищий рівень відповідної 

підструктури. 

Для вивчення психологічних особливостей духовного розвитку 

особистості підліткового віку в ціннісно-смисловій сфері ми застосували тест 

смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва. Ми враховували той факт, що дана 

методика не розрахована на дітей раннього підліткового віку, але, у зв’язку з 

тим, що ціннісно-смислова – це складна досліджувальна сфера і 

психодіагностичних матеріалів надзвичайно мало, ми апробували її на 

зазначеній віковій групі підлітків у пілотажному дослідженні з метою 

виявлення труднощів й негараздів в процесі діагностування. Після 

роз’яснення, діти впоралися з поставленим завданням, тому було прийнято 

рішення залишити дану методику в дослідженні показників ціннісно-

смислового компоненту духовності. Методика включає загальний показник 

осмисленості життя та п’ять субшкал, що відображають три орієнтації щодо 

сенсу життя (цілі в житті, насиченість життя та задоволеність 

самореалізацією), а також два аспекти локусу контролю (локус контролю – Я 

і локус контролю-життя). 

Тест СЖО містить 20 пар протилежних тверджень, які відображають 

уявлення про чинники осмисленості життя особистості підлітків. 

Досліджуваним були надані інструкції та запропоновані пари протилежних 

тверджень. Відповідно до інструкції вони мали обрати одне з протилежних 

тверджень, яке, на їхню думку, найбільш відповідало дійсності, та позначити 

його однією з цифр (1, 2, 3), залежно від того, наскільки вони впевнені у 
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виборі, або позначити цифрою 0, якщо обидва твердження, на їхній погляд, 

були однаково правильні.  

1. Цілі в житті. Бали за цією шкалою свідчать про наявність або 

відсутність у досліджуваних життєвих цілей стосовно майбутнього, які 

надають життю сенс, спрямованість і часову перспективу. 

2. Процес життя, або інтерес та емоційна насиченість життя. Показник 

балів за цією шкалою вказує на позитивне або негативне сприйняття 

досліджуваним процесу свого життя. Чи сприймається життя як цікаве, 

емоційно насичене або нецікаве та позбавлене сенсу.  

3. Результативність життя, або задоволеність самореалізацією. Бали за 

цією шкалою оцінюють продуктивність життєвого шляху, який пройшов 

досліджуваний.  

4. Локус контролю – Я (Я – господар життя). Бали за цією шкалою 

відображають уявлення досліджуваного про себе як про сильну особистість, 

здатну керувати своїм життям, або слабку особистість, яка нездатна 

контролювати події життя. 

5. Локус контролю – життя, або керованість життям. Бали за цією 

шкалою вказують на впевненість досліджуваного у керованості власного 

життя, свободі реалізовувати життєві плани, або невпевненості у собі та 

нездатності керувати власним життям.  

Шкала градації відповідей має симетричний вигляд – 3 2 1 0 1 2 3. 

Обробка результатів зводиться до підсумовування числових значень для всіх 

20 шкал. Максимальний бал завжди відповідає полюсу наявності мети в 

житті, а мінімальний бал – полюсу її відсутності.  

Для того аби визначити життєві цінності підлітків, ми звернулися до 

методики «Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій 

особистості» (С.С. Бубнова (1999)). Методика містить 66 питань, 

спрямованих на вивчення ціннісної сфери особистості через систему її 

«реальних», як стверджує автор, ставлень до світу. Методикою 

передбачається емпіричний аналіз рівня розвитку даної сфери за 11 



109 
 

виокремленими С. Бубновою настановленнями: «допомога та милосердя у 

ставленні до інших людей», «визнання і повага людей та вплив на 

оточуючих», «пізнання нового у світі, природі, людині», «любов», «приємне 

проводження часу, задоволення та відпочинок», «здоров’я», «пошук і 

насолода прекрасним», «спілкування», «високий соціальний статус і 

управління людьми», «високий матеріальний добробут», «висока соціальна 

активність для досягнення позитивних змін у суспільстві». У бланку для 

відповідей поряд із номером кожного питання зазначаються „+ˮ або „–ˮ. 

Після психодіагностування підлітків отримані результати оброблялися 

шляхом додавання кількості позитивних відповідей окремо для усіх 11 сфер 

цінностей (по 6 запитань щодо кожної). Внаслідок зазначеної процедури 

отримується рангова ієрархія з 11 груп ціннісних орієнтацій підлітків-сиріт 

(Бубнова, 1999).  

Методика «Діагностика моральної мотивації» (Г.В. Слєпухіна(2006)) 

застосовувались нами для вивчення рівня поведінкового компоненту 

духовності підлітків. Опитувальник складається із 4 запитань, з якими 

порівнюється власна думка досліджуваних підлітків. Обробка результатів 

здійснювалась шляхом підрахування суми позитивних відповідей: 1 – А, 2 – 

Г, 3 – В, 4 – А. Високий рівень – 4 бали, середній – 2-3 бали та 0-1 – низький 

рівень духовно-моральної мотивації.  

Крім того, методика «Діагностика вольового потенціалу особистості» 

також була включена в програму діагностики поведінкового компоненту 

духовності з метою вивчення вольового потенціалу підлітків, як провідного 

показника поведінкової сфери (Фетискин, Козлов,  Мануйлов, 2005, с. 39). 

Даний опитувальник включає 15 запитань. Підрахунок балів оцінювався 

наступним чином: відповідь «так» оцінювалась в 2 бали, «не знаю» – в 1 бал, 

а відповідь «ні» – 0 балів, Підраховується загальна сума набраних балів: 1-12 

балів відповідає низькому рівню вольового потенціалу, 13-21 бал – 

середньому і 22-30 балів – високому рівню вольової саморегуляції. Таким 
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чином, підрахунок відповідей дозволяє визначити рівень вольового 

потенціалу підлітків. 

Для вивчення загального рівня духовного розвитку та для визначення 

ціннісно-смислових утворень свідомості підлітків в ціннісно-смисловому 

компоненті духовності нами була використана методика «Духовний 

потенціал особистості» (Помиткін (2015)).  

Даний опитувальник складається із 49 запитань; 7 шкал розподілу 

духовного потенціалу в структурі особистості (у підструктурах спілкування, 

спрямованості, характеру, самосвідомості, досвіду, інтелекту та 

психофізіології) та 7 шкал духовної спрямованості особистості за такими 

цінностями: гуманістичні, естетичні, екологічні, цінності пізнання та 

самопізнання, самовдосконалення та самореалізації, відповідальності. 

Загальний рівень потенціалу духовного розвитку визначається шляхом 

складання отриманих показників за всіма підструктурами особистості. Для 

підлітків результати інтерпретувались за такими рівнями: від 25-37 балів – 

високий рівень; від 12-24 бали – середній рівень; до 12 балів – низький рівень 

духовного потенціалу.  

Таким чином, узагальнюючи результати відбору та обґрунтування 

психодіагностичного інструментарію, зазначимо, що презентовані методики 

в цілому підібрані відповідно до мети нашого дослідження. 

Комплекс методів емпіричного дослідження дає можливість надійно 

діагностувати рівень розвитку основних компонентів духовності підлітків, 

що входять в психологічну модель духовного розвитку підлітків-сиріт. Це 

дозволить виявити та узагальнити психологічні особливості духовного 

розвитку підлітків – вихованців інтернатних закладів. 

Процедуру порівняльного аналізу (груп досліджуваних підлітків – 

вихованців закладів інтернатного типу та їх однолітків які виховуються 

вдома) в рівні показників компонентів духовності, а також кореляційних 

взаємозв’язків між показниками представлено в наступному параграфі. 
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2.2. Дослідження психологічних особливостей духовного розвитку 

підлітків-сиріт  

 

Дослідження психологічних особливостей духовного розвитку 

підлітків-сиріт охоплювало два етапи: перший етап був спрямований на 

вивчення психологічних особливостей показників почуттєво-емоційного, 

пізнавально-рефлексивного, ціннісно-смислового та поведінкового 

компонентів духовності підлітків-сиріт, шляхом порівняння з результатами 

статистичних показників підлітків з родин; другий етап був спрямований на 

встановлення кореляційних зв’язків між показниками компонентів 

духовності підлітків. Отримані результати констатувального етапу 

дослідження дозволили нам виявити рівень духовного розвитку підлітків-

сиріт у закладах інтернатного типу.   

Достовірні розбіжності між показниками груп досліджуваних підлітків-

сиріт та підлітків з родин вивчались за допомогою T-test при незалежних 

вибірках (Сидоренко, 2009). Перевірялися дві висунуті робочі гіпотези:  

Н0 – немає істотної різниці між двома досліджуваними групами 

підлітків, розходження показників недостатньо значне; 

Н1 – спостерігається різниця в значеннях досліджуваної ознаки 

(показника), існують вірогідні відмінності між показниками обох груп 

респондентів (зведені результати порівняльного аналізу за T-test наведено у 

Додатку Е.1).   

Аналіз результатів вивчення почуттєво-емоційної складової в 

духовному розвитку підлітків, отриманих за методикою Е. Помиткіна 

«Діагностика емоційно-почуттєвих станів особистості», дав розгорнуту 

картину про наявний позитивний емоційно-почуттєвий стан підлітків (див. 

табл. 2.2.). 

Аналіз емоційно-почуттєвих станів підлітків-сиріт дозволив виявити 

перевагу середніх  статистичних показників (43%), з тенденцією до низьких 

(47%), у майже половини респондентів. 
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Таблиця 2.2 

Особливості прояву емоційно-почуттєвих станів досліджуваних підлітків 

n=190 

Рівні 

Підлітки-сироти  

(n=89) 
Підлітки з родин 

(n=101) 

Осіб  % Осіб  % 

Високий 9 10 33 33 

Середній 38 43 46 45 

Низький 42 47 22 22 

 

Високий рівень позитивних почуттєво-емоційних станів підлітків-

сиріт, в порівнянні з однолітками з родин, менш на 23%. Тобто це свідчить 

про епізодичність прояву позитивних емоційних станів, недостатньо 

сформований спектр емоцій та почуттів. Отримані результати переконують у 

впливі соціальної ситуації розвитку та індивідуально-психологічних 

особливостей на підлітків-сиріт які опинилися в ситуації емоційної 

занедбаності, про які було зазначено в попередньому розділі. Так, 

найнижчими виявилися показники «інтелектуально-творчих почуттів» 

(підлітки-сироти – 4,52%; підлітки з родин – 6,59%) та «естетичних почуттів» 

(підлітки-сироти 4,65%; підлітки з родин – 6,59%); вищими статистичними 

показниками виявилися «інтимно-особистісні почуття» (підлітки-сироти – 

6,82%; підлітки з родин – 9,82%) та «морально-гуманістичні почуття» 

(підлітки-сироти – 8,72%; підлітки з родин – 9,48%).  

В ході якісної інтерпретації даних було визначено, що більшість 

підлітків переживають такі емоції, як «піднесення», «урочистість», тоді як в 

негативних станах тієї ж шкали діти переживають «дисгармонію», 

«буденність». По шкалі морально-гуманістичних позитивних емоційних 

станів діти виділяють «єдність» (що обумовлюється, на наш погляд, 

сирітським почуттям «МИ»), в негативних – «провина», «нехтування» та 

«самотність». Аналізуючи шкалу інтелектуально-творчих позитивних 

емоційних станів ми побачили перевагу в «зосередженості», це свідчить про 

те, що вихователі та педагоги привчають дітей до зосередженої роботи над 

заняттями. В той же час в шкалі негативних емоційних станах підлітки 
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відмічають «апатію», «смуток», інколи «байдужість». І, досліджуючи 

інтимно-особистісну шкалу позитивних емоційних станів, зазначимо, що діти 

виділяють «прив’язаність» та «довіру», в негативних – «образу», 

«суперництво» та «ревнощі».  

Наведемо декілька прикладів коментарів та запитань підлітків в 

процесі анкетування, які дали змогу більш впевнитися в проявах їх 

психологічних особливостях. Стосовно такого показника як «заздрість», за 

даними анкетування діти відмітили, що не розуміють істинного прояву 

даного почуття, та писали такі коментарі: «заздрість, це коли ненавидиш 

іншого?» або «заздрість, це коли хочеться щоб іншої людини не існувало 

взагалі?». Такий показник як «приреченість» обурив деяких респондентів, та 

згодом виникла суперечка в групі досліджуваних «приреченість це те, що 

вже ніколи не можна змінити і, навіть, Сам Бог не в силах нічого зробити», 

інші наполягали на протилежному  - «приреченість, це коли бувають сумніви 

в своїх силах». Наприклад, на показник «ненависть» підлітки так реагували: 

«Ненавидіти не можна, а треба любити», хоча на питання «що таке любов та 

який прояв має» відповісти не могли, або відповідали як «це коли тебе не 

кидають рідні» або «це коли ділишся один з одним».  

Аналіз загального рівня емоційно-почуттєвих станів, за допомогою 

розробленої диференціальної шкали, дав змогу звернути увагу на глибину 

подразнених почуттєво-емоційних станів. 

У результаті математичного розрахунку T-test були зафіксовані 

значущі статистично достовірні відмінності між статистичними показниками 

підлітків обох досліджуваних груп за 4 модальностями позитивних емоційно-

почуттєвих станів: морально-гуманістичні t = 1,43 «*» - р ≤0,05; естетичні t = 

2,97 «**» - р ≤0,01; інтелектуально-творчі t = 3,37 «***» - р ≤0,001 та 

інтимно-особистісні  t = 4,76 «***» - р ≤0,001(рис. 2.1) . 
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Рис. 2.1 Особливості прояву емоційно-почуттєвих станів досліджуваних підлітків (у %) 

 

За загальним показником прояву позитивних емоційно-почуттєвих 

станів у підлітків-сиріт та підлітків з родин також виявлено статистично 

достовірні відмінності T-test t = 3,95 «***» - р ≤0,001, що свідчить про 

переважно низький рівень актуалізованості духовного розвитку в емоційно-

почуттєвій сфері у підлітків-сиріт. 

Крім того, визначався рівень емоційної чуйності, чутливості та уваги 

до інших людей (емпатії), як одного з найважливішого критерію почуттєво-

емоційного компоненту духовності підлітків-сиріт, адже відношення до 

інших є одним з показників духовного розвитку особистості, для діагностики 

якого ми скористалися допоміжною методикою «Шкала емоційного відгуку» 

А. Меграбяна, в модифікації Н. Епштейна. Проаналізуємо рівень здатності до 

соціальної емпатії підлітків обох досліджуваних груп (табл. 2.3. та рис. 2.2). 

Таблиця 2.3 

Особливості здатності до емоційного відгуку досліджуваних підлітків 

n=190 

Рівні 

Підлітки-сироти 

(n=89) 
Підлітки з родин 

(n=101) 

Осіб % Осіб % 

Високий 20 22,48 35 35 

Середній 41 46,06 56 55 

Низький 28 31,46 10 10 

 

Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

Підлітки-сироти 10% 43% 47%

Підлітки з родин 33% 45% 22%
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Так, за результатами опитування високий рівень емпатії у підлітків-

сиріт лише у 22,48% респондентів, тоді як низький рівень показав 31,46% 

розвиненості емпатійних почуттів. Значний відсоток (46,06% та 55%) у 

досліджуваних середнього рівня в обох досліджуваних групах. Аналіз 

середньостатистичних показників психологічної здатності до соціальної 

емпатії підлітків-сиріт та підлітків з родин показав, що високий рівень 

емпатії притаманний підліткам з родин (35%).  

Підлітки-сироти поступаються в показниках середнього (в даному 

випадку «нормального») рівня майже в півтори рази (46,06% та 55%), та 

майже втричі показники низького рівня у підлітків-сиріт (31,46%) вищі за 

показники підлітків з родин (10%). В ході опитування ми спостерігали як 

підлітки-сироти довго думали майже над кожним запитанням. Здавалося, що 

респонденти намагалися відповісти «правильно». Очевидно, діти обізнані «як 

треба», ми допускаємо, що на позаурочних заняттях підлітки вивчали про 

такі емпатичні властивості, як «здатність співпереживати», «думати про 

інших», «уявити себе на місці іншого» та ін. Хоча, якісний аналіз показав, що 

підліткам – вихованцям інтернатів важко зрозуміти переживання інших 

людей, більшість зазначила, що їх «дратує, коли людина себе жаліє», вони не 

«приймають близько до серця проблеми своїх друзів», але як і підлітки з 

родин відмічали, що «щиро засмучуються, коли бачать нещасних 

(безпритульних) літніх тварин».   

 

Рис. 2.2 Особливості здатності до емоційного відгуку досліджуваних підлітків (у %) 

Високий Середній Низький 

Підлітки-сироти 22,48% 46,06% 31,46%

Підлітки з родин 35% 55% 10%
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Емпіричне значення показника T-test для груп досліджуваних рівня 

здатності до соціальної емпатії становить t = 2,37 «**» - р ≤0,01, що вказує на 

виявлену статистично достовірну різницю між підлітками двох 

досліджуваних груп. Нерозвиненість здатності до емпатії може бути 

наслідком індивідуально-психологічних особливостей підлітків-сиріт 

(емоційної депривації, психологічної травмованості) або свідченням впливу 

соціальної ситуації розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу. 

Цікавими виявилися результати психологічної діагностики 

особистісної тривожності підлітків обох досліджуваних груп, яка 

здійснювалась з використанням методики «Діагностика особистісної 

тривожності» (Г. Прихожан) (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3 Особливості особистісної тривожності досліджуваних підлітків  

(середні арифметичні показники) 

 

З отриманих результатів, що представлені на рис. 2.3 бачимо, що у 

підлітків-сиріт і підлітків з родин простежуються відмінності в прояві 

особистісної тривожності. Так, згідно результатів шкільної тривожності, у 

підлітків-сиріт (10,07) проявляється рідше, ніж у підлітків з родин (17,54). Це 

можна пояснити тим, що у підлітків з родин учбова діяльність протікає з 

більшими стресовими ситуаціями, переживаннями, відповідальністю. Також 

ми припускаємо, що це може бути пов’язано з вимогами батьків щодо 
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результативності навчання у школі, загруженість в після урочний час 

(відвідування музичних, спортивних шкіл тощо), вибір майбутньої професії. 

Майже однакові результати самооцінювальної тривожності: у підлітків-сиріт 

(14,32) та підлітки з родин (12,76), що може говорити про особливості 

підліткового віку – характерний неадекватний рівень самооцінки, 

установлення взаємин із протилежною статтю, що спричиняє прояв 

тривожності у підлітків. Що стосується рівня міжособистісної тривожності, 

підлітки-сироти, тут ми можемо бачити, що рівень вищий у підлітків-сиріт 

(17), ніж у їх однолітків з родин (14,43). Це обумовлене тим, що в 

підлітковому віці проблема міжособистісних стосунків є однією з 

найактуальніших. Проте, результати у підлітків-сиріт є вищими за результати 

підлітків з родин, що пояснюється особливою соціальною ситуацією 

розвитку у підлітків першої групи досліджуваних. Оскільки головною 

особливістю у відносинах з ровесниками – це довіра, тут виникає проблема у 

підлітків-сиріт, що пояснюється тим, що довіра завжди пов’язана з ризиком 

бути не зрозумілим, страхом відкидання, ранимістю тощо. Особливо 

яскравими спостерігаються відмінності в прояві магічної тривожності, 

підлітки з родин показали вищий результат прояву (16), ніж підлітки-сироти 

(11,82). Ми можемо пояснити це тим, що у підлітків з родин більш широке 

коло спілкування з різними людьми, досвід отримання як позитивної так і 

негативної інформації. Також припускаємо, що у цієї групи підлітків 

набагато більше можливостей перегляду різноманітних телепередач, 

емоційно деструктивних фільмів, вседозволеність в користуванні інтернет 

іграми тощо. Отже, тенденція особливо сильних відмінностей рівня 

міжособистісної тривожності (за середнім арифметичним) може бути 

спричинена значимістю родини для створення сприятливих умов прийняття 

дитини, що могло б сприяти зниженню показників міжособистісної 

тривожності. Аналіз шкільної, самооцінювальної, міжособистісної та 

магічної тривожності дозволив встановити, що у підлітків-сиріт переважає 

рівень самооцінювальної та міжособистісної тривожності, натомість рівень в 
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шкільної та магічної тривожності виявлен нижчим, ніж у підлітків з родин. 

Це свідчить про наявну проблему серед вихованців закладів інтернатного 

типу в ситуаціях, що актуалізують уявлення підлітків під час міжособистісної 

взаємодії із «значимими іншими», а також про результат засвоєння 

підлітками-сиротами негативного досвіду втрати близьких, збіднілих 

способів міжособистісної взаємодії. Водночас, не виявлений високий рівень у 

таких показниках особистісної тривожності, як «шкільна» та «магічна», 

свідчить про те, що вони не є «симптомами» основних переживань підлітків-

сиріт. Емпіричне значення показника T-test загального рівня особистісної 

тривожності становив t = 2, 97 «**» - р ≤0,01, шкільної тривожності t = 5, 78 

«***» - р ≤0,001, самооцінювальної t = 1, 63 «*» - р ≤0,05, міжособистісної 

t = 2, 50 «**» - р ≤0,05 та магічної тривожності t = 4, 17 «***» - р ≤0,001. 

Таким чином, отримані результати проведеного дослідження за 

визначенням рівня показників за чотирма модальностями (естетичної, 

морально-гуманістичної, інтелектуально-творчої, інтимно-особистісної) 

позитивних почуттєво-емоційних станів, емпатії та особистісної тривожності, 

дають нам підставу вважати, почуттєво-емоційна складова духовності у 

підлітків-сиріт сформована недостатньою та визначити такі психологічні 

особливості: емоційно-почуттєвий дисонанс (що проявляється у 

нерозвиненості вищезазначених сферах позитивних емоційно-почуттєвих 

станів); недостатня сформованість емоційного відгуку (що проявляється у 

невираженості до пізнання внутрішнього світу інших людей та недостатності 

емоційного досвіду), а також у наявності самооцінювальної та 

міжособистісної тривожності.       

Розглянемо результати психологічної діагностики пізнавально-

рефлексивного компоненту духовності та сформованості уявлень й понять 

підлітків про духовно-моральні якості за методикою «Що таке добре, а що 

таке погане?» Л. Фрідмана. Розподіл результатів респондентів за рівнями 

розвитку пізнавального компоненту духовності представлено у таблиці 2.4. 

та на рисунку 2.4. 
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Таблиця 2.4 

Особливості здатності до рефлексії підлітків-сиріт та підлітків з родин 

n=190 

Рівні 

Підлітки-сироти 

(n=89) 
Підлітки з родин 

(n=101) 

Осіб  % Осіб  % 

Високий 16 18 22 22 

Середній 45 51 61 60 

Низький 28 31 18 18 

 

Якщо на етапі вивчення почуттєво-емоційного компоненту духовності 

ми визначали особливості підлітків в їх відношенні до себе, самоприйнятті 

(пізнання власних позитивних та негативних почуттів та емоцій), емпатійне 

розуміння й прийняття іншої людини та особистісної тривожності, то на 

етапі пізнавально-рефлексивного компоненту перед нами постало завдання 

визначити психологічні особливості готовності підлітків до самоаналізу, 

осмислення й переосмислення причинно-наслідкових зв’язків, рефлексії, 

саморозвитку та духовної спрямованості до пізнання та самопізнання. 

В ході вивчення розуміння підлітками «поганого» й «доброго», 

презентованих у таблиці 2.4, у 18% опитуваних  підлітків-сиріт та у 22% 

підлітків з родин виявлено високий рівень обізнаності. Підлітки з родин 

продемонстрували власну осмисленість над заданим питанням, легко 

відрізняли «що таке добре, а що таке погане», сумлінно відповідали, 

намагалися якнайкраще «донести» до опитуючих власну точку зору. За 

опитуванням педагогів та психологів респондентам проводяться заняття з 

позаурочного навчання (наприклад, година спілкування), на яких вони 

можуть отримати знання про такі поняття, як «мудрість», «література з 

самопізнання», «що значить розуміти себе, чути внутрішній голос». 

Натомість, підлітки-сироти також здатні аналізувати життєві принципи, вони 

намагалися обґрунтовувати наведені поняття, пояснити причинно-наслідкові 

дії в ситуації вибору. Спілкуючись із педагогами та психологом, вони 

відмічали, що незважаючи на проведення позаурочних занять, ці діти також 
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завжи цікавляться чимось новеньким, є частими гостями на бесідах з 

психологом, задають запитання. 

Цікавими виявились результати середнього рівня пізнавального 

компонету. Майже з однаковими ітоговими цифрами показників середнього 

рівня перебувають обидві досліджувані групи підлітків (сироти – 51%, 

підлітки з родин – 60%). Як в одній так і в іншій групі респондентів, підлітки 

показали свою обізнаність в уявленнях про духовно-моральні поняття 

правильно, але в ході якісного аналізу ми не побачили ступінь такої 

сформованості понять й уявлень про духовно-моральні якості. Діти гарно 

обізнані «як треба» але розгорнутого пояснення надати не змогли. Середнє 

значення у досліджуваних групах підлітків можна пояснити тим, що на 

позаурочних заняттях діти ознайомлювалися з морально-духовними 

поняттями та якостями. Складним для підлітків виявилось відповісти на 

ствердження «навести приклад справедливого вчинку і як вони це розуміли», 

допускаємо, що це пояснюється особливостями дитячої емоційної депривації, 

життя в умовах інтернатів. 

На рівні сформованості понять про морально-духовні якості «низький» 

виявлено у 31% підлітків-сиріт та 18% у підлітків з родин. В 

процесіопитування ми мали можливість спостерігати за респондентами. 

Цікавим виявився той факт, що майже всі підлітки обох досліджуваних груп 

обізнані в категоріях духовно-моральних якостей, але наскільки різними ми 

відмічали відповіді підлітків. Наприклад, якщо аналізувати низький рівень 

підлітків з родин, то діти явно розуміють причинно-наслідкові звязки, але, 

зухвало відмовлялися розгорнуто відповідати на запитання, пояснюючи це 

«Не маю на це часу», «А хто сказав, що бути чесним – це добре?! В наш час 

це не модно!», «А у мене паста закінчилася в ручці» та ін. Тобто діти навіть 

не спробували напружитися й відповісти. Іншу ситуацію ми спостерігали в 

ході анкетування підлітків-сиріт. Ці діти також обізнані, якщо їх просто 

запитати, наприклад «як ти вважаеш...», але висловити свою думку на папері 

їм виявилося складним завданням. Деякі напружено контролювали процес, 
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щоб ніхто не «підглянув» до їхньої анкети, або час від часу перепитували «а 

це питання що значить», «а на це я правильно відповів?» та ін. Припускаємо, 

що низький рівень пізнавального компоненту духовності у підлітків-сиріт 

характеризується не тільки нездатністю до рефлексії, а ще й тривожністю, 

низькою самооцінкою – що властиво дітям сиротам (про що зазначалося в 

теоретичних дослідженнях).  

 

Рис. 2.4. Графічне зображення розподілу результатів респондентів за рівнями розвитку 

пізнавально-рефлексивного компоненту підлітків-сиріт та підлітків з родин (у %) 

 

З графічних даних видно тенденцію розвитку пізнавально-

рефлексивного компоненту духовності підлітків. Високий та середній рівні 

переважають у підлітків з родин, низький рівень – у підлітків-сиріт. 

Емпіричне значення показника T-test для груп досліджуваних рівня духовної 

рефлексії становило t = 1, 59 «*» - р ≤0,05, що вказує на виявлену незначну 

статистично достовірну різницю між підлітками двох досліджуваних груп. В 

процесі якісної інтерпретації на основі здійсненого аналізу ми можемо 

стверджувати, що критерій «рефлексія» на високому рівні даного 

компоненту найбільш сформований, порівнюючи з іншими трьома 

компонентами. Але подальший розвиток рефлексії у підлітків-сиріт 

сприятиме не тільки покращенню знань й усвідомленню причин та наслідків 

власної поведінки, а й активізуватиме процес самосвідомості та адекватного 

самосприйняття (тривожність в проявленні знань, бути «як треба» та ін). 

Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

Підлітки-сироти 18% 51% 31%

Підлітки з родин 22% 60% 18%
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Тому, в процесі духовного розвитку підлітків-сиріт, важливим етапом є 

пізнавальний – «знайомство із самим собою», розвиток системи уявлень про 

себе, про навколишній світ і своє місце в цьому світові. Критерій «рефлексія» 

на пізнавальному етапі духовного розвитку, як і «сформованість позитивних 

емоцій та поччутів», «відношення до інших» на почуттєво-емоційному етапі, 

також можна віднести до індивідуально-психологічної групи особливостей 

підлітків-сиріт. 

За шкалою пізнання та самопізнання в духовному розвитку 

особистості високий рівень показали лише 6% підлітків-сиріт, на відміну від  

їх однолітків із родин (23%), значний відсоток середнього рівня у підлітків-

сиріт (63%) та у підлітків з родин (57%), пізнання та самопізнання в 

духовному розвитку на низькому рівні показали – 31% вихованців закладів 

інтернатного типу та 20% школярів. З кількісних даних опитувальника 

можна сказати, що показник пізнання та самопізнання розвинутий вище ніж 

за середній рівень. Зазначимо, це може свідчить про те, що респондентам 

проводяться позакласні заняття, на яких вони можуть отримати знання про 

такі поняття, як «мудрість», «література з самопізнання», «що значить 

розуміти себе, чути внутрішній голос». Складним для підлітків виявилось 

відповісти на ствердження «щоб найбільш цінні думки не були втрачені, я 

викладаю їх у письмовій формі», це пояснюється особливостями життя в 

умовах інтернатів, де діти фактично не мають особистісного простору та 

надають перевагу на невикористання особистих щоденників. Хоча підліткам-

сиротам характерна обізнаність про духовно-моральні принципи, але вони не 

рефлексують щодо уявлень про себе, власних переконань й поглядів. 

Емпіричне значення показника T-test рівня пізнання та самопізнання t = 2,59 

«**» - р ≤0,01 вказує на виявлену статистично достовірну різницю між 

підлітками двох досліджуваних груп.  

Як було визначено в запропонованій нами психологічній моделі 

процесу духовного розвитку підлітків-сиріт, смисложиттєві орієнтації в 

духовному розвитку підлітків розглядаються нами як показник їх 
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переконань, смислів, цілей, емоційної насиченості процесу життєдіяльності. 

В ході констатувального експерименту підліткам двох досліджуваних груп 

була запропонована методика «Смисложиттєві орієнтації» Д. Леонтьєва. 

Результати діагностики презентовано в таблиці 2.5. та на рисунку 2.5. 

Таблиця 2.5. 

Особливості показників осмисленості життя підлітками-сиротами  

та підлітками з родин 

n=190 

Рівні 

Підлітки-сироти 

(n=89) 
Підлітки з родин 

(n=101) 

Осіб  % Осіб  % 

Високий 16 18 29 29 

Середній 42 47 63 62 

Низький 31 35 9 9 

 

Результати дослідження розвитку смисложиттєвих орієнтацій загальної 

вибірки респондентів показують, що підлітки з родин за загальним 

показником осмисленості життя, мають показники на рівні середніх значень 

– 103,25 бали (62%).  Підлітки-сироти показали результат нижчим – 90,39 

бали (47%) досліджуваних. Натомість, статистичні показники високого рівня 

у підлітків-сиріт характеризуються 18% досліджуваних, у підлітків з родин – 

29%. Загальні показники низького рівня свідчать про те, що 35% підлітків-

сиріт показали низький рівень смисложиттєвих орієнтація, тоді як підлітків з 

родин лише 9% досліджуваних. 

Розглянемо отримані значення за кожною субшкалою. Перші три 

субшкали «Цілі в житті», «Процес життя» та «Результат життя» орієнтовані 

на вивчення осмисленості підлітками минулого, теперішнього та 

майбутнього. 

Субшкала «Цілі в житті». Показники розвитку смисложиттєвих 

орієнтацій у підлітків-сиріт та підлітків з родин перебувають на рівні 

середніх значень (за середнім арифметичним): підлітки-сироти – 27,57 балів, 

підлітки з родин – 31,18 балів. Характерним для підлітків є недостатня 

визначеність цілей на майбутнє, а також притаманна ситуативна 
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спрямованість, це може свідчити про особливості малого життєвого досвіду в 

силу раннього підліткового віку. У підлітків-сиріт такий результат може 

свідчити про наявність тимчасової перспективи в їх житті, це підтверджує 

теоретично визначені особливості соціальної ситуації розвитку. Відсутність 

осмисленості цілей в житті може спричинити перешкоду для самореалізації 

та самовдосконалення в подальшому житті підлітків.  Емпіричне значення 

показників T-test для груп досліджуваних за субшкалою «Цілі в житті» 

становило t = 3, 56 «***» - р ≤0,001, що засвідчує статистично достовірні 

відмінності у показниках між досліджуваними групами. 

За результатами  «Процес життя, або інтерес, емоційна насиченість 

життя» обидві групи підлітків також перебувають на рівні середніх значень 

(за середнім арифметичним): підлітки-сироти – 26,05 балів, підлітки з родин 

– 29,64 бали. Нижчи статистичні показники у підлітків-сиріт свідчать про 

певну невдоволеність власним життям або його емоційним насиченням, 

наповненим смислом. В отриманих емпіричних даних виявлені значення 

показників T-test для груп досліджуваних за субшкалою «Процес життя» 

t = 3, 31 «***» - р ≤0,001, що засвідчує статистично достовірні відмінності в 

показнику «Процес життя, або інтерес і емоційна насиченість життя» у 

підлітків з родин є вищим в порівнянні з показниками сиріт. 

Трішки нижчим результат демонструють підлітки за субшкалою 

«Результат життя» (за середнім арифметичним): підлітки-сироти – 21,96 

бали, підлітки з родин – 26,24 балів. Аналіз показав, що підлітки-сироти не 

відчувають того, наскільки продуктивною й осмисленою виявилася прожита 

частина їхнього життя. Підлітки демонструють незадоволеність результатом 

прожитої частини життя. Емпіричне значення показників T-test для груп 

досліджуваних за субшкалою «Результат життя» t = 4, 63 «***» - р ≤0,001, що 

засвідчує статистично достовірні відмінності у показниках між даними 

групами. В отриманих нами емпіричних даних виявлено, що у підлітків з 

родин показники з орієнтацією на минуле, теперішнє та майбутнє є значно 

вищими в порівнянні з показниками підлітків-сиріт.  
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Субшкали «Цілі в житті», «Процес життя» та «Результат життя» 

вказують на осмисленість підлітками обох досліджуваних груп майбутнього, 

теперішнього та минулого. За результатами емпіричних значень показників 

T-test для обох груп респондентів найвищі показники відмінностей виявлено 

за субшкалою «Результат життя» (минуле). Отримані дані підтверджують 

результати теоретичного дослідження в тому, що досвід перебування в 

неблагополучній родині, батьківська депривація тощо можуть бути 

факторами, що негативно впливають на процес самореалізації підлітків-сиріт. 

Нижче середнього показники виявилися за субшкалою «Локус 

контролю – Я» – підлітки-сироти – 18,11 бали, підлітки з родин – 21,42 бали. 

Отримані результати свідчать про те, що у підлітків-сиріт не сформоване 

уявлення про себе як про сильну, гідну, свободну людину, яка здатна 

побудувати своє майбутнє, жити відповідно поставленим цілям і планам. 

Підлітки з родин демонструються впевненість і, навіть, готовність 

контролювати події свого життя. Емпіричне значення показника T-test  для 

груп досліджуваних за субшкалою «Локус контролю Я» становив t = 5,13 

«***» - р ≤0,001, що засвідчує достовірні відмінності у показниках між 

підлітками двох груп.  

За результатами субшкали «Локус контролю – жииття, або керування 

життям» були одержані середні показники, але у підлітків з родин (30,76 

балів) вони є вищими, ніж у досліджуваних підлітків-сиріт (27,04 бали).  

З отриманих результатів можна бачити, що підліткам-сиротам 

характерне переконання, що власне життя їм непідвладне, вони не здатні 

вільно приймати рішення, не маючи розуміння як втілювати їх в життя. Це 

може свідчити про те, що підліткам-сиротам бракує досвіду самостійності 

приймати рішення, ситуацій, в яких вони можуть проявити відповідальність. 

Емпіричне значення показника T-test  для груп досліджуваних за субшкалою 

«Локус контролю життя, або керування життям» становило t = 3,78 «***» - 

р ≤0,001, що засвідчує достовірну відмінність у показниках між підлітками 
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двох груп. Тобто, у підлітків з родин показники за цією шкалою є вищими у 

порівнянні з показниками підлітків-сиріт. 

 

Рис. 2.5. Особливості показників розвитку осмисленості життя у підлітків-сиріт 

та підлітків з родин (середні арифметичні показники) 

 

Емпіричне значення показника T-test для груп досліджуваних за 

загальним показником осмисленості життя дорівнює t = 4,78 «***» - р ≤0,001, 

засвідчує статистично достовірні відмінності між показниками розвитку 

смисложиттєвих орієнтацій у підлітків-сиріт та підлітків з родин. Тобто, у 

підлітків з родин показники за даною методикою є вищими в порівнянні з 

показниками підлітків – вихованців інтернатних закладів. Таким чином, 

підлітки, які ще з дитинства виховуються у закладах інтернатного типу не 

мають бачення свого майбутнього, вкрай мало обізнані про себе і своє 

минуле, не мають емоційної насиченості життя в теперішньому. Також 

зауважимо, що у підлітків спостерігається порушення психологічного часу – 

підлітки не здатні уявити та порівняти себе дійсного з самим собою у 

майбутньому чи минулому.   

Визначення домінант духовної ціннісної орієнтації як показника 

ціннісно-смислової сфери підлітків проводилось за допомогою допоміжної 

методики «Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій 

особистості» (авт. С. Бубнова). 

Цілі Процес Результат 
Локус 

контрол
ю Я 

Локус 
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показник 

СЖО 

Підлітки-сироти 27,57 26,05 21,96 18,11 27,04 90,39

Підлітки з родин 31,18 29,64 26,24 21,42 30,76 103,25
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Автор методики виокремлює 11 поліструктурних ціннісних орієнтацій 

особистості, а саме: «приємне проводження часу й відпочинок»; «високий 

матеріальний добробут»; «пошук і насолода прекрасним»; «допомога та 

милосердя по відношенню до інших людей»; «любов»; «пізнання нового у 

світі, природі, людині»; «високий соціальний статус і управління людьми»; 

«визнання і повага людей та вплив на оточуючих»; «висока соціальна 

активність для досягнення позитивних змін у суспільстві»; «спілкування»; 

«здоров’я» – які відображають як реальну так і духовну спрямованість 

особистості.  

Внаслідок проведеного діагностування ми отримали кількісні 

показники результатів обстеження досліджуваних двох груп підлітків за 

показниками, що презентовано у таблиці 2.6, на рисунку 2.6.  

Таблиця 2.6. 

Середні значення показників ціннісної орієнтації досліджуваних 

підлітків 

n=190 

Вимірювальні показники духовної 

ціннісної орієнтації 

Підлітки-

сироти 

(n=89) 

Підлітки з 

родин 

(n=101) 

Приємне проводження часу, відпочинок 4,68 4,84 

Високий матеріальний добробут 3,16 3,79 

Високий соціальний статус і управління людьми 3,61 3,24 

Визнання і повага людей та вплив на оточуючих 4,32 2,83 

Пошук і насолода прекрасним 2,74 3,82 

Допомога та милосердя по відношенню до інших 2,3 3,14 

Любов 2,3 3,83 

Пізнання нового у світі, природі, людині 2,26 3,29 

Висока соціальна активність для досягненя 

позтивних змін у суспільстві 
2,3 3,24 

Спілкування 3,8 4,28 

Здоров’я 1,8 2,24 

 

Розглянемо ієрархію показників (середні арифметичні значення) групи 

цінностей підлітків-сиріт, а саме: 1. «приємне проводження часу й 

відпочинок» (4,6); 2. «визнання і повага людей та вплив на оточуючих» (4,3); 

3. «спілкування» (3,8); 4. «високий соціальний статус і управління людьми» 
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(3,6); 5. «високий матеріальний добробут» (3,1); 6. «пошук і насолода 

прекрасним» (2,7); 7. «допомога та милосердя по відношенню до інших 

людей» (2,3); 8. «любов» (2,3); 9. «висока соціальна активність для 

досягнення позитивних змін у суспільстві» (2,3); 10. «пізнання нового у світі, 

природі, людині» (2,2); 11. «здоров’я» (1,8). 

Підлітки, які проживають в родинах показали інший результат. Так, 

ієрархія показників підлітків з родин групи цінностей: 1. «приємне 

проводження часу й відпочинок» (4,8); 2. «спілкування» (4,2); 3. «любов» 

(3,8); 4. «пошук і насолода прекрасним» (3,8); 5. «високий матеріальний 

добробут» (3,7); 6. «пізнання нового у світі, природі, людині» (3,2); 

7. «висока соціальна активність для досягнення позитивних змін у 

суспільстві» (3,2); 8. «високий соціальний статус і управління людьми» (3,2); 

9. «допомога та милосердя по відношенню до інших людей» (3,14); 

10. «визнання і повага людей та вплив на оточуючих» (2,8); 11. «здоров’я» 

(2,24). 

Ми умовно поділили запропоновані 11 цінностей на 2 групи: реальних 

та духовних (рис. 2.6). До першої групи цінностей ми віднесли «реальні» з 1-

5: 1 - Приємне проводження часу, відпочинок; 2 - Високий матеріальний 

добробут; 3 - Високий соціальний статус і управління людьми; 4 – Визнання і 

повага людей та вплив на оточуючих. До другої групи цінностей ми віднесли 

«духовні» з 5-11: 5 – Пошук і насолода прекрасним; 6 – Допомога та 

милосердя по відношенню до інших людей; 7 – Любов; 8 – Пізнання нового у 

світі, природі, людині; 9 – Висока соціальна активність для досягненя 

позтивних змін у суспільстві; 10 – Спілкування; 11 – Здоров’я. 

Для зручності порівняння ієрархія ціннісних орієнтацій наочно 

представлена на рисунку 2.6. 
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Рис. 2.6. Середні значення показників ціннісних орієнтацій у підлітків 

Примітки: 

1 – Приємне проводження часу, відпочинок; 2 – Високий матеріальний добробут; 

3 – Високий соціальний статус і управління людьми; 4 – Визнання і повага людей та вплив 

на оточуючих; 5 – Пошук і насолода прекрасним; 6 – Допомога та милосердя по 

відношенню до інших людей; 7 – Любов; 8 – Пізнання нового у світі, природі, людині; 9 – 

Висока соціальна активність для досягненя позтивних змін у суспільстві; 10 –

Спілкування; 11 –  Здоров’я. 

Результати дослідження розвитку реальних і духовних цінностей 

підлітків-сиріт та їх однолітків з родин свідчать, що підлітки з родин 

прагнуть до духовного зростання, натомість однолітки з інтернатів 

знаходяться на не достатньому рівні. 

Як видно з графіку 2.6. результати дослідження розвитку реальних і 

духовних цінностей підлітків-сиріт та підлітків з родин (табл. 2.6) свідчать, 

що вищими показниками в групі досліджуваних підлітків з родин в 

порівнянні з результатами підлітків-сиріт виявились «самореалізація» та 

«самовдосконалення», хоча і перебувають на середньому рівні.  

При дослідженні було виявлено, що такі духовні цінності, як «пізнання 

та самопізнання» – однаково важливі для двох досліджуваних груп 

респондентів.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Підлітки-сироти 4,68 3,16 3,61 4,32 2,74 2,3 2,3 2,26 2,3 3,8 1,8

Підлітки з родин 4,84 3,79 3,24 2,83 3,82 3,14 3,83 3,29 3,24 4,28 2,24
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У результаті проведеного аналізу за коефіцієнтом значимості 

відмінностей було встановлено наступні емпіричні значення показника T-test 

для груп досліджуваних на рівні р ≤0,001 «***»:  «Визнання і повага людей 

та вплив на оточуючих» t = 3,81; «Пошук і насолода прекрасним» t = 4,36; 

«Допомога та милосердя по відношенню до інших людей» t = 5,30; «Любов» 

t = 4,61; «Висока соціальна активність для досягнення позитивних змін у 

суспільстві» t = 3,78; «Спілкування» t = 3,91. На рівні р ≤0,01 «**» виявлено: 

«Пізнання нового у світі, природі, людині» t = 2,59;  «Високий соціальний 

статус і управління людьми» t = 2,65. На рівні р ≤0,05 «*» виявлено: 

«Високий матеріальний добробут» t = 1,90; «Здоров’я» t = 1,76. За шкалою 

«Приємне проводження часу, відпочинок» статистичних відмінностей не 

виявлено (t = 0,94). 

Як бачимо, емпіричні значення показника T-test для груп 

досліджуваних засвідчують статистично достовірні відмінності між 

показниками розвитку духовної ціннісної орієнтації.  

Ми вважаємо, що розвиток особистості і духовний розвиток є 

взаємопов’язаними процесами, що зумовлюють спілкування, спрямованість, 

самосвідомість, діяльність, творчість, духовні орієнтації особистості. Тому 

для духовного розвитку підлітків-сиріт необхідно враховувати зазначені 

нами соціальні та індивідуально-психологічні особливості мають бути 

максимально зорієнтовані на інтенсивний духовний пошук особистості.  

Як було визначено в теоретичній моделі процесу духовного розвитку 

підлітків-сиріт, один із найважливіших критеріїв їх духовного зростання – 

духовно-моральна мотивація як спрямована діяльність та актуалізація 

вольової саморегуляції особистості підлітків.  

Дослідження розвитку поведінкового компоненту підлітків-сиріт та 

підлітків з родин було здійснено за допомогою методики «Діагностика 

моральної мотивації» Г. Слєпухіної (табл. 2.7. та рис. 2.7). 
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Таблиця 2.7 

Особливості прояву духовно-моральної мотивації підлітків-сиріт 

та підлітків з родин 

n=190 

Рівні 

Підлітки-сироти 

(n=89) 
Підлітки з родин 

(n=101) 

Осіб % Осіб % 

Високий 11 12 29 29 

Середній 56 63 54 53 

Низький 22 25 18 18 

 

Отримані результати показали, що у 12% підлітків-сиріт високий 

рівень моральної мотивації, що на 17% менше, ніж у їх однолітків з родин 

(29%). На основі якісного аналізу відповідей підлітків, припускаємо, що для 

цієї групи респондентів духовно-моральна мотивація ґрунтується на 

обізнаності духовно-моральних знань й переконань, а також на вищих 

потребах – в любові, прив’язаносте до рідних, повазі, самовизначенні та 

самоактуалізації, в пізнавальній та естетичній потребі.   

Така розбіжність у показниках між підлітками обох груп може свідчити 

про те, що у підлітків-сиріт переважають соціально-психологічні особливості 

(негативний досвід розлучення із сім’єю, порушення прив’язаностей та ін.). 

Підлітки-сироти із середнім рівнем духовно-моральної мотивації 

показали результат (63%) на 10% вищим, ніж у їх однолітків з родин – 53%. 

Це може свідчити про взаємозумовленість пізнавальної обізнаності (часткове 

засвоєння знань) з мотивами. Підлітки на цьому рівні, принаймні, 

усвідомлюють духовно-моральні ситуації. Складніше у виконанні духовно-

моральних норм та принципів. Якщо підліткам, які проживають в родинах 

характерна своєрідна конфронтація між власними потребами й мотивацією з 

нормативами, вимогами дорослих, то у підлітків-сиріт, які виховуються у 

закладах інтернатного типу, скоріше, проявляється пристосовуваність до 

ситуації, що склалася, компромісне ставлення до духовно-моральних норм. 

Це може свідчити про залежність підлітків-сиріт від умов виховання й 

проживання, соціального оточення.      
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Підлітки з низьким рівнем духовно-моральної мотивації (підлітки 

сироти – 25%, підлітки з родин – 18%) майже не мають духовно-моральної 

спонукальної мотиваціонної активності. У підлітків – вихованців інтернатних 

закладів, в яких склався досвід важких життєвих обставин, не мають й не 

проявляють потреби у духовно-моральної мотивації. Згідно теоретичних 

досліджень, часто випускники інтернатів з низьким рівнем моральної 

мотивації, які звикли жити пристосовуючись, обирають аморальні способи 

своєї поведінки.    

 

 

Рис. 2.7. Особливості прояву духовно-моральної мотивації підлітків-сиріт  

та підлітків з родин (у %) 

 

За емпіричним значенням показника T-test для груп досліджуваних 

діагностики визначення рівня духовно-моральної мотивації становило t = 2,82 

«**» - р ≤0,01, засвідчує статистично достовірні відмінності між підлітками 

двох досліджуваних груп. Таким чином, для вихованців інтернатних закладів 

характерна пасивність у духовно-моральній мотивації. Така своєрідна 

інтертність, на наш погляд, в ситуації вибору може прийняти як духовно-

моральний вчинок, так і навпаки (що часто ми можемо спостерігати у 

випускників інтернатів).  

Високий Середній Низький 

Підлітки-сироти 12% 63% 25%

Підлітки з родин 29% 53% 18%
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Наразі, наведемо результати діагностики вольового потенціалу 

особистості підлітків-сиріт та підлітків з родин за анкетою «Діагностика 

вольового потенціалу» М. Обозова (табл. 2.8. та рис. 2.8.). 

Таблиця 2.8 

Особливості вольової саморегуляції підлітків-сиріт та 

підлітків з родин 

n=190 

Рівні 

Підлітки-сироти 

(n=89) 
Підлітки з родин 

(n=101) 

Осіб % Осіб % 

Високий 6 7 19 19 

Середній 48 54 67 66 

Низький 35 39 15 15 

 

З даних таблиці видно, що високий рівень вольової саморегуляції має 

меншість досліджуваних підлітків-сиріт (7%) та 19% підлітків з родин. 

Зазначимо, що підлітки з високим рівнем вольової саморегуляції – це свідомо 

спрямовані й активні діти. Підлітки здатні обґрунтовувати вибір та власні 

рішення. Вони цілеспрямовані, прагнуть до досягнення поставленої мети, 

здатні мобілізуватися у ситуації вибору (як духовно-морального так і 

навпроти). Ця група дітей відповідально ставиться до поставлених завдань, 

педагоги їм завжди довіряють. 

Майже з однаковими показниками підлітки обох досліджуваних груп 

показали середній рівень вольової саморегуляції, підліткам-сиротам 

притаманні 54%, підліткам з родин – 66%. Підлітки цієї групи в ситуації 

вибору здатні проявити себе по-різному, немає чітких орієнтирів (від 

компромісу до упертості). Діти адекватно реагують на зміну обставин, вони 

здатні оцінити ситуацію й вчинки, проте, ці реакції нестійкі (в будь-який 

момент вони можуть змінитися). До цієї групи підлітків відноситься 

більшість, часто від такої групи дітей багато залежить в колективі (або 

підтримують, або ні). Підліткам притаманне вагання вчинків інших людей, 

вони не впевнені у своїй правоті (як більшість визначить). 
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Низький рівень вольового потенціалу респондентів притаманний 39% 

підліткам-сиротам та 15% підліткам з родин. Якщо на високому та 

середньому рівнях ми бачимо незначну різницю між показниками, то на 

низькому вона складає 24% опитуваних респондентів. Це свідчить про те, що 

у підлітків з родин вольова саморегуляція сформована краще, ніж у їх 

однолітків – вихованців інтернатних закладів. Узагальнено зазначимо, що 

для підлітків-сиріт притаманна слабка сила волі, несхильність до прийняття 

активної життєвої позиції, у них не проявляється відповідальність і 

самостійність, вони не рішучі до самостійних дій. Підлітки цієї групи частіше 

відомі іншими, їх легко переконати. Оскільки у підлітків майже немає 

здатності до саморегуляції, відповідно, знижається рівень спонукальних 

мотивів до діяльності (вчинку).      

      

 

Рис. 2.8. Особливості вольової саморегуляції підлітків-сиріт та підлітків з родин (у %) 

 

З рисунку (2.8.) можна наочно переконатися, що рівень вольової 

саморегуляції у підлітків-сиріт нижчий за рівнем підлітків з родин.  

Як демонструє порівняльний аналіз, за емпіричним значенням 

показника T-test для груп досліджуваних діагностики визначення рівня 

вольової саморегуляції t = 2,01 «**» - р ≤0,01, засвідчує статистично 

достовірні відмінності між підлітками двох досліджуваних груп.  

Високий Середній Низький 

Підлітки-сироти 7% 54% 39%

Підлітки з родин 19% 66% 15%
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Отже, у вихованців інтернатних закладів спонукання до вольового 

вчинку, мотивів базується на природних потребах, ніж на вищих 

спонуканнях (психічних функціях) – духовно-моральних почуттів, свідомості 

та самосвідомості. 

У таблиці 2.9. представлено зведені результати констатувального зрізу 

підлітків-сиріт та підлітків з родин за методикою Е. Помиткіна «Духовний 

потенціал особистості». 

Таблиця 2.9 

Середні показники загального рівня духовного розвитку підлітків 

– вихованців закладів інтернатного типу та підлітків які виховуються 

в родинах 

n=190 

Вимірювальні 

показники духовного 

потенціалу 

особистості 

Рівні 

Підлітки-сироти 

(n=89) 

Підлітки з 

родин 

(n=101) 

Осіб % Осіб % 

Духовний розвиток 

підлітків 

Високий 7 8 18 18 

Середній 36 40 66 66 

Низький 46 52 16 16 

 

З даних таблиці видно, що високий рівень духовного розвитку у 

підлітків-сиріт лише у 8% респондентів, тоді як низький рівень складає 52%. 

Середній рівень притаманний підліткам з родин (66%), що на 26% більше, 

ніж у підлітків-сиріт. Низький рівень у підлітків на 36% перевищує результат 

підлітків з родин. Для зручності порівняння статистичні показники 

духовного розвитку підлітків обох досліджуваних груп наочно представлена 

на рисунку 2.9. 

Розглянувши відмінності найважливіших характеристик духовного 

розвитку у підлітків-вихованців інтернатів та підлітків з родин, ми виявили 

статистично значущі відмінності в рівні духовного розвитку, ці відмінності 

виявлені по всій вибірці випробовуваних. Емпіричне значення показника T-

test для груп досліджуваних t = 5, 22 при р ≤0,001 «***» засвідчує, що у 

досліджуваних підлітків з родин загальні показники духовного розвитку є 

вищими в порівнянні з показниками сиріт. 
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Рис. 2.9. Кількісні статистичні показники загального рівня духовного розвитку підлітків-

сиріт та підлітків з родин (у %) 

 

Проаналізувавши констатуємо, що для більшості підлітків характерним 

є ситуативна спрямованість або її відсутня потреба у самовдосконаленні та 

самореалізації. Враховуючи психологічні особливості підлітків-сиріт, 

зазначимо, що найменш зрозумілими виявилися такі ствердження як 

«вважаю, що мені владо ся реалізувати себе, насамперед: як жінці (чоловіку), 

як громадянину, як духовній особистості», спостерігалося достатньо 

коментарів. Наприклад, в ствердженні  про «результати роботи над собою та 

чи вдалося зменшити частину своїх негативних рис» підлітки зазначали, що 

вони взагалі не мають поняття про негативні або позитивні риси свого 

характеру. А для того, щоб відповісти на питання про «свій особистісний 

потенціал» і як підлітки його застосовують в своєму житті – виникла потреба 

детально пояснити що являє собою особистісний потенціал. Майже більшість 

респондентів на питання «чи властиво їм дотримуватися основних 

загальнолюдських принципів» відповіли «швидше ні» або «залежить від 

ситуації». Деякі підлітки коментували це питання, наприклад «що ви про нас 

знаєте взагалі?», «кому потрібні загальнолюдські принципи?».  Зазначимо, 

що задля витримування етичних норм в закладі соціально-педагогічної 

підтримки дітей-сиріт, ми вимушено замінювали такі терміни (поняття) як 

«родина», «близькі та рідні люди».   

Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

Підлітки-сироти 8% 40% 52%

Підлітки з родин 18% 66% 16%
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Можна констатувати, що відсутність у підлітків спрямованості на 

самовдосконалення та самореалізацію є значною перешкодою на шляху до 

духовного розвитку. Тому вважаємо вкрай необхідним, що за рахунок 

додаткових освітніх програм активізувати підліткам-сиротам розвиток 

показників ціннісно-смислової сфери.  

Таким чином, узагальнюючи результати порівняльного аналізу в 

показниках компонентів духовності підлітків – вихованців інтернатних 

закладів з результатами підлітків, які виховуються в родині, зазначимо, що 

наша гіпотеза Н1 математично підтвердилась – в спостерігається різниця в 

значеннях показників компонентів духовності, існують вірогідні відмінності 

між показниками обох груп респондентів. Проведене порівняльне емпіричне 

дослідження між підлітками-сиротами та підлітками з родин дозволило 

виявити такі психологічні особливості духовного розвитку, що 

зумовлюються сформованістю показників компонентів духовності: в 

почуттєво-емоційній сфері підліткам характерна недостатність позитивних 

емоцій та почуттів, у них нерозвинена здатність до переживання гами 

почуттів та емоцій, емпатійної зацікавленості до внутрішнього світу інших – 

що впливає на актуалізованість їх духовного потенціалу в почуттєво-

емоційній сфері; підліткам не характерна глибина рефлексійного аналізу; у 

підлітків пасивні духовно-моральні спонукальні мотиви (що ґрунтуються на 

духовно-моральних потребах), повільні в прояві вольових якостей; підлітки в 

орієнтації на «минуле, теперішнє та майбутнє» фокусують свою увагу на 

«результативності життя», що засвідчує сконцентрованість підлітків на 

своєму життєвому досвіді та на нерозумінні «небаченні» свого майбутнього; 

в ієрархії ціннісної орієнтації підлітків   переважають «соціальні» цінності 

«приємне проводження часу й відпочинок»; «визнання і повага людей та 

вплив на оточуючих»; критичними виявились «духовні» цінності:  «допомога 

та милосердя по відношенню до інших людей»; «любов»; «пізнання нового у 

світі, природі, людині»; у підлітків не виявляється актуалізованість 

духовного розвитку, який інтегрується в духовній спрямованості підлітків на 
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красу, добро та істину.    

У таблиці 2.10 узагальнено представлено кількісні результати 

розподілу досліджуваних за рівнем сформованості показників духовного 

розвитку підлітків, почуттєво-емоційного, пізнавально-рефлексивного, 

ціннісно-смислового та поведінкового компонентів духовності. 

Таблиця 2.10 

Результати сформованості компонентів духовності підлітків-сиріт (п-с) 

та підлітків з родин (п-р) (у %) 

                                        

n=190 
Рівні / 

Компоненти 

духовності 

Почуттєво-

емоційний 

Пізнавально

рефлексив. 

Ціннісно-

смисловий 
Поведінков. 

Духовний 

розвиток 

П-с П-р П-с П-р П-с П-р П-с П-р П-с П-р 

Високий 10 33 18 22 12 29 12 29 8 18 

Середній 43 45 51 60 55 62 63 53 40 66 

Низький 47 22 31 18 33 9 25 18 52 16 

Разом 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Отримані результати дослідження рівня духовного розвитку підлітків-

сиріт показали, що поведінковий компонент духовності характеризується 

середнім рівнем розвитку, результат склав 63%, почуттєво-емоційний 

компонент духовності (47%) та рівень духовного потенціалу (52%) показали 

низький рівень, тоді як високий рівень компонентів духовності виражений 

значно менше – пізнавальний компонент 18%.  Домінуюча група учнів 

виявлена із загальним середньостатистичним показником середнього рівня 

сформованості складових духовності. Зазначимо, що розвиток почуттєво-

емоційного компоненту відзначається низьким рівнем, що підтверджує 

теоретичні дослідження та вказує на недостатність позитивних емоцій і 

почуттів у підлітків-сиріт. Вихованці інтернатів потребують розвитку 

навичок керування власними емоційно-почуттєвими станами, адекватне 

реагування на домінантність негативних станів.      

На основі дослідження психологічних особливостей становлення 

складових (духовного розвитку, почуттєво-емоційної, пізнавально-

рефлексивної, ціннісно-смислової та поведінкової) духовності підлітків-сиріт 
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можливо створити цілісну психологічну модель процесу духовного розвитку 

підлітків.  

Для наочності з усередненими даними нижче надано графік 

співвідношення компонентів духовності підлітків-сиріт у закладах 

інтернатного типу на рис. 2.10 

 

Рис. 2.10 Відсотковий розподіл сформованості рівнів компонентів духовності 

підлітків-сиріт (у %) 

 

Узагальнення результатів емпіричного дослідження засвідчили 

середній з тенденцією до низького рівня показників психологічних 

особливостей духовного розвитку підлітків-сиріт. Пізнавальний компонент 

займає першу позицію в структурі духовності, другу – поведінковий та 

ціннісно-смисловий, третю – почуттєво-емоційний та духовний розвиток. На 

основі узагальнених показників експериментального дослідження 

структурних компонентів духовності визначено рівні духовного розвитку 

підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу. 

Високий рівень. Духовний розвиток підлітків-сиріт характеризується 

сформованістю почуттєво-емоційною, пізнавально-рефлексивною, ціннісно-

смисловою та поведінковою сферами. Почуттєво-емоційна складова 

виявляється у естетичній, морально-гуманістичній, інтелектуально-творчій 
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спрямованості, емоційної сили, оптимізму, отримуванні задоволення від 

життя, бажанні допомагати, бути корисними й отримувати від цього 

задоволення, стриманості, вихованості, вірності, чесності, вдячності, 

спрямованості до пошуку краси, почутті гідності й честі, співпереживанні, 

чуйності, скромності, дружелюбності, повазі, любові. Підлітки відкриті та 

доброзичливі, зацікавленні процесом взаємодії з оточуючими, наполегливі та 

старанні. Здатні до формування творчого потенціалу, спрямовані на 

позитивне відношення до інших. Пізнавально-рефлексивна складова 

виявляється у здатності до рефлексії, прагненні пізнавати, вчитися, 

спрямованості до самопізнання, критичності мислення, бачення причинно-

наслідкових зв’язків, зацікавленості, креативності, стійкому інтересу до 

пізнання духовного спрямування, до активного пошуку життєвої мети. 

Підлітки здатні до систематизації та формування нових пізнавальних 

інтересів, намагаються дійти до суті, бачити причини та наслідки в житті, 

визначати головне. Притаманна сформованість системи знань про морально-

духовні якості особистості, шляхів духовного розвитку, самореалізація та 

самовдосконалення особистості. Підлітки усвідомлюють та визначають зміст 

понять, зосереджуються на власних думках, висловлюють морально-духовні 

судження. Ціннісно-смислова складова виявляється у прагненні до 

осмисленості життя, пошуку цілей, саморозвитку в руслі естетичної, 

ціннісно-смислової, гуманістичної спрямованості, духовного 

самовдосконалення та самореалізації, оволодінні духовних цінностей. У 

поведінці високий рівень духовного розвитку виявляється через прагнення до 

реалізації духовного вчинку, що призводило б до гармонізації внутрішньої 

позиції підлітків, зростання духовного «Я», активного пошуку духовної 

самореалізації, самовдосконалення та самовизначення; виявляється в 

прагненні збагачувати свід життєвий досвід згідно духовних цінностей і 

смислів, удосконалюватися. 

Середній рівень. Згідно емпіричних даних, в підлітків середнього рівня 

духовного розвитку спостерігається розвиненість більш почуттєво-емоційної 
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та пізнавально-рефлексивної сфери ніж ціннісно-смислова та поведінкова. 

Духовний розвиток підлітків-сиріт характеризується фрагментарною 

сформованістю почуттєво-емоційною, пізнавально-рефлексивною, ціннісно-

смисловою та поведінковою сферами. В почуттєво-емоційних реакціях 

проявляється часткове переважання позитивних станів, епізодичність прояву 

почуттів та емоцій (в структурі духовності). Підлітки не завжди готові до 

емоційного відгуку, часто проявляється непослідовність в діяльності та 

поведінці, навіть можуть підвести. Підлітки не надто активні до реалізації 

духовного вчинку, спостерігається епізодична здатність до зростання 

духовного «Я», нестійкий інтерес до пошуку нового. Підлітки-сиріти 

орієнтовані на духовний розвиток, вони конструктивні, продуктивні та 

творчі, в них є морально-естетичні та загальнолюдські цінності. Проте 

зазначені характеристики не завжди проявляються у вчинках цієї групи 

підлітків. Тому зазначені характеристики варто розвивати для того, щоб 

вихованці інтернатів могли займати активну життєву позицію творення і 

творчості, щоб підлітки, які не мають батьків за допомогою власних зусиль 

забезпечували повноцінний розвиток і саморозвиток культурологічного 

характеру, який відображає духовні надбання людства, в тому числі і 

мистецтва. Підлітки усвідомлюють, але, частіше, не здатні прийняти вольове 

рішення, не вміють передбачати причини і наслідки своїх дій та вчинків. 

Низький рівень. Для підлітків на низькому рівні духовного розвитку 

характерним є несформованість й недостатність позитивних емоційно-

почуттєвих станів, проявляється споживацька позиція. Підлітки 

опосередковано спрямовані на прояв в житті духовних цінностей. Дітям не 

властиві лідерські здібності у взаємодії з оточуючими, відчувають проблеми 

у налагодженні міжособистісних стосунків. Вони не спрямовані на 

актуалізацію ціннісно-смислової сфери, що не призводить до гармонізації 

внутрішньої позиції підлітків, зростання їхнього духовного «Я». Підлітки 

характеризуються відсутністю усвідомлення власної життєвої мети і смислів, 

вони більше спрямовані на себе, ніж на ближніх.  
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Отже, результати порівняльного аналізу статистичних показників 

компонентів духовності підтвердили гіпотезу нашого дослідження в тій її 

частині, що визначені психологічні особливості духовного розвитку 

підлітків-сиріт полягають у недостатній сформованості позитивних 

емоційно-почуттєвих станів, духовної рефлексії, спрямованості до пізнання 

та самопізнання, духовних ціннісних орієнтацій, які сприяють до реалізації 

духовного вчинку. Отримані результати порівняльного аналізу будуть 

використані під час розробки психолого-педагогічної програми духовного 

розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу. 

 

2.3. Взаємозв’язки між показниками компонетів духовності 

підлітків-сиріт  

 

На етапі визначення кількісних та якісних показників особливостей 

духовного розвитку підлітків-сиріт з використанням порівняльного аналізу 

дозволило підтвердити теоретичну припущення про компонентну структуру 

духовності підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу.  

Вивчення психологічних особливостей духовного розвитку підлітків-

вихованців інтернатних закладів в порівнянні з  їх однолітками які мають 

родини та навчаються в школах, дозволило виявити неоднозначні висновки. 

Результати статистичної обробки даних за допомогою T-test показали 

відмінності між показниками обох досліджуваних груп. Інтерпретація 

отриманих даних не висвітлює взаємозв’язок між зазначеними показниками. 

Тому, з метою дослідження зв’язків або розбіжностей між загальним 

показником духовного розвитку (духовної спрямованості підлітків) та 

показниками компонентів духовності підлітків-сиріт, ми застосували 

кореляційний аналіз. Припускаємо, що результати кореляційного аналізу 

показників компонентів духовності виявлять позитивні кореляційні зв’язки 

складових, це підтвердить наше припущення о значимості виокремлених 
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нами компонентів і показників духовності в процесі духовного розвитку 

підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу.    

Для виявлення зв’язків між змінними компонентів духовності було 

використано коефіцієнт кореляції Пірсона. Лінійний коефіцієнт кореляції 

Пірсона дозволяє визначити залежність між двома змінними, які є 

випадковими величинами. Позитивні кореляційні зв’язки вказують на 

наявний прямий зв’язок і свідчить, що підвищення рівня однієї змінної 

супроводжується підвищенням рівня іншої. Зворотна ж кореляція 

характеризується зростанням однієї змінної і зниженням значень іншої. 

Нульова кореляція констатує відсутність будь-якого статистичного зв’язку 

між отриманими значеннями змінних (Кулинич, 2009; Сидоренко, 2006). 

Було здійснено лінійний статистичний кореляційний аналіз показників 

духовного розвитку за коефіцієнтом Пірсона для дослідження зв’язків між 

змінними за допомогою програми SPSS – версія 23.0. 

У результаті проведеного математичного аналізу було встановлено 

(зведену таблицю кореляційних зв’язків наведено в Додатку Е. 2,3): 

- кореляції, значимі на рівні  «**» - р ≤0,01:  

Встановлено позитивні статистично значущі взаємозв’язки між 

показниками духовного розвитку і показниками почуттєво-емоційного 

компоненту духовності у підлітків-сиріт (r=0,21; р≤0,05) та ціннісно-

смислового компонента у підлітків з родин (r=0,24; р≤0,05). Наявність 

прямих кореляційних зв’язків між показниками почуттєво-емоційного 

компоненту встановлено у підлітків-сиріт з показником ціннісно-смислового 

компоненту «локус контролю Я» (r=0,21; р≤0,05); у підлітків з родин 

показник емпатія негативно корелює з цінністю «матеріальний добробут» (r= 

-0,30; р≤0,01). Показники пізнавально-рефлексивного компоненту підлітків-

сиріт позитивно корелюють з показниками почуттєво-емоційного 

компоненту «міжособистісна тривожність» (r=0,30; р≤0,01) та негативно з 

показниками ціннісно-смислового компоненту (r= -0,28; р≤0,01); натомість у 

підлітків з родин «духовна рефлексія» позитивно корелює з 
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«міжособистісною тривожністю» (r=0,23; р≤0,05) та негативно з цінністю 

«допомога та милосердя» (r= -0,34; р≤0,01), показником поведінкового 

компоненту «Духовна мотивація» (r= -0,22; р≤0,05). Показники ціннісно-

смислового компоненту духовності підлітків-сиріт мають негативну 

кореляцію з цінністю «допомога та милосердя» (r= -0,24; р≤0,05) та 

позитивну – з цінністю «здоров’я» (r=0,21; р≤0,05); підлітки з родин мають 

негативну кореляцію з цінністю  «матеріальний добробут» (r= -0,22; р≤0,05), 

показник «локус контролю життя» позитивно корелює з цінністю «приємне 

проводження часу, відпочинок» (r=0,26; р≤0,01) та негативно – із 

«самооцінювальною тривожністю» (r= -0,22; р≤0,05). У показниках ціннісної 

орієнтації у підлітків-сиріт спостерігається негативна кореляція між 

цінністю «матеріальний добробут» та «тривожність» (r= -0,22; р≤0,05), проте 

цінність «любов» має позитивну кореляцію з «пізнання нового у світі» 

(r=0,47; р≤0,01), «висока соціальна активність» та «спілкування» (r=0,46; 

р≤0,01); у підлітків з родин спостерігається негативна кореляція між 

«приємне проводження часу, відпочинок» та «шкільна тривожність» (r=-0,30; 

р≤0,01), «соціальна активність» та «тривожність» (r= -0,23; р≤0,05); 

позитивна кореляція спостерігається між показниками «Матеріальний 

добробут» та «пошук і насолода прекрасним» (r=0,20; р≤0,05), «пізнання 

нового» та «шкільна тривожність» (r=0,26; р≤0,05), «соціальний статус» та 

«вольовий потенціал» (r=0,30; р≤0,01), «визнання і повага людей» та 

«соціальний статус» (r=0,34; р≤0,01). Спостерігається прямий кореляційний 

зв'язок у показниках поведінкового компонента духовності між «вольовий 

потенціал» та «міжособистісна тривожність» (r=0,31; р≤0,01); у підлітків з 

родин встановлений позитивний кореляційний зв'язок між «духовна 

мотивація» та «вольовий потенціал» (r=0,22; р≤0,05).    

На основі кореляційної матриці ми побудували корелограму 

особливостей духовного розвитку підлітків-сиріт, яка дозволяє графічно 

представити структуру статистично значимих звязків та зясувати можливості 

подальшого впливу на розвиток показників компонентів духовності через 
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врахування визначених взаємозвязків (рис. 2.11). Цифрами позначимо змінні, 

які йдуть один з аодним у кореляційній матриці (1 – духовний розвиток; 2 –

емоційно-почуттєвий стан, 3 – емпатія, 4 – особистісна тривожність; 5 –

духовна рефлексія, 6 – духовна спрямованість; 7 – осмисленість життя, 8 – 

цінності; 9 – вольова саморегуляція, 10 – духовно-моральна мотивація). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11 Корелограма зв’язків між показниками компонентів духовності підлітків-сиріт 

 

Проведений кореляційний аналіз між показниками компонентів 

духовності підлітків-сиріт виявив значущі прямі та зворотні зв’язки. Так, 

загальний показник духовного розвитку має прямі значимі зв’язки (на рівні 

р≤0,01) між показниками «естетичні почуттєві стани», «інтелектуально-

творчі почуттєві стани», «інтимно-особистісні почуттєві стани», «шкільна 

тривожність» та загальним показником почуттєво-емоційного компоненту 

(на рівні р≤0,01, р ≤0,05); між загальним показником ціннісно-смислового 

компоненту (на рівні р ≤0,05). 

Між загальним показником почуттєво-емоційного компоненту 

духовності підлітків-сиріт виявлено прямі зв’язки (на рівні р≤0,01) між 

показником ціннісно-смислового компоненту духовності «Локус контролю 

Я»; показник «емпатія» має незначний прямий звязок (на рівні р ≤0,05) з 

показником «духовна рефлексія», а також (на рівні р≤0,05) з показником 

«високий матеріальний добробут», «спілкування». Встановлені кореляційні 
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зв’язки почуттєво-емоційного компоненту підлітків-сиріт свідчать про те, що 

наявність позитивних емоційно-почуттєвих станів здійснюється за рахунок 

актуалізації духовного розвитку, формуванню адекватного уявлення про себе 

як сильної, гідної особистості, духовної рефлексії, а також спілкуванням з 

близькими людьми. 

Показник «духовна спрямованість на пізнання та самопізнання» 

позитивно корелює з показником «міжособистісна тривожність» почуттєво-

емоційного компоненту (на рівні р≤0,01) та має зворотній зв’язок (на рівні 

р≤0,01) між показниками ціннісно-смислового компоненту («цілі в житті», 

«процес життя», «смисложиттєві орієнтації»).  

Між показниками ціннісно-смислового компоненту («смисложиттєві 

орієнтації») простежуються прямі зв’язки (на рівні р≤0,01) між собою та між 

показниками «тривожність» почуттєво-емоційного компоненту духовності 

(на рівні р≤0,01), а зворотні зв’язки (на рівні р≤0,01) встановлено між 

показниками поведінкового компоненту «духовна мотивація», «вольова 

саморегуляція». 

Також простежується прямий кореляційний зв’язок між показниками 

ціннісно-смислового компоненту (на рівні р≤0,01) «насолода прекрасним» 

між «соціальна активність», між цінністю «любов» та «пізнання нового в 

природі, людині», між цінністю «визнання та повага» та «спілкування», між 

цінністю «соціальна активність» та цінностями «спілкування», «здоров’я».  

Показники поведінкового компоненту «вольова саморегуляція» прямо 

корелюють (на рівні р≤0,01) між показником почуттєво-емоційного 

компоненту «тривожність». Показник «вольова саморегуляція» прямо 

корелює (на рівні р≤0,01, р≤0,05) з «духовно-моральною мотивацією», в той 

час, як «мотивація» прямо корелює з «цілями в житті», «результатом життя» 

та «життєвими цінностями». Адже закономірно, що характеристики 

вольового потенціалу визначаються такими особливостями духовного 

розвитку як духовно-моральні мотиви, передумовою яких є духовні потреби, 
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свідоме управління й контроль власної життєдіяльності, а також посиленням 

в усвідомленні та переосмисленні життєвих цінностей. 

У підлітків з родин наявність зв’язку між шкалами «духовна 

спрямованість» та «осмисленість життя» свідчить про те, що процес 

духовного розвитку підлітків пов’язаний зі зростанням осмисленості життя. 

Дана закономірність підтверджує наші передбачення про те, що 

смисложиттєві орієнтації є одним із важливіших показників духовного 

розвитку підлітків. Оскільки, осмисленість життя підлітками, наявності у них 

життєвої мети, задоволеністю процесом життя, наповненням її смислом, є 

запорукою духовної спрямованості, рівноваги.  

Отриманий кореляційний аналіз дозволяє припустити, що у підлітків з 

високим рівнем духовного розвитку виявляється спрямованість на «духовні» 

цінності, але існує незначна позитивна кореляція і з «соціальними» 

цінностями («високий соціальний статус», «приємне проводження часу»). Ми 

припускаємо, що підліткам з низьким рівнем духовного розвитку характерна 

спрямованість на високий соціальний статус в навколишньому, що їх оточує 

та відсутність інтересу духовно самовдосконалюватись та саморозвиватись. 

На сформованість естетичних, моральних, творчих почуттів може 

впливати усвідомленість власної життєвої мети, задоволенням своїм життям 

в теперішньому, віри в свої сили підлітками, або навпаки, осмисленість 

життя впливає на характер забарвленості позитивних почуттєво-емоційних 

станів підлітків. В ставленні до інших людей у підлітків спостерігається 

прямий кореляційний зв’язок з духовно-моральною мотивацією та 

«духовними цінностями» («допомога та милосердя», «любов», «пізнання 

нового», «спілкування», «здоров’я»). Тобто розвиненість емоційної чуйності, 

чутливості та уваги до інших людей, безкорисливе відношення до людей, 

любов, прощення, глибина спілкування, дружба, відношення до свого 

«духовного храму» (здоров’я) виконують функцію духовної взаємодії 

підлітків зі Світом. Тут же вступає в силу й духовно-моральна мотивація 

підлітків, яка є передумовою «духовних» цінностей (описаними вище), яка 
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спрямована на реалізацію в діяльності та поведінки підлітків до духовного 

вчинку.  

Таким чином, отримавши результати кореляційного аналізу, зазначимо, 

що процес духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу 

пов’язаний зі сформованістю взаємопов’язаних компонентів духовності. 

Визначені психологічні особливості духовного розвитку підлітків, 

відображають здатність підлітків-сиріт до переживання гами позитивних 

емоцій та почуттів, їх ціннісним ставленням до інших; духовно-моральної 

рефлексії, спрямованістю до пізнання та самопізнання; усвідомленої 

спрямованості підлітків, стрижневою силою якої є осмисленість власного 

життя; важливого вектору спрямованості в духовному саморозвитку, яких 

характеризується наявністю духовних ціннісних орієнтацій; духовного 

вчинку (що характеризується зусіллям волі і спонукальних духовно-

моральних мотивів), та, врешті, до актуалізації духовного розвитку підлітків.    

У наступному розділі представлено програму формувального етапу 

емпіричного дослідження з метою підвищення ефективності процесу 

духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах інституалізації.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Результати емпіричного дослідження рівнів сформованості почуттєво-

емоційного, пізнавально-рефлексивного, ціннісно-смислового та 

поведінкового компонентів духовності підлітків-сиріт у закладах 

інтернатного типу в порівнянні з результатами підлітків з родин свідчать про 

статистично значущі відмінності між цими групами досліджуваних. 

Пізнавальний компонент духовності відзначається високим рівнем духовного 

розвитку підлітків-сиріт; розвиток поведінкового компоненту духовності 

харатеризується середнім рівнем; низьким рівнем духовного розвитку 

відзначається почуттєво-емоційний компонет духовності. 
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На високому рівні духовного розвитку пізнавальний компонент 

духовності розвинутий краще за остальні складові (18%); з однаковими 

статистичними показниками посідають друге місце морально-поведінковий 

компонет (12%) підлітків та ціннісно-смисловий компонент (12%); на 

останньому – почуттєво-емоційний компонент (10%) досліджуваних 

підлітків та духовний потенціал (8%) респондентів. Щодо емпіричних даних 

середнього рівня духовного розвитку, то найбільша кількість досліджуваних 

(63%) притаманна морально-поведінковому компоненту; майже з однаковим 

результатом середнього рівня посідають ціннісно-смисловий компонент 

(55%) та пізнавальний (51%) досліджуваних підлітків; і на останньому місці 

виявилися почуттєво-емоційний (43%) компонент та духовний потенціал 

(40%). Низький рівень сформованості компонентів духовності визначається 

переважанням в почуттєво-емоційному компоненті (47%) та низькому рівні 

духовного потенціалу (52%); на другому місці – ціннісно-смисловий 

компонент (33%); на третьому – пізнавальний (31%) та морально-

поведінковий (25%) компоненти духовності.  

Між показниками компонентів духовності існують взаємозв’язки, що 

виявляються в зумовленості процесу духовного розвитку як підлітків-сиріт, 

так і підлітків з родин їх смисложиттєвими орієнтаціями, сформованістю 

уявлень про життєві цінності та смисли, духовними цінностями, духовною 

рефлексією, спрямованістю до пізнання та самопізнання, емоційно-

вольовими властивостями, прагненням до реалізації духовного вчинку. Про 

це свідчать встановлені наявні кореляції між показниками почуттєво-

емоційного («позитивні почуттєво-емоційні стани», «емпатія»), пізнавально-

рефлексивного («здатність до духовної рефлексії», «спрямованість до 

пізнання та самопізнання»), ціннісно-смислового («осмисленість життя», 

«духовні цінності») та поведінкового («духовно-моральна мотивація», 

«вольова саморегуляція») компонентів духовності. Загальна тенденція для 

обох груп підлітків виявляється в тому, що підлітки, які спрямовані на 

духовний розвиток прагнуть до оволодіння духовними цінностями, 
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смислами, духовною рефлексією, вмотивовані на духовний вчинок. Тоді як 

підліткам з низьким рівнем духовного розвитку характерні слабка емоційно-

вольова саморегуляція, відсутність інтересу до самовдосконалення, 

самореалізації, прагнення до визнання та високого соціального статусу. 

Відмінною тенденцією стосовно досліджуваних груп підлітків є те, що у 

підлітків-сиріт духовний розвиток зумовлений позитивними емоційно-

почуттєвими станами, а у підлітків з родин – смисложиттєвими орієнтаціями. 

Проведене емпіричне дослідження дозволяє продемонструвати, як 

своєрідність соціальної ситуації розвитку підлітків у закладах інтернатного 

типу, індивідуально-психологічні особливості сиріт впливають на 

формування почуттєво-емоційної, пізнавально-рефлексивної, ціннісно-

смислової та поведінкової сфер підлітків. Проведене на даному етапі 

емпіричне дослідження є основою для розробки формувального 

експерименту. 

Зміст другого розділу відображено у наступних публікаціях автора:  

[163], [165], [168], [275]. 

 

  



151 
 

РОЗДІЛ 3. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОГРАМА ДУХОВНОГО 

РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ-СИРІТ У ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ 

 

У третьому розділі дисертаційного дослідження розроблено та 

обґрунтовано психолого-педагогічну програму духовного розвитку підлітків 

– вихованців закладів інтернатного типу; проаналізовано результати 

ефективності впровадження психолого-педагогічної програми на етапі 

формувального експерименту; представлено методичні рекомендації щодо 

впровадження психолого-педагогічної програми для психологів, соціальних 

педагогів та педагогів щодо  впровадження програми духовного розвитку 

підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу.       

 

3.1. Розробка та обґрунтування психологічної програми духовного 

розвитку підлітків-сиріт в умовах інтернатних закладів 

 

Незважаючи на форсування деінституалізації інтернатних закладів в 

Україні, проблема особистісного і духовно-морального розвитку дітей-сиріт, 

та дітей позбавлених батьківського піклування яка стоїть перед педагогами 

та психологами на сьогодні залишається актуальною. Оскільки, поки вони є 

вихованцями державних закладів інституалізації, всі хто має до них 

причетність, несуть відповідальність не тільки за фізичний і психічний але й 

за духовно-моральний, гармонійний розвиток дітей та підлітків сиріт. 

У зв’язку з цим, одним з найважливіших завдань освітньо-виховного процесу 

– підтримка в створенні умов для духовного розвитку дітей та підлітків сиріт, 

аби наповнити їх «поранений» внутрішній світ пошуком своєї 

індивідуальності, позитивним ставленням до себе та інших людей, творчими 

ресурсами тощо. Тому актуальним є пошук нових підходів з боку фахівців, 

розробка програм спрямованих на формування духовності вихованців 

інтернатів.  
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Психологічні особливості духовного розвитку підлітків-сиріт, які було 

виявлено на етапі констатувального експерименту, вказують на необхідність 

розробки та впровадження програми духовного зростання підлітків-сиріт 

закладах інтернатного типу.  

Актуалізація духовного розвитку підлітків-сиріт в умовах проживання 

та навчання на базі державних закладів опіки збагачує їх індивідуально-

психологічні особливості духовними ознаками особистості підлітка, 

репрезентованими в почуттєво-емоційній, пізнавально-рефлексивній, 

ціннісно-смисловій та поведінковій сферах, посередництвом психолого-

педагогічного тренінгу, оскільки провідною діяльністю в підлітковому віці є 

спілкування, формування світогляду, системи цінностей, ідеалів та 

переконань (Л.І. Божович, Л.С. Виготський, І.С. Кон, А.В. Мудрик, М.В. 

Савчин) (Божович, 1994;  Эльконин, 1989). 

Саме з цією метою була проведена формувальна частина дослідження. 

Метою формувального етапу експерименту постало розробка та апробація 

психолого-педагогічних заходів, спрямованих на актуалізацію духовного 

розвитку підлітків, вивчення ефективності запропонованої психолого-

педагогічної програми.  

У відповідності до поставленої мети, визначено наступні завдання 

формувального експерименту: 

- на основі запропонованої психологічної моделі процесу духовного 

розвитку підлітків у закладах інтернатного типу розробити психолого-

педагогічну програму духовного розвитку сиріт; 

- визначити експериментальну і контрольну групи респондентів; 

- здійснити апробацію психолого-педагогічної програми; 

- здійснити контрольний зріз з метою вивчення ефективності 

впровадженої програми духовного розвитку підлітків-сиріт; 

- окреслити відповідні методичні рекомендації психологам, соціальним 

педагогам щодо реалізації психолого-педагогічної програми духовного 

розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу.   
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Найпоширенішими методами роботи, спрямованими на розвиток 

духовності підлітків переважно виступають різноманітні методи психолого-

педагогічного впливу, зокрема, заняття з психолого-педагогічного тренінгу, а 

також кінотренінг. Варто зазначити, що існує велика кількість різноманітних 

видів психологічних тренінгів. Та їх різноманітність відрізняється, 

здебільшого, поставленою метою (К. Рудестам). Психологічний тренінг як 

активний метод групового навчання значно затребуваний в практичній 

діяльності педагогів та психологів, оскільки, як зазначає А. Грецов (2006), 

«це активне навчання за допомогою придбання та осмислення життєвого 

досвіду, який моделюється в міжособистісній взаємодії в ході ігор та 

дискусій» (с. 3). 

Слід зазначити, що актуалізація духовного розвитку, гармонізації у 

внутрішньому світі вихованців інтернатних закладів відбувається через 

здійснення впливу на розвиток вищих духовних ідеалів, смислів та 

цінностей. Один з інструментів даного впливу виступає кіномистецтво як 

метод метафори (Алексеев, 1996; Геращенкова, 1986; Глазкова, Коровина, 

Кондратюк, Новикова,  Рязанов,  2013). 

Метод образної метафори активізує психічні функції уяви, сприйняття, 

почуттів та інтелекту. Використання даного методу допомагає розкриттю 

внутрішніх резервів особистості, спрямовує її до самопізнання та здатності 

до емпатії та рефлексії (Алексеев, 1996; Быстрицкий, 2007). Як зазначає 

дослідник Т. Ліпська (2009), «метафори пробуджують творчі ресурси уяви. 

Мова метафор, будучи одним з універсальних мов людського спілкування і 

одним з найважливіших засобів мистецтва, забезпечує розкриття творчих 

потенціалів суб'єктами в процесі спільної активності» (с. 693). Кінотренінг 

(кінотерапія) є напрямком «терапії мистецтвом», а кінострічка є метафорою, 

в якій відбувається певна життєві обставини її героїв.  

Автор наукових досліджень та чисельних тренінгових занять з 

життєустрою дітей-сиріт, соціальної інтеграції дітей-інвалідів В. Шмідт 

(2009) зазначає, що робота з кінофільмами допомагає поліпшити 



154 
 

взаєморозуміння між педагогами та учнями. Спільні переживання і 

відкритість педагога (психолога) створюють передумови для розкриття 

особистості школяра. Основними властивостями кінотренінгу дослідниця 

виділяє наступні:  

- перегляд фільму має терапевтичний ефект, але тоді, коли глядач є 

готовим співпереживати побаченому і усвідомлювати свої емоції;  

- учасник кінотренінгу може знайти новий варіант вирішення своєї 

проблеми;  

- фільм, що пропонується до перегляду орієнтує глядача на дотримання 

норм і вимог суспільства. 

Вплив кінофільмів на психічні процеси особистості підлітків вивчені 

недостатньо. Але фахівці (О. Бистрицькій, Г. Коджаспірова, А. Менегетти, К. 

Петров та ін.), які вивчають проблему впливу кінематографа на глядачів, 

вказують на здатність переглянутої кінострічки впливати на їх емоційний 

стан, на норми і моделі поведінки, установки та цінності.  

Тому, ми реалізовували психолого-педагогічну програму в два етапи. 

На першому етапі здійснювався психологічний тренінг, на другому – 

перегляд й обговорення відеофільмів за тематичними напрямами 

(кінотренінг). 

Методологічну основу психолого-педагогічної програми склали 

основні положення духовно-особистісного підходу (Е. Помиткін) щодо 

процесу духовного розвитку особистості, а також особистісно-орієнтованого 

підходу (І. Бех) в процесі соціалізації підлітків, принципи гуманізації 

виховного простору й оптимізації виховних можливостей процесу духовного 

розвитку вихованців. Адже, процес духовного розвитку підлітків-сиріт 

пов’язаний з гармонізацією їх внутрішнього світу, «запуску» почуттєво-

емоційної, пізнавально-рефлексивної, ціннісно-смислової та поведінкової 

сфер, актуалізуючи їх духовний розвиток в подальшому напрямку життєвого 

ракурсу.  
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В процесі розробки психолого-педагогічної тренінгової програми «До 

нових берегів» ми користувалися напрацьованими практичними досвідами, 

ідеями психологів та соціальних педагогів (окремими тренінговими 

програмами, заняттями, вправами), які працюють у закладах інтернатного 

типу, також мали практичний досвід співпраці з всеукраїнським 

волонтерським рухом «Одна надія». Чимало практичних надбань з розвитку 

підлітків ми знаходимо у розробках О. Бернацької (2012) (інтерактивні 

заняття з використанням Арт-терапії), С. Березіна (2003) (формування 

соціально-комунікативних навичків у підлітків-сиріт), І. Вачкова (2004) 

(формування внутрішнього світу підлітків), А. Грецова (2006) (формування 

саморегуляції, комунікації, впевненості у підлітків), В. Шульги (2007) 

(розвиток вчинкової діяльності підлітків), О. Возіянової, К. Бабенко (2012) 

(розвиток «проблемних» питань в житті підлітків), Е. Помиткіна (2007b) (12 

шляхів духовності), К. Фопеля (2008) (формування мети, цінностей, інтересів 

у підлітків), «Агапе» (2013), О. Главник (2006) (заняття з саморозвитку 

підлітків), Н. Вереніч (2004) (особливості тривожності підлітків), С. Занюка 

(2004) (мотивація та саморегуляція підлітків), Т. Форбса (2005) (духовна 

направленість підлітків), Л. Канішевської, Ж. Петрочко (2007a; 2013b; 2009; 

2002) (формування життєвої компетентності підлітків-сиріт), Дж. Регира 

(2012) (душепопечительство) та інших.      

Отже, на підставі проаналізованих наукових теоретичних психолого-

педагогічних підходів та результатів першої емпіричної частини нашого 

дослідження була створена психолого-педагогічна програма сприяння 

духовного зростання сиріт підліткового періоду. Нами була висунута ідея 

організації розвивального психолого-педагогічного тренінгу «До нових 

берегів», який складався з чотирьох взаємопов’язаних тематичних блоків, що 

включав мету, основну структуру занять, зміст, вимоги до умінь і знань, 

методи та матеріали. У даному курсі тренінгової програми «До нових 

берегів» використаний позитивний підхід по роботі з підлітками – 

вихованцями інтернатних закладів. Програма створює атмосферу довіри та 
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певних умов для розвитку, стимулювання позитивних зрушень в особистості 

підлітків, компенсування участі рідних у життєдіяльності підлітків. 

Суспільна взаємодія в тренінговому курсі допомагала вихованцям виробити 

певну систему міркувань (досвід). У ході таких міркувань вони 

переконувалися, що їм необхідні певні знання, вміння, навички. Ми були 

готові до того, що підлітки-сироти, такі недовірливі, і скривджені життям, 

начебто, постійно перевіряли нашу здатність бути з ними чесними, 

близькими. Тому, ми прагнули того, щоб разом вирушаючи в дорогу 

(плавання) на пошуки гармонії, смислу, краси, добра, істини, ідеалів, смислів 

і цінностей, отриманий досвід самовдосконалення, оволодіння духовними 

цінностями, став для них маяком, життєвим мірилом, путівником.  

Тренінгова психолого-педагогічна програма «До нових берегів» 

призначена для роботи з учасниками підліткового віку (12-14 років), 

вихованців 7-8 класів. Основними завданнями програми є: створення 

атмосфери довіри, співробітництва та взаєморозуміння; усвідомлення 

унікальності себе та кожної людини; розвиток пізнавальної активності про 

внутрішній світ особистості та її місце в світі; усвідомлення та зняття проявів 

негативних емоційних станів (тривожності, гніву); розвиток творчого 

мислення; формування здатності до співчуття; навчання підлітків 

застосовувати отримані знання та самостійно приймати правильні рішення; 

формування саморегуляції; спонукання до самовдосконалення. 

Особливість змісту психолого-педагогічного тренінгу полягає в тому, 

що розвиваючий курс програми представляє собою єдиний ланцюжок 

взаємопов’язаних підрозділів, представлених за чотирма напрямками: 

почуттєво-емоційний, пізнавально-рефлексивний, ціннісно-смисловий та 

поведінковий (короткий зміст тренінгу наведено у Додатку Ж).  

Перший тематичний блок був зорієнтований на формування 

почуттєво-емоційної сфери. Цей блок реалізовувався набором вправ, за 

допомогою яких у підлітків формувалися позитивні емоції та почуття, 

сприйняття та вміння їх виражати, розвивалися здібності до емпатії, а також 
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поступово відбувалась корекція особистісної тривожності підлітків. 

Особливу увагу було приділено формуванню ціннісного ставлення до себе та 

інших.  

Розвиток пізнавально-рефлексивної сфери духовності було висвітлено в 

другому тематичному блоці. На даному етапі тренінгу здійснювалося 

ознайомлення з морально-духовними принципами. Особливу увагу було 

приділено усвідомленню власної життєвої компетентності, розуміння себе та 

інших як цілісної та неповторної особистості, розміркуванню над 

необхідністю розвивати свої пізнавальні та творчі здібності. 

Завданням третього тематичного блоку було формування ціннісно-

смислової сфери духовного розвитку підлітків. Цей блок містив вправи, 

стрижневим завданням яких був аналіз внутрішнього світу особистості, її 

пріоритетних цінностей, ідеалів та смислів. Спрямування підлітків на 

самореалізацію та саморозвиток. 

Спрямованість на розвиток поведінкової сфери полягала в завданні 

четвертого тематичного блока. Основним пріоритетом на заняттях було 

розвиток вольових якостей, відповідальності та внутрішньої позиції підлітків 

до реалізації духовного вчинку, активного саморозвитку. На цьому етапі 

учасники вчились аналізувати та відпрацьовувати досвід духовної взаємодії, 

вміння оцінювати та контролювати свою поведінку. Адже, стимулювання 

духовного росту та моральної активності підлітків є ключовою метою даної 

програми.  

Тематичний план тренінгової програми духовного розвитку підлітків-

сиріт представлений в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1. 

Навчально-тематичний план психолого-педагогічного тренінгу 

«До нових берегів» 
№ 

з/п 

Тема заняття 

(Шляховий лист мандрівника) 

Кількість 

годин 

І. Почуттєво-емоційний блок. 

«Підняти вітрила!» 
 

День 1 По безмежному океану життя. Пригоди починаються 1,5 
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Продовження таблиці 3.1. 

День 2 Перлини характеру 1 

День 3 Розв'язуємо «морські вузли» емоцій та почуттів 1 

День 4 Ти оригінал – не стань копією 1 

День 5 Лайкни себе  1 

День 6 До берегу Гармонії та Краси 1,5 

ІІ. Пізнавальний блок. 

«Скарби з дна океану» 
 

День 7 Селфі 1 

День 8 Цікаво, а що на дні океану? 1 

День 9 Скарб – Подяка 1,5 

День 10 Скарб – Прощення 1,5 

День 11 Скарб – Любов 1,5 

День 12 До берегу Мудрих 1,5 

ІІІ. Ціннісно-смисловий блок. 

«Маяк, що освітлює шлях» 
 

День 13 Дев’ятий вал 1 

День 14 На кого рівнятись (Ідеали) 1,5 

День 15 Напрямок вітру (Цінності) 1,5 

День 16 Спіймай хвилю (Смисли) 1,5 

День 17 Прямий шлях  1 

День 18 До берегу Добрих та Сміливих 1,5 

IV. Поведінковий блок. 

«Стань капитаном свого життя» 
 

День 19 Плисти за течією? 1 

День 20 Маршрут обираєш ти 1,5 

День 21 Найголовніше в житті (добро починається з тебе) 1,5 

День 22 Мій ближній 1,5 

День 23 Ти біля штурвалу корабля 1 

День 24 До нових берегів 1,5 

 

Розвиток духовної особистості вимагає впровадження таких 

методичних форм і прийомів, які допомагають моделювати навчальний 

процес на заняттях відповідно поставленої мети. Упродовж всього курсу 

занять проходить захоплююча і повчальна історія про знайдену пляшку з 

незвичайною картою, на якій прокладено шлях до «нових берегів». У 

структурі кожного заняття були: мета заняття; привітання; повторення 

правил роботи в групі; «ломка льоду», вступне слово ведучого; активність 

учасників стимулювалася різними тестовими завданнями, дискусіями, 

вирішеннями різних проблем у взаєминах, роздумами над притчами, іграми 
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та вправами, використаннями посильних проектів, міні-творів, тестів, 

дружніх побажань, дискусії, роздуми над притчами; рефлексія заняття; 

підведення підсумків. Практичні заняття передбачали виконання завдань на 

вміння сформулювати вивчені поняття, дати пораду чи рекомендацію з 

проблеми, висловити своє судження, обґрунтувати рішення, дати 

порівняльну характеристику. До педагогічних методів і прийомів у 

тренінговому курсі ми віднесли: групові та індивідуальні, творчі заняття 

тощо.   

Переважну частину програми склав кінотренінг, перегляд та 

дискусійне обговорення художніх фільмів, короткометражних та 

публіцистичних кінострічок, та фільмів за мотивами реальних подій.  

Г. Коджаспірова в співавторстві з К. Петровим (2001, с. 85-86, 88), 

вивчаючи проблему психологічних особливостей використання технічних 

засобів освіти зазначають, що сучасні можливості навчання та виховання за 

допомогою технічних засобів (мультиплікація, кінотренінг тощо) дозволяють 

розвивати творчі здібності учнів та засвоювати ними навчальний матеріал на 

високому рівні осмислення і інтерпретації. 

Проводячи дослідження, дослідники встановили наступні психологічні 

механізми впливу інформації, сприйнятою візуально, образно:  

- вплив на початковий  етап процесу засвоєння знань – відчуття і 

сприйняття. Зображення та дії які бачить глядач в кінофільмі в поєднанні зі 

звуком дозволяють більш повно використовувати можливості зорових і 

слухових аналізаторів одночасно, що дозволяє розвивати абстрактне 

мислення;  

- далі наступає етап осмислення. Чуттєві та емоційно сприйняті образи 

переходять в етап суджень та логічних форм мислення – умовивід. В процесі 

осмислення застосування наочності впливає на формування і засвоєння 

понять, обґрунтованість суджень, настанов тощо;  
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- як логічний підсумок завершення процесу засвоєння наступає етап 

запам’ятовування, що сприяє закріпленню отриманих знань, умінь та 

навичок, створюючи яскраві опорні моменти;  

- важливим моментом впливу образної інформації є емоційний. 

Вирішальним фактором є емоційний потенціал глядачів, оскільки при 

включенні попередніх етапів впливу сила їх емоційного впливу викликає 

інтерес, інформація більш осмислена, краще зберігається в пам’яті. 

Можливостями кінотренінгу є і те, що він використовується як засіб 

психотерапевтичного впливу (А. Менегетти (2001)). 

О.А. Бистрицький (2007) називає процес роботи з кінотренінгом 

(кінотерапією) «позитивним» або «цілющим» та зазначає, що учасники 

терапевтичної групи отримують можливість аналізувати власну життєву 

ситуацію через героя фільму (головного персонажа). 

З досвіду своїх досліджень, О.А. Бистрицький (2007) виділяє шість 

механізмів терапевтичних властивостей впливу кінострічки на учасника: 

1. Проекція. Відеоряд допомагає учаснику тренінгу перенести зміст 

свого внутрішнього світу назовні, з боку глядача побачити те, що 

відбувається в його власному житті. 

2. Ідентифікація. Учасник тренінгу ідентифікує себе з персонажем 

фільму, який йому найближчий зараз за характером, поведінкою, 

розв’язування життєвої ситуації, психологічної проблеми тощо. 

Ідентифікуючись з ним, учасник проживає за час фільму життя свого героя.  

3. Тут і зараз. У глядача з'являється можливість пережити ті почуття та 

емоції, які не можуть бути вираженими в реальному житті. 

4. Фігура та фон. Учасник тренінгу виділяє для себе – що для нього 

головне, а що другорядне.  

5. Актуалізація значущої проблеми. Підібрана кінострічка актуалізує 

приховані психологічні проблеми глядача.  
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6. Маска. Можливість залишатися непізнаним, «не розсекреченим» дає 

учаснику тренінгу можливість глибше проникнути в світ власних почуттів та 

емоцій з обережністю.  

Автор сучасного напрямку роботи з кінофільмами «Режисована 

фільмотерапія» С. Красін (2018) зазначає, що кінотренінг – це «напрям 

психотерапії, заснований на методах, які спрямовані на роботу з реакціями 

людини, отриманими під час та після перегляду фільму та духовне і психічне 

зцілення» (с. 26).   

Ефективність роботи з відео сюжетами в групі залежить від того, 

наскільки раціонально та поетапно організована структура кінотренінгу. У 

структурі занять важливим етапом є практичний (хоча організаційний, або 

підготовчий етап не менш відповідальний). Отже, під практичним етапом ми 

розуміємо саме перегляд кінострічки, спонтанне обговорення конкретної 

ситуації, самоаналіз, загальне обговорення, аналіз конкретної ситуації різних 

героїв фільму, висновки.  

При складанні програми нашого кінотренінгу з підлітками – 

вихованцями інтернатних закладів, ми враховували визначені нами в 

дисертаційному дослідженні психологічні особливості духовного розвитку 

підлітків в почуттєво-емоційній, пізнавально-рефлексивній, ціннісно-

смисловій та поведінковій сферах.    

Змістовою складовою занять складали перегляд та обговорення 

кінофільмів за різноманітними тематичними розділами, такими як сенс 

життя, ціннісні орієнтири, горе втрати, подолання труднощів та радість 

перемоги, прийняття себе та своєї індивідуальності, проблематика соціальної 

адаптації, також фільми які піднімають актуальні духовні і моральні питання, 

що демонструють можливість подолання, опанування, самодопомоги, тобто 

особистісний ріст персонажів, проблеми дорослішання, соціалізації, 

проблеми освіти, цілепокладання та ін. Зазначимо, що правильний відбір 

кінострічок, відеоряду, короткометражок тощо важливий як на підготовчому 

так і на практичному етапах.  
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Методика обговорення кінофільму: 

1. По-перше, ведучий озвучував назву фільму. В якості «ломки льоду» 

питав як вважають учасники про що ця назва може свідчити, який сюжет 

даного фільму вони припускають та ін.   

2. Розробити спеціальні карточки, де учасники мали б можливість 

фіксувати свої спостереження. У ході перегляду фільму, учасникам 

пропонувалося спостерігати за тим, що даний фільм підтримує / заохочує (+) 

або проти чого виступає / засуджує (-); яке його основне смислове посилання. 

На карточках було означено деякі смислові слова, наприклад: робота, 

вірність, дружба, довіра, чесність, любов, відповідальність, прощення, 

справедливість, особистісний розвиток та ін.  

3. В процесі перегляду кінострічок, ведучий уважно мав слідкувати, 

спостерігати за емоційною реакцією учасників кінотренінгу. Після перегляду 

фільму психолог-тренер розпочинав його активне обговорення.  

Наведемо приблизний список запитань до учасників: 

- Як ви себе почуваєте після перегляду фільму? (Якщо група невелика, 

бажано було б запитати кожного з учасників). 

- Як ви вважаєте, чи ставить цей фільм які-небудь запитання? Які саме? 

- Оскільки ми розібралися із поставленими режисером запитаннями до 

глядачів – чи відповідають герої цього фільму на поставлені запитання? 

- Хто або чия поведінка, життєвий вибір тощо сподобались найбільше? 

- Якщо хтось з героїв або його поведінка не сподобались, як би ти 

вчинив на місці даного героя? Про що дана ситуація може говорити? 

- Як ви вважаєте, чи стосуються продемонстровані в фільмі ситуації 

або обставини кожного з нас? 

- Як не боятися «йти за своїм серцем»? Особистісний розвиток що це 

може значити саме для тебе? 

Згідно із визначеною змістовною складовою занять психолого-

педагогічного тренінгу  наведемо тематичний план роботи з кінофільмами. 

Змістовою складовою занять складали перегляд та обговорення кінофільмів 
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за різноманітними тематичними розділами, такими як сенс життя, ціннісні 

орієнтири, горе втрати, подолання труднощів  та радість перемоги, прийняття 

себе та своєї індивідуальності, проблематика соціальної адаптації, також 

фільми, що демонструють можливість подолання, опанування, 

самодопомоги, тобто особистісний ріст персонажів, проблеми дорослішання, 

соціалізації, проблеми освіти, цілепокладання та ін.  

Для формування загальнолюдських духовно-моральних якостей та 

цінностей, любові, вірності, віри в Бога, об’єднуючи чотири запропоновані 

блоки, ми розпочали роботу кінототренінгу з таких кінокартин, як «Історія 

дельфіну» (2011, реж. Ч.Сміт); «Плата вперед» (2000, реж. М.Ледер); 

«Джузеппе Москаті. Зцілююча любов» (2007, реж. Дж.Кампіотті); «Форест 

Гамп» (1994, реж. Р.Земекіс); «Хатина дядька Тома» (1987, реж. С.Лейтен); 

серія «Біблійні оповідання. Йосип» (1995, реж. Р.Янг); «Білий полон» (2006, 

реж. Ф.Маршалл); «Темрява» (2005, реж. С.Бхансалі); «Хатіко» (2009, реж. 

Л.Хальстрем). 

З метою формування у підлітків таких якостей, як самовдосконалення, 

самореалізація їм пропонувалося до перегляду фільми такі, як «Бог не помер» 

(2014, реж. Г.Кронк); «Письменники свободи» (2007, реж. Р.Лагравенес); 

«Мартін Лютер» (2005, реж. Е.Тілл), «8 Миля» (2002, реж. К. Хенсон). 

В формуванні процесу пізнання та самопізнання підліткам 

пропонувались також документальні фільми  «Вода» (2006, реж. А.Попова); 

«Дом» (2009, реж. Л.Бессон); «Обережно! Їжа» (2008, реж. О.Савостьянова); 

«Тіло людини» (кінострічки ВВС); «Барака» (1992, реж. Р. Фріке). 

Формуючи у підлітків такі духовні якості, як емпатію, толерантність, 

здатність прийняття себе і своєї індивідуальності ми пропонували їм для 

перегляду фільми, які відображають життя простих людей, відношення один 

до одного та ін.: «Зірочка на землі» (2007, реж. А.Кхан); «Радіо» (2003, реж. 

М.Толлін); «Країна іграшок» (2007, реж. Й.Фрайданк); «Моє ім’я Кхан» 

(2010, реж. К.Джохар); «Поспішай любити!» (2002, реж. А.Шенкман), 
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«Поліанна» (2010); «Сім років в Тибеті» (1997, реж. Ж. Анно); «Перед 

класом» (2008, реж. П. Уернер). 

Розглядаючи проблему підліткових взаємовідносин ми пропонували 

фільми «Клас» (2007, реж. І.Рааг); «Привіт, Джулі» (2010, реж. Р.Райнер); 

«Опудало (Чучело)» (1983, реж. Р.Биков). 

Перегляд і обговорення кінофільмів стосовно подолання труднощів та 

радості перемоги, усвідомлення власної відповідальності, зміни характерних 

якостей продемонстровані нами в стрічках «Золоті руки: історія Бена 

Карсона» (2009, реж. Т.Картер); «Тріумф: історія Рона Кларка» (2006, реж. 

Р.Хайнс); «Мирний воїн» (Німеччина, реж. В.Салва); «Цирк Батерфляй 

(метеликів)» (2009, реж. Д.Вейгел); «Я ні на що не здатен. Неймовірна історія 

життя Уолтера Мітті» (2013, реж. Б. Стиллер); «Біллі Еліот» (2000, реж. Ст. 

Долдрі); а також підліткам пропонувалося до перегляду короткометражні 

стрічки за участю Ніка Вуйчича. 

Отже, підібрані нами фільми піднімають такі теми, як проблеми 

підліткових взаємовідносин, подолання труднощів та радість перемоги, 

усвідомлення власної відповідальності, дружба і зрада, толерантність, 

здатність прийняття себе і своєї індивідуальності, загальнолюдські духовно-

моральні якості та цінності, любов, вірність, віра в Бога. Психологічний 

механізм ідентифікації з персонажами впливає на уявлення підлітків про свій 

ідеальний образ, духовного «Я».  

У процесі реалізації запропонованої нами програми вихованці закладів 

інтернатного типу набувають не просто систему знань з кожної теми, у них 

формуються стійкі переконання, зроблені на основі їх власного вибору; 

оволодівають духовними цінностями; розвивається здатність до 

самовдосконалення; закріплюються вміння рефлексувати, аналізувати 

інформацію, необхідну для прийняття відповідальних рішень; а також 

потреба приймати рішення, пов'язані з важливими особистими проблемами, і 

готовність нести свою відповідальність за наслідки прийнятих рішень. 
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У наступному параграфі представлено здійснений аналіз результатів 

формувального експерименту.   

 

3.2. Аналіз ефективності психолого-педагогічної програми на етапі 

формувального експерименту 

 

З метою апробації розробленої нами психолого-педагогічної програми 

актуалізації духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу 

було сформовано експериментальну та контрольну групи досліджуваних. 

В ході формувальної частини дослідження прийняли участь 48 

учасників (експериментальної та контрольної груп). У склад 

експериментальної групи увійшло 23 вихованці закладу інтернатного типу – 

підлітків (12-14 років), контрольної групи 25 вихованців – також підлітки 

(12-14 років). Зауважимо, що в експериментальну групу були задіяні 

респонденти як з високим й середнім рівнем духовного розвитку так і з 

низьким, отриманими на етапі констатувального експерименту. Це дало нам 

змогу проаналізувати ефективність впровадженої психолого-педагогічної 

програми для підлітків з різним рівнем складових духовності. Дослідження 

проводилося на базі Чорнобаївської санаторної загальноосвітньої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів, КЗСОР Сумського дитячого будинку імені 

С.П. Супруна. Експериментальна та контрольна групи представлені за 

ознаками однакового рівня соціального статусу й  віку дітей з обраних 

закладів. 

Впровадження психолого-педагогічної програми дало можливість 

прослідкувати кількісні та якісні зміни, що мали місце у процесі духовного 

розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу.  

Аналіз результатів експерименту дозволяє перевірити припущення 

нашої гіпотези щодо позитивного впливу засобів тренінгової роботи, 

спрямованої на розвиток складових духовності підлітків: емоційно-
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почуттєвої, пізнавально-рефлексивної, ціннісно-смислової та поведінкової 

сфер та рівня духовного розвитку.   

Перед тим як перейти до кількісного аналізу результатів 

формувального експерименту, розглянемо індивідуальні випадки 

безпосереднього та опосередкованого впливу психокорекційної роботи з 

формування окремих складових духовності у підлітків у ході формувального 

експерименту.  

В цілому зазначимо, що на початку проведення психолого-педагогічної 

програми ми були приємно здивовані зацікавленістю підлітків в участі нової 

форми роботи – групової взаємодії, спілкування, висловлення власних думок 

в процесі дискусій. Багатьом дітям особливо сподобалась ідея стати 

«капітаном свого корабля, прямуючи до нових берегів життя». Комфортно 

підлітки себе почували в процесі переглядів кінофільмів з подальшим 

обговоренням. В деяких випадках ми спостерігали ярко виражені емоції 

підлітків. Ми раділи їх зацікавленості, відвертості, довіри та спрямованості 

до духовного розвитку. Хоча, на самому початку знайомства нам довелось 

пояснювати, що тренінгова робота з психологом це не «вивертання душі», як 

зазначали самі діти, а цікава особистісна й дружня взаємодія. Оскільки 

формувальний експеримент ми мали проводити в закритих закладах 

інституалізації, не можемо не висловити слова вдячності керівникам 

інтернатів, практичним психологам і педагогам, за проявлену зацікавленість 

й співробітництво в створенні сприятливих умов для проведення психолого-

педагогічної програми. 

Зауважимо, що довелося зіткнутися також і з труднощами, які 

виникали на початку та в процесі програми – це зайнятість дітей впродовж 

тижня (підготовки окремих учасників програми до олімпіад, конкурсів, 

спортивних змагань тощо).  

Ми мали можливість поспілкуватись індивідуально з підлітками, які 

самі висловили на це бажання. Наразі наведемо декілька прикладів 

«життєвих досвідів» підлітків-сиріт, які потрапили у заклади інтернатного 
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типу за різних обставин та їх відгуків з приводу участі у психолого-

педагогічному тренінгу. Розглянемо декілька індивідуальних бесід з 

учасниками тренінгу. 

О., 13 років. Дівчинку перевели в інтернат з дома малютки, куди вона 

потрапила в 3 рочки. Своїх батьків вона не знає, але пам’ятає тільки бабусю, 

яка була не спроможна доглядати дівчинку. Зі спогадів свого життя в 

притулку дівчинка неохоче згадує «або виховательку, або технічку...хто вона 

там була», оскільки співробітник закладу використовувала непедагогічні 

засоби дії на дітей. Наприклад, для того щоб діти не ворушилися в ліжку 

вона використовувала «штрикалку», це такий собі своєрідний виріб (палиця), 

а для того щоб діти не вставали вночі (наприклад, в туалет, або попити води) 

інший співробітник перед сном розповідала дітям страшні казки про павуків, 

які їдять дітей які «вештаються по ночах» та багато інших прикладів привела 

дівчинка. Після розмови з психологом ми дізналися, що після переводу її в 

інтернатних заклад, майже кожен день співробітники мали міняти її 

постільну білизну, оскільки попередню дівчинка буквально розривала. 

Дівчинка відзначила, що в процесі участі у програмі дуже радіє можливості 

«подивитися на себе й на оточуючих по іншому», їй «сподобалось дивитися 

тематичні фільми з подальшим обговоренням, тепер є про що думати перед 

сном». 

Р., 13 років. Хлопчик також був переведений із притулку (куди він 

потрапив в 5 років) до інтернатного закладу. Хлопчик пам’ятає, як до 

притулку привела його мати, завіряючи керівника в неспроможності 

доглядати за хлопцем. Багато ночей хлопчику знадобилося, щоб хоча б не 

плакати вголос. В ході проведення програми ми відмітили його творчий 

потенціал, артестичність. Деприваційний вплив, якого зазнав хлопчик 

проявлявся в енурезі, на який тривалий час страждав учень, що призвів до 

багатьох комплексів. На щастя, через деякий час хлопчик отримав родину, 

«довгоочікуваних тата й маму», як зазначив сам Р. Згодом, ми 

поспілкувались з хлопцем, він згадував заняття з тренінгу з інтересом, навіть 
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пам’ятав свої почуття від тої чи іншої вправи, «Інколи пригадую нашу 

подорож до нових берегів, дуже сподобалось», висловився хлопчик. 

Д., 13 років. Хлопець потрапив до інтернату в 8 років. Його мати 

поїхала за кордон на заробітки, про батька нічого не відомо. Дитина, як 

попередив нас педагог-вихователь, замкнута, не охоче виконує поставлену 

задачу. Весь час очікує коли мати його забере. В процесі нашої «співпраці», 

хлопець дійсно спочатку недовірливо ставився до занять, особливо коли 

доходила черга до нього в виконанні вправ або висловлення на дискусії. 

Після завершення першого блоку (розвиток почуттєво-емоційної сфери), 

хлопець почав заходити до аудиторії де ми проводили заняття не самим 

останнім, як це було раніше. Він проявляв щирий інтерес, а на при кінці 

програми зазначив, що у нього є мета.      

Зазначимо, що вагому роль в процесі актуалізації духовного потенціалу 

підлітків зіграли перегляд і обговорення фільмів. Діти завжди поспішали на 

перегляд фільму, а педагоги, в свою чергу, з посмішкою дітей відпускали на 

заняття. Навіть, були такі індивідуальні випадки, коли декілька педагогів 

просили або дати назву фільмів, або переглянути разом із дітьми. Бо майже 

кожного разу діти із зацікавленням розповідали про той чи інший 

переглянутий фільм.  

Наразі, наведемо короткий приклад обговорення короткометражного 

фільму «Цирк Баттерфляй» («Цирк Метеликів») з Ніком Вуйчичем у 

головній ролі. За сюжетом, дана короткометражка відповідає християнській 

духовно-моральній тематиці (прощення, погляд у свій внутрішній світ, 

радість перемоги, добре та терпляче ставлення до інших та ін.). 

Наведемо короткий інформацію про фільм. У розпал Великої Депресії 

шоумен і власник власного невеликого цирку гастролює зі своєю трупою по 

зруйнованій американської провінції, радуючи і піднімаючи настрій простих 

людей в цей непростий час. Під час своєї подорожі він відвідує ярмарковий 

балаган, де виявляє людини без кінцівок, якого там експлуатують в якості 

живого експоната шоу виродків. 
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В результаті ця людина стає частиною мандрівної трупи циркових 

артистів. Пізніше, за допомогою своїх нових друзів, він знаходить віру в 

себе, і робить те, про що раніше не смів навіть мріяти ... 

Оскільки тривалість стрічки «Цирк Баттерфляй» тривала всього 22 

хвилин – нам було важливо, чи зрозуміють діти зміст побаченого, і 

розпочали обговорення. Цікавим було спостерігати за реакцією підлітків, 

майже у всіх учасників вона була виражена по різному: декілька учасників 

знизували плечима в подиві, у декількох ми спостерігали сльози, а були й 

такі що раділи, демонструючи стискання кулаків в знак перемоги героя 

стрічки та ін. Учасники разом із ведучим розсілися в коло і розпочали 

обговорення за заздалегідь визначеним списком питань. Задачею ведучого 

постало задіяти максимальну більшість учасників в обговоренні:  

- Друзі, як ви вважаєте, чому дана стрічка називається «Цирк 

Баттерфляй»? Чому саме «Баттерфляй»? 

- Чи виникали у вас неприємні відчуття або емоції? 

- Проаналізуємо життєвий досвід кожного з героїв даного фільму. 

- Хто вам імпонував найбільше? Чому? 

- Як ви ввжаєте, ким був Містер Мендес, яку роль він відігравав за 

задумом режисера?   

- Чи співпереживали ви кожному з героїв, особливо  

- Як ви розумієте слова Містера Мендеса «Чим складніше боротьба – 

тим значніше перемога»? 

- Яким чином ви можете «поставити себе на місце одного з героїв 

стрічки»? 

На етапі рефлексивної частини обговорення, підлітки проявили немалу 

зацікавленість. Наприклад, були такі висловлювання: «А, я знаю про Ніка 

Вуйчича! Колись дивився відеоролик про нього. Він молодець! Від 

народження без кінцівок, а такий сильний духом»; «Я би раніше показала 

своєму батькові цю стрічку, щоб не пиячив...»; «Так, радість перемоги це 

щось особливе. В нашому випадку (маючи кінцівки) ми можемо також не 
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падати духом та радіти кожному дню»; «Взагалі, мені дуже сподобалось так 

систематично дивитись фільми, особливо спілкуватись та висловлювати свої 

враження, чути враження інших. Ви знаєте, я зрозуміла, ми такі різні! А 

тепер після перегляду якогось фільму, я завжди розмірковую над сенсом 

задуманого» та багато інших висловлювань ми почули на даному етапі.  

Основну мету психолого-педагогічної програми, яку ми ставили в 

процесі формувального експерименту – актуалізація духовного потенціалу 

підлітків «проходячи своїм власним кораблем від берега до берега» 

поетапним розвитком почуттєво-емоційного, пізнавального, морально-

поведінкового та ціннісно-смислового компонентів духовності.  

Після проведення психолого-педагогічної програми було здійснено 

діагностування, що дозволило проаналізувати динаміку змін в розвитку 

компонентів духовності й актуалізованості духовного потенціалу та 

ефективності впровадження психолого-педагогічної програми. Ми 

застосовували методи математичної статистики  непараметричного критерію 

для порівняння двох залежних вибірок, а саме T-test. Критерій призначений 

для зіставлення показників, виміряних на одній і тій самій вибірці 

досліджуваних, в нашому випадку: до і після формувального експерименту.  

Ми використовували той же психодіагностичний інструментарій, яким 

користувались, порівнюючи показники духовного розвитку підлітків-сиріт з 

підлітками з родин на етапі констатувального експерименту, а саме: 

почуттєво-емоційний компонент: «Діагностика емоційно-почуттєвих 

станів» (авт. Е. Помиткін); пізнавальний компонент: методика «Що таке 

добре, а що таке погане?» (авт. Л. Фрідман); ціннісно-смисловий компонент: 

тест смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) (авт. Д. Леонтьєв); поведінковий 

компонент: методика «Діагностика моральної мотивації» (авт. 

Г. Слєпухіна); загальний показник рівня актуалізованості духовного розвитку 

підлітків: методика «Духовний потенціал особистості» (авт. Е. Помиткін) 

(Результати порівняльного аналізу за T-test КГ та ЕГ наведено у Додатку 

З.1,2). 
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Проаналізуємо результати дослідження почуттєво-емоційного 

компоненту духовності підлітків-сиріт до та після проведення формувальної 

частини експерименту в експериментальній групі респондентів (див. 

табл. 3.2). 

Високий рівень актуалізованості духовного потенціалу в почуттєво-

емоційній сфері притаманний 26% підліткам інтернатних закладів, що 

свідчить про переважання у вихованців позитивних почуттєво-емоційних 

станів. Ми спостерігали активну участь цих дітей у процесі тренінгової 

програми, збільшення відкритості до нових занять й «випробувань». 

Таблиця 3.2 

Результати діагностики почуттєво-емоційного компоненту 

духовності підлітків-сиріт (у %) 
 

Рівні 

Кількість досліджуваних 

До 

експерименту 

Після 

експерименту 
Діапазон змін t p 

Експериментальна група (ЕГ, n=23) 

Високий 13 26 +13 

5,33
***

 ≤0,001 Середній 61 57 -4 

Низький 26 17 -9 

 Контрольна група (КГ, n=25) 

Високий 12 16 +4 

2,79
**

 ≤0,01 Середній 52 56 +4 

Низький 36 28 -8 

 

З кожним заняттям підлітки здавались більш згуртованими, навіть 

допомагали друзям у виконанні вправ. В процесі повторного зрізу діти 

більше впевнено приймали участь у діагностуванні позитивних емоційно-

почуттєвих станів. В порівнянні відповідей першого та другого зрізів ми 

побачили значне збільшення таких позначок в шкалі позитивних почуттєво-

емоційних станах, як «гармонія», «захоплення», «єдність», «співчуття», 

«інтерес», «дружба», «довіра». Радіємо за зменшення таких позначок по 

шкалі негативних станів: «заздрість», «байдужість», «приреченість», 

«ненависть». Це можна пояснити збагаченням внутрішнього настрою на 

позитивний стан в повсякденному житті, здатністю співпереживати та радіти 

один одному, довіряти.  
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Щодо показників середнього рівня розвитку почуттєво-емоційної 

сфери, було виявлено у 57% респондентів, показник знизився на 4%. Це 

також свідчить про позитивний вплив занять з підлітками, таких дітей була 

більшість. В даному випадку підлітки поставилися до занять стримано, 

епізодично проявляли небажання у встановленні довірливої та відкритої 

взаємодії з психологом. Це можна пояснити тривалим перебуванням у 

закладах інтернатного типу. 

Низький рівень в показниках почуттєво-емоційних станів зменшився на 

9% у підлітків експериментальної групи, що становило 17% вихованців. 

Проаналізувавши відповіді по шкалі, на жаль, ці діти не виявили 

зацікавленості в «пошуці скарбів з дна океану», вони лишались 

недовірливими, розгубленими. Діти (які показали високий рівень) 

мотивували підлітків з низьким рівнем до участі у вправах, дискусіях, але 

другі навіть проявляли роздратованість по відношенню до перших. 

Відмітимо, що навіть у повсякденному житті ця група дітей не цікавиться 

додатковими внеурочними заняттями. Припускаємо, що ці діти пережили 

серйозну психічну травму, тому їх почуттєво-емоційний стан свідчить про 

обмежений спектр емоційного реагування. В цілому можна сказати, що 

заняття психолого-педагогічного тренінгу «Скарби з дна океану»: «Скарби з 

дна океану – перлини характеру», «Хто мій ближній», «Додай фарб» та ін. 

допомогли майже всім учасникам проаналізувати, «відчути, прожити» власні 

почуття та емоції. Проаналізуємо результати діагностики пізнавального 

компоненту до та після проведення формувального експерименту (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Результати діагностики пізнавального компоненту духовності 

підлітків-сиріт (у %) 

Рівні 

Кількість досліджуваних 

До 

експерименту 

Після 

експерименту 
Діапазон змін t p 

Експериментальна група (ЕГ, n=23) 

Високий 52 60 +8 

2,29
*
 ≤0,05 Середній 34 26 -8 

Низький 13 13 0 
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Продовження таблиці 3.3. 

 Контрольна група (КГ, n=25) 

Високий 16 20 +4 

0,61 ≤0,05 Середній 56 48 -8 

Низький 28 32 +4 

Як видно з даних таблиці, високий рівень розвитку пізнавального 

компоненту притаманний 60% підлітків. Ці вихованці показали себе 

найбільш обізнаними щодо змісту понять про духовно-моральні якості 

людини, шляхів духовно-морального розвитку та самовдосконалення.  

В обговоренні вони легко наводили життєві приклади духовно-

моральних вчинків, могли обґрунтувати зв’язки між духовно-моральними 

принципами людини та її поведінкою і вчинками. Суттєва різниця серед 

середнього рівня пізнавального компоненту: в експериментальній групі 

зменшився на 8%, а в контрольній лише на 2%. Суттєвих змін на низькому 

рівні не відбулось, що свідчить про 0%, це свідчить про прагнення дітей до 

пізнання та самопізнання. Зазначимо, що результати пізнавального 

компоненту духовності підлітків-сиріт показали високий відсоток і на етапі 

констатувального експерименту. Це може свідчити про те, що з дітьми 

проводяться класні години з тем моральних принципів.   

Результати сформованості показників ціннісно-смислового компоненту 

духовності підлітків-сиріт наведено у таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Результати діагностики ціннісно-смислового компоненту 

духовності підлітків-сиріт (у %) 

 

Рівні 

Кількість досліджуваних 

До 

експерименту 

Після 

експерименту 
Діапазон змін t p 

Експериментальна група (ЕГ, n=23) 

Високий 9 21 +12 

3,96
***

 ≤0,001 Середній 61 65 +4 

Низький 30 13 -17 

 Контрольна група (КГ, n=25) 

Високий 12 16 +4 

0,35 ≤0,05 Середній 68 64 -4 

Низький 20 20 0 
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Аналізуючи результати сформованості ціннісно-смислового 

компоненту духовності у підлітків зазначимо, що в експериментальній групі 

відсоток підлітків з високим рівнем зріс на 12 %, проте цей показник більш, 

ніж у контрольній групі підлітків (4 %). Не суттєво зріс показник середнього 

рівня (4 %). В той же час, суттєво зменшився відсоток низького рівня 

сформованості ціннісно-смислового компонента у підлітків в 

експериментальній групі після проведення формувального експерименту: з 

30 % до 13 % (17 %), проте як у контрольній групі змін не відбулося.  

У порівняльній характеристиці попередньої та контрольної 

діагностики, можемо відмітити підвищення за усіма показниками 

смисложиттєвих орієнтацій в експериментальній групі. Так, отримані дані 

свідчать, про позитивні зрушення в експериментальній групі, де показники за 

субшкалою загального показника осмисленості життя збільшилися. Суттєвих 

змін у показниках контрольної групи не відбулося. 

Надалі проаналізуємо показники рівня розвитку духовно-моральної 

мотивації підлітків-сиріт експериментальної групи (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Результати діагностики поведінкового компоненту духовності 

підлітків-сиріт (у %) 

 

Рівні 

Кількість досліджуваних 

До 

експерименту 

Після 

експерименту 
Діапазон змін t p 

Експериментальна група (ЕГ, n=23) 

Високий 39 48 +9 

4,89
***

 ≤0,001 Середній 26 39 +13 

Низький 35 13 -22 

 Контрольна група (КГ, n=25) 

Високий 16 20 +4 

1,36
*
 ≤0,05 Середній 64 56 -8 

Низький 20 24 +4 

 

Табличні дані свідчать, що високий рівень розвитку духовно-моральної 

мотивації в морально-поведінковому компоненту духовності виявлено у 48% 

підлітків. Це вихованці, які у процесі тренінгової роботи змогли навести 
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численні приклади своєї поведінки в духовно-моральному аспекті, навести 

ситуації морального вибору, вольових рішень. Середній рівень духовно-

моральної мотивації збільшився на 13% підлітків. Суттєво зменшився 

низький рівень морально-поведінкового компоненту – на 22% 

досліджуваних. Це свідчить про прагнення підлітків тягнутись до кращого, 

рефлексувати свої вчинки, вольові рішення. 

Показники загального рівня духовного розвитку підлітків-сиріт 

експериментальної групи у закладах інтернатного типу представлені у 

таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 

Результати діагностики загального показника духовного розвитку 

підлітків-сиріт (у %) 

 

Рівні 

Кількість досліджуваних 

До 

експерименту 

Після 

експерименту 

Діапазон 

змін 
t p 

Експериментальна група (ЕГ, n=23) 

Високий 17 39 +22 

4,79
***

 ≤0,001 Середній 61 57 -4 

Низький 22 4 -18 

 Контрольна група (КГ, n=25) 

Високий 28 28 0 

0,25 ≤0,05 Середній 40 44 +4 

Низький 32 28 -4 

 

Як бачимо з таблиці 3.8, до формувального експерименту за рівнями 

духовного розвитку майже однаковими між показниками експериментальної 

та контрольної груп досліджуваних. Ми простежуємо зміни у показниках 

розвитку духовного потенціалу в експериментальній групі. Показники з 

високим рівнем (39%) духовного потенціалу збільшились на 22%, проте як 

середній (57%) та низький (4%) рівні зменшились на 4 % та 18 % 

респондентів експериментальної гурпи. Зазначимо, що загальний показник 

розвитку духовного потенціалу з високим та середнім рівнем показали майже 

ті ж самі підлітки, які мали такі ж результати у показниках складових 

духовності.   
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Для статистичної перевірки значущості відмінностей у контрольній та 

експериментальній групах по закінченню формувального експерименту за 

допомогою T-test було обчислено його емпіричні значення. Як видно з 

табличних даних суттєві зміни в складових компонентів духовності, 

відмінності між результатами в експериментальній та контрольній групах є 

статистично значущими і засвідчують достовірність позитивних зрушень. У 

контрольній групі суттєвих змін у розвитку показників компонентів 

духовності не відбулось. 

В цілому зазначимо, що результати формувального етапу дослідження 

дозволяють стверджувати, що під час роботи з тренінгом та кінотренінгом 

сприяння в процесі духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах 

інтернатного типу відбулися значні позитивні зміни, духовний розвиток 

підлітків може розвиватися завдяки активізації психолого-педагогічної 

програми, спрямованої на поетапний розвиток структурних компонентів 

духовності.  

Узагальнення результатів експериментальної роботи дало підстави для 

розроблення методичних рекомендацій для практичних психологів та 

соціальних педагогів щодо сприяння в духовному розвитку підлітків-сиріт. 

 

3.3. Методичні рекомендації щодо впровадження програми 

духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу 

 

Особливу роль в житті підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу 

відіграють педагоги, вихователі, психологи, які можуть бути поруч, оскільки 

саме ці люди мають безпосередній вплив на вибір життєвого шляху, системи 

цінностей, принципів, вибору підлітків тощо. Зазначимо, що заклади 

інтернатного типу зорієнтовані на виховання та навчання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування різних категорій на загальний розвиток 

їх фізичних, психологічних, моральних, освітніх потреб, враховуючи 

індивідуальні можливості й здібності вихованців. Навчально-виховний 
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процес закладів інтернатного типу здійснюється відповідно до положень, 

програм, завдань, що регламентують діяльність педагогів і психологів у 

закладах інституалізації. Змістом навчально-виховного супроводу, 

насамперед, є створення психологічного комфорту у закладах інтернатного 

типу, організація психологічної підтримки та робота з педагогічним 

колективом, індивідуальна психологічна допомога вихованцям у сприянні 

особистісного розвитку, соціальній адаптації, професійному самовизначенні 

тощо. На жаль, немає таких універсальних методів до вирішення одночасно 

усіх «проблем» в розвитку підлітків-сиріт, щоб компенсувати той «досвід», 

які вони отримали, втративши батьків або перебуваючи у неблагополучній 

родині та у закладах інтернатного типу.   

 Розробка навчальних та позаурочних психолого-педагогічних програм 

у закладах інтернатного типу є надзвичайно актуальною й потрібною як для 

професійної потреби практичних психологів, соціальних педагогів та 

вихователів, так і для оптимізації нових освітніх можливостей процесу 

виховання й навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки.  

Згодні з думкою В. Балакірєвої (2011), яка зазначає, що робота 

педагогів та психологів у закладах інтернатного типу значно відрізняється 

від роботи їхніх колег у звичайних загальноосвітніх школах. Тому, зважаючи 

на неабиякі специфічні особливості дітей, підхід до роботи спеціалістів 

закладів інституалізації повинен бути персоніфіковано-орієнтованим, 

психологічно-чутливим, емоційно виваженим у поєднанні з високим рівнем 

знань. Автори довідкового посібника з ефективних технологій 

психологічного консультування та психотеріпії В. Таланов та І. Малкіна-Пих 

(2003) зазначають, що саме повнота та цілісність особистості психолога-

консультанта є головним знаряддям його праці та виділяють сім якостей для 

успішної роботи спеціаліста: емпатія або розуміння – зусилля побачити світ 

очима іншої людини; повага – ставлення до іншої людини, мається на увазі 

віра в його здатності впоратися з проблемою; конкретність або здатність бути 

певним і точним – спосіб комунікації з іншою людиною; знання й прийняття 
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себе, а також готовність допомогти в цьому іншим; справжність – вміння 

бути щирим у взаєминах; конгруентність та безпосередність. 

Американський психотерапевт К. Роджерс (1994), засновник людино-

центрованого підходу, гуманістичного напрямку в психології, сформулював 

три важливі умови задля ефективної співпраці й спілкування педагогів, 

психологів з вихованцями: 

- безумовне позитивне прийняття дитини. Дитина приймається 

педагогом або психологом як особистість; 

- конгруентність як справжність, відкритість, чесність. Здатність бути 

такою людиною, якою є насправді. Педагог або психолог не приховує свої 

почуття й переживання, відвертий у стосунках з учнями; 

емпатійне розуміння внутрішнього світу вихованця. 

Також засновник особистісно-зорієнтованого підходу в навчально-

виховному процесі І. Бех (2012b) наголошує на тому, що гуманізація 

освітньо-виховного простору є надзвичайно важливою умовою досягнення 

кінцевої особистісно-розвивальної мети, яка служить реальною практичною 

цінністю в роботі з дитиною. В процесі гуманістичних міжособистісних 

відносин «педагог-вихованець», дослідник виокремлює такі, як: педагогічна 

любов до дітей, зацікавленість в їх долі; оптимістична віра в дитину; 

відсутність прямого примусу; співробітництво, майстерність спілкування; 

пріоритет позитивного стимулювання; терпимість до дитячих особливостей 

розвитку. На думку І. Беха (2012b), для ефективності будь-якої виховної дії 

«необхідно знати і брати до уваги не тільки емоційні стани учня, силу і 

спрямованість потреби, що спонукає його до діяльності, а й знати вихованця 

у всіх його виявах – особливості, якості, мотиви поведінки, рівень духовно-

морального розвитку тощо» (с. 74-75, 77). 

З огляду на вищезазначене, можна зробити висновок, що у центрі всіх 

процесів виховання й розвитку дітей та підлітків сиріт має бути особистість 

дитини з її особливостями життєвого досвіду, інтересами і здібностями, 

потребами та можливостями.  
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Щодо державної системи психологічного супроводу в навчально-

виховному процесі відзначимо, що за Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07 серпня 2018 року № 1/9-487 «Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р.» надано 

рекомендації щодо пріоритетних напрямів психологічного супроводу та 

соціально-педагогічного патронажу всіх учасників освітнього процесу. 

Відповідно до реформування системи освіти в процесі реалізації Концепції 

Нової української школи було запропоновано спрямувати зусилля на 

створення комплексу методик і вправ щодо формування навичок і умінь, які 

допоможуть учням критично мислити; логічно обґрунтовувати позицію; 

виявляти ініціативу; творити; керувати емоціями; здатність співпрацювати в 

команді та інше. Але зазначимо, що «пріоритетного значення в розбудові 

Нової української школи набуває завдання формування в учнів системи 

загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, 

справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та 

соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага 

до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, 

повага до себе та інших людей)» (Про пріоритетні напрями, 2018, с. 11).  

Важливим аспектом роботи психологічної служби, зокрема у закладах 

інтернатного типу – це створення атмосфери взаємної поваги, прагнення 

спеціалістом до моделювання бажаної діяльності й поведінки вихованців, 

усвідомлення величезної відповідальності, яку він несе за своїх підопічних.  

Результати нашого дослідження склали основу для розробки 

рекомендацій щодо впровадження програми духовного розвитку підлітків-

сиріт у закладах інтернатного типу. В якості методологічних підходів до 

вивчення духовного розвитку в навчально-виховному процесі доцільно 

використовувати особистісно-зорієнтований (І. Бех) та духовно-особистісні 

(Е. Помиткін) підходи. Також для створення сприятливих психолого-

педагогічних умов духовного розвитку підлітків-сиріт практичним 
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психологом, соціальним педагогом закладів слід керуватися наступними 

принципами: 

1. Принцип ієрархічності. Дозволяє розглядати процес духовного 

розвитку в гармонійному формуванні взаємопов’язаних почуттєво-емоційної, 

пізнавально-рефлексивної, ціннісно-смислової та поведінкової сфер 

підлітків-сиріт.  

2. Принцип позитивності, гуманізму. Цей методологічний принцип 

дозволяє є одним з провідних принципів сучасного напрямку в психологічній 

науці – інтегративній психології, основна ідея якої полягає у цілісному 

баченні людини її фізичного, соціального та духовного зростання, розкритті 

її внутрішнього потенціалу, творчості, вищих станів свідомості та 

особистісних ресурсів. Основною функцією принципу позитивності є 

фокусування особистістю на позитивному досвіді.   

3. Принцип духовної особистісної взаємодії.  спрямований на процес 

створення атмосфери довіри, співробітництва та взаєморозуміння між 

підлітками-сиротами та дорослими.  

4. Принцип діалогічності суб’єкт-суб’єктного процесу – взаємодія усіх 

учасників в процесі духовного розвитку (психолог-підліток), організація 

співробітництва й співтворчості на основі взаєморозуміння та 

взаємодопомоги. 

5. Принцип компетентнісного підходу – оволодіння базовими, 

ключовими компетенціями в процесі організації різних видів діяльності. 

Комунікативна компетентність психолога є домінуючою компонентною його 

професійної діяльності. 

6.  Принцип творчості й успіху – індивідуальна та колективна творча 

діяльність дозволяє визначати та розвивати індивідуально-психологічні 

особливості підлітків. Психолого-педагогічна підтримка учасників процесу 

духовного розвитку (визначення інтересів, прагнень, можливостей 

учасників). 
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Рекомендації для психологів, соціальних педагогів закладів 

інтернатного типу. 

Впровадження психолого-педагогічної програми для духовного 

розвитку підлітків-сиріт, вихованців інтернатних закладів охоплює 

підготовчий, психодіагностичний та розвивальний етапи в роботі 

практичного психолога.  

Компетентному спеціалісту, який працює у закладі інтернатного типу 

важливо дотримуватися таких етапів: 

 Практичному психологу або соціальному педагогу необхідно мати 

не аби яке бажання, вміння та об’єктивну оцінку своїх особистісних якостей 

та відповідальності за процес духовного розвитку підлітків.  

Кожен психолог або педагог повинен прагнути бути таким, яким хоче 

бачити своїх вихованців, що дозволить здійснювати компетентнісний підхід 

у професійній діяльності (здатність до професійної рефлексії, самопізнання і 

саморозвитку; здатність відповідати на різноманітність підліткових проявів 

варіативністю тілесних і словесних реакцій; володіти психолого-

педагогічними знаннями, враховувати індивідуальні особливості вихованців; 

безумовне прийняття дитини; мати відкрите серце і природний дар 

спілкування з дітьми, готовність на самовіддане служіння; поважати 

особистість дитини та її життєвий досвід; засновувати свою діяльність на 

конфіденційності тощо). 

 Підвищення рівня професійної підготовки (згідно специфіки роботи 

у закладах інтернатного типу): 

- через специфіку роботи з категорією вихованців у закладах 

інтернатного типу, для багатьох учасників навчально-виховного процесу 

виникає проблема емоційного вигоряння, що може спричинити професійну 

неспроможність якісно виконувати свою роботу; 

- підвищення професійного рівня щодо нових методів психологічної 

роботи в освітньому процесі (гуртки, курси підвищення кваліфікації, 
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методоб’єднання, семінари). Необхідні психологічні знання щодо 

особливостей розвитку особистості. 

- ретельне вивчення індивідуальних карт вихованців (соціальна 

ситуація розвитку, спадковість, вікові та індивідуальні особливості підлітків 

тощо). 

 Психодіагностичний етап дозволяє провести кваліфікаційну 

діагностику з життєвої історії дитини; моніторинг результатів діагностики. 

- психодіагностична робота має бути спрямована на визначення рівня 

духовного розвитку підлітків, діагностики показників на виявлення рівнів 

розвитку почуттєво-емоційного, пізнавально-рефлексивного, ціннісно-

смислового та поведінкового компонентів духовності підлітків-сиріт. 

Рекомендованими методами діагностичного дослідження у закладах 

інтернатного типу є: спостереження, індивідуальні бесіди (відкритий діалог); 

в межах методу анкетування рекомендуємо використовувати методику 

«Духовний потенціал особистості» Е. Помиткіна (2015).  

У процесі діагностування, індивідуальних бесід або спостережень 

значну увагу відіграють такі правила: «Не нашкодь»; підлітки мають 

володіти інформацією – для чого проводиться дослідження; зберігання 

конфедиційності; вміння спостерігати, делікатно розмовляти, вміння слухати 

і чути підлітків, робити адекватні висновки. Варто зберігати пильність й 

об’єктивність і не надавати «поверхових» суджень за результатами 

діагностики. Дотримуватись оптимістичних поглядів у оцінці можливостей 

вихованців. 

 Розвивальний етап реалізується через таку групову форму 

роботи, як психолого-педагогічний тренінг. Програма тренінгу побудована 

таким чином, що учасники не лише отримують необхідні знання, але й 

закріплюють їх через практичні вправи. Різноманітність методів (пасивні, 

активні, інтерактивні), які використовуються на тренінгу, сприяють кращому 

отриманню, усвідомленню та практичному оволодінню необхідними 

знаннями. Заняття мають проводитись у просторному, освітленому 
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приміщенні; обов’язковим моментом є заздалегідь приготовлені матеріали: 

ватман, ручки, олівці, мультимедійні пристрої тощо.  

Впровадження психолого-педагогічної програми духовного розвитку 

підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу може бути використана 

психологом або соціальним педагогом у позаурочний час, а також під час 

проведення психологічних тренінгів.  

Варто зазначити, що безпосередньому проведенню тренінгових занятть 

передує певна духовно-моральна підготовка ведучого (психолога). Важливим 

моментом тут є внутрішнє налаштування спеціаліста до всіляких перешкод, 

таких як небажання підлітків брати участь у тренінгу,  психологічна опора, 

маніпулятивний тиск тощо. Для подолання можливого виникнення 

труднощів психологу необхідно стати «старшим другом», наставником, 

подавати особистий приклад, залучати в різні види діяльності підлітків, 

налагоджувати співробітницькі й довірливі стосунки. У процесі проведення 

тренінгових занять важливим є дотримання правил роботи в групі, активна 

участь психолога з підлітками, створювання між групою атмосфери 

взаємоповаги. У роботі з кінофільмами важливим є дотримання максимально 

«домашньої» обстановки (комфортне приміщення для перегляду кінострічок, 

світло), після перегляду також у доступній та легкій формі перейти до 

обговорення фільму.  

Варто висвітлити ще один не менш важливий факт у роботі з 

підлітками-сиротами. В Україні майже в кожному діючому закладі 

інтернатного типу впроваджується програма наставництва. Проект 

Наставництва в Україні – це ефективний засіб допомогти дітям та підліткам 

сиротам у закладах інтернатного типу в соціалізації, адаптації до 

самостійного, повноцінного життя, профорієнтації, психологічного та 

духовного розвитку. Тому, основною метою проекту наставництва є 

об’єднання психолого-педагогічних функцій в особистості наставника у 

взаєминах з дітьми-сиротами. Ідея Наставництва полягає в тому, що кожна 
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дитина, яка позбавлена батьківської опіки за різних причин мала дорослу. 

емоційно близьку, значиму людину, тобто Наставника. 

Отже, наставництво – це процес в якому здійснюється допоміжний 

психолого-педагогічний супровід дітей-сиріт наставниками (референтними 

дорослими). Які, в свою чергу,  маючи певні особистісні якості, реалізують 

мету та задачі проекту. Ефективність програми наставництва полягає в 

покращенні внутрішнього психологічного стану дітей та підлітків; 

підвищенні самооцінки та зниження рівня тривожності; сприянні 

формуванню соціально-комунікативних навичок; сформованості 

відповідальності та самостійній поведінці, гендерних установок; формуванні 

духовності та ін. В програмі Наставництва для дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківської опіки зазначено, що «...надзвичайно важливо, щоб 

люди, які прагнуть допомогти дітям через наставництво, самі спиралися на 

моральні цінності. У дітей, які були позбавлені батьківської любові і турботи, 

як правило, відсутні паростки будь-якої віри, – то віра в Бога, в людську 

гідність та чесність або в свої власні сили. Це не дивно, адже відсутній ґрунт 

для її зародження. Тому одна з основних завдань Наставника відкрити для 

дитини цей найважливіший ресурс, показати йому позитивний досвід життя 

людини, на власному прикладі показати духовну силу моральних якостей, які 

допомагали б людині робити гідний вибір в житті» (Одна надія, 2009). 

Наставник для дитини-сироти – це дорослий друг, помічник, це 

людина, яка безоплатно присвячує дітям та підліткам свій час, знання, 

турботу та любов. Приходячи до закладу не менш ніж один раз на тиждень, 

наставник допомагає дітям засвоювати навички самостійного життя; формує 

емоційно значущі та стабільні відносини з дитиною; допомагає розвивати 

внутрішній потенціал дитини; передає знання та досвід індивідуальних 

ідеалів та цінностей та ін. Важливо стати для дитини гідним прикладом, 

вказувати на її таланти та здібності, допомогти розвивати їх.  

Наставник має бути психологічно готовий до співпраці з вихованцями 

інтернатів. І перш ніж стати волонтером-наставником, необхідно зрозуміти 
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що в основі наставництва лежать особистісні якості, серед яких виділяють, 

наприклад: емпатію, високі внутрішні стандарти, емоційну стабільність, 

позитивне ставлення до себе і до людей, прагнення до переживання власної 

ефективності, бути зацікавленим у взаємодії з дитиною, толерантність, 

відповідальність (Корнеева, 2015). 

Оскільки програма Наставництва є Державним проектом, 

впроваджуючи розроблену нами програму духовного розвитку підлітків-

сиріт, ми маємо враховувати загальні вимоги та професіональну підготовку 

педагогічних працівників, психологів та соціальних педагогів які працюють у 

закладах інтернатного типу.  

 

Висновки до розділу 3 

 

Розроблена та апробована психолого-педагогічна програма духовного 

розвитку сиріт «До нових берегів» містила два основних модулі, зміст яких 

здійснював цілеспрямоване посилення дії психологічних особливостей 

розвитку духовності: «вплив кіномистецтва на духовний розвиток 

особистості» (перегляд і обговорення кінофільмів), психолого-педагогічний 

тренінг. Зазначена робота з підлітками проводилась із врахуванням 

виявлених на констатувальному етапі показників компонентів духовності 

підлітків-сиріт. 

Психолого-педагогічний тренінг включає блоки, які відповідають 

структурі почуттєво-емоційного, пізнавально-рефлексивного, ціннісно-

смислового та поведінкового компонентів духовності підлітків-сиріт. 

Активізація складових духовності підлітків-сиріт у закладах інтернатного 

типу передбачає актуалізацію їх духовного розвитку, духовних ціннісних та 

смисложиттєвих орієнтацій; формування стійких понять про морально-

духовні якості; розвиток адекватної позитивних емоційн та почуттів, 

соціальної емпатії; вироблення активної внутрішньої морально-духовної 

мотивації та саморегуляції поведінки. 
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Модулі тренінгу орієнтовані на розвиток усвідомлення унікальності 

себе та кожної людини; розвиток творчого мислення; формування здатності 

до співчуття; навчання підлітків застосовувати отримані знання; формування 

саморегуляції; спонукання до пошуку духовних цінностей краси, добра та 

істини. 

Аналіз рівнів прояву показників компонентів духовності свідчить, що 

комплексна програма та заходи, які проводилися з підлітками-сиротами, 

позитивно позначилися на всіх учасниках експериментальної групи. 

Покращилися показники психологічних особливостей почуттєво-емоційного, 

пізнавально-рефлексивного, ціннісно-смислового та поведінкового 

компонентів духовності підлітків-сиріт. У показниках досліджуваних 

контрольної групи статистично значущих змін не виявлено. Завдяки 

реалізації програми під час формувального експерименту вдалося підвищити 

рівень духовних цінностей та підтвердити ефективність застосування 

розробленої комплексної програми з розвитку духовності. Отже, програма 

може слугувати робочим інструментом у професійній діяльності практичних 

психологів, соціальних педагогів та вихователів інтернатних закладів.  

Запропоновані методичні рекомендації щодо психологічних 

особливостей духовного розвитку підлітків-сиріт для психологів та 

соціальних педагогів, спрямовані на допомогу вихованцям закладів 

соціалізуватись, шляхом розвитку їх духовного потенціалу, усвідомлюючи 

унікальність своєї особистості, впевненості, формування духовно-моральних 

цінностей. 

Зміст третього розділу відображено у наступних публікаціях автора:  

[161], [162], [166], [167], [276]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичний аналіз та емпіричне вивчення 

психологічних особливостей духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах 

інтернатного типу. 

1. За результатами теоретичного аналізу духовний розвиток підлітків-

сиріт у закладах інтернатного типу розглядається як складний процес 

формування позитивних почуттєво-емоційних станів, осмислення, духовної 

рефлексії, оволодіння духовними цінностями та смислами, що передують 

духовному вчинку.  

До специфічних соціальних особливостей особистісного розвитку 

підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу належать: соціальна ситуація, 

в якій опинилися підлітки, навколишнє середовище (особливості умов 

проживання у закладах інтернатного типу, негативний досвід перебування в 

неблагополучній родині). Індивідуально-психологічні особливості 

особистісного розвитку підлітків полягають у наявності батьківської 

депривації, відсутності прив’язаностей, психологічній травмі, характерній 

власному життєвому досвіду системі цінностей, труднощах у 

міжособистісних стосунках, недостатній сформованості почуттєво-емоційної, 

когнітивної та мотиваційної сфер підлітків-сиріт. 

Психологічна модель процесу духовного розвитку підлітків-сиріт у 

закладах інтернатного типу ґрунтується на духовно-особистісному підході, 

який інтегрує концептуальні психологічні положення про особистісний 

розвиток сиріт з принципами і методами, що сприяють та активізують процес 

духовного зростання підлітків, у відповідності з принципами ієрархічності, 

позитивності та духовної особистісної взаємодії. Модель включає чотири 

етапи: етап розвитку позитивного емоційного сприйняття себе та інших 

людей; пізнання та духовної рефлексії, орієнтації на духовні ідеали, смисли, 

цінності та етап реалізації духовного вчинку. 
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2. Результати емпіричного дослідження рівнів сформованості 

почуттєво-емоційного, пізнавально-рефлексивного, ціннісно-смислового та 

поведінкового компонентів духовності підлітків-сиріт у закладах 

інтернатного типу в порівнянні з результатами підлітків з родин свідчать про 

статистично значущі відмінності між цими групами досліджуваних. 

Психологічними особливостями духовного розвитку підлітків-сиріт є: 

недостатня сформованість позитивних емоцій та почуттів, емпатійної 

зацікавленості до внутрішнього світу інших людей; брак глибини 

рефлексійного аналізу, а також життєвих орієнтирів, що засвідчує 

сконцентрованість підлітків на своєму життєвому досвіді та на нерозумінні 

свого майбутнього; домінування соціальних цінностей над духовними; 

пасивні духовно-моральні спонукальні мотиви, повільний прояв вольових 

якостей. Пізнавально-рефлексивний компонент духовності характеризується 

високим; розвиток поведінкового компоненту духовності – середнім; 

почуттєво-емоційний компонент духовності характеризується низьким 

рівнем.  

3. Між показниками компонентів духовності існують взаємозв’язки, що 

виявляються в зумовленості процесу духовного розвитку як підлітків-сиріт, 

так і підлітків з родин їх смисложиттєвими орієнтаціями, сформованістю 

уявлень про життєві цінності та смисли, духовними цінностями, духовною 

рефлексією, спрямованістю до пізнання та самопізнання, емоційно-

вольовими властивостями, прагненням до реалізації духовного вчинку. Про 

це свідчать встановлені наявні кореляції між показниками почуттєво-

емоційного («позитивні почуттєво-емоційні стани», «емпатія»), пізнавально-

рефлексивного («здатність до духовної рефлексії», «спрямованість до 

пізнання та самопізнання»), ціннісно-смислового («осмисленість життя», 

«духовні цінності») та поведінкового («духовно-моральна мотивація», 

«вольова саморегуляція») компонентів духовності. Загальна тенденція для 

обох груп підлітків виявляється в тому, що підлітки, які спрямовані на 

духовний розвиток прагнуть до оволодіння духовними цінностями, 
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смислами, духовною рефлексією, вмотивовані на духовний вчинок. Тоді як 

підліткам з низьким рівнем духовного розвитку характерні слабка емоційно-

вольова саморегуляція, відсутність інтересу до самовдосконалення, 

самореалізації, прагнення до визнання та високого соціального статусу. 

Відмінною тенденцією стосовно досліджуваних груп підлітків є те, що у 

підлітків-сиріт духовний розвиток зумовлений позитивними емоційно-

почуттєвими станами, а у підлітків з родин – смисложиттєвими орієнтаціями.      

4. Ефективність розробленої та апробованої психолого-педагогічної 

програми духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу 

виявляється в позитивних змінах у рівнях сформованості всіх компонентів 

духовного розвитку: збільшилась кількість підлітків із високим та середнім 

рівнями розвитку почуттєво-емоційного, пізнавально-рефлексивного, 

ціннісно-смислового та поведінкового компонентів, зменшилась кількість 

підлітків із низьким рівнем розвитку цих компонентів.  

Здійснене дисертаційне дослідження не висвітлює всіх аспектів 

проблеми процесу духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах 

інтернатного типу. Подальшими перспективними напрямками дослідження є 

поглиблене вивчення впливу прийомної родини на процес духовного 

розвитку підлітків-сиріт; особливостей негативного досвіду неблагополучних 

родин у підлітків-сиріт (позбавлених батьківського піклування) в процесі 

духовного розвитку; розробці та впровадженні ефективних засобів 

актуалізації духовного розвитку дітей-сиріт у спеціалізованих закладах 

інтернатного типу; а також у порівняльному аналізі психологічних 

особливостей духовного розвитку дітей та підлітків сиріт України та 

Республіки Туреччина. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Психодіагностичні методики дослідження 

 

Діагностика емоційно-почуттєвих станів 

«Диференціальна шкала емоційно-почуттєвих станів особистості» 

(авт. Е. Помиткін) 

Інструкція: Вам пропонується шкала емоційно-почуттєвих станів 

особистості, яка містить естетичні, морально-гуманістичні, інтелектуально-

творчі та інтимно-особистісні переживання. Ознайомтеся з її змістом та 

оцініть частоту прояву наведених емоційно-почуттєвих станів:  

0 балів – дуже рідко, ніколи; 1 бал – іноді; 2 бали – часто. 

 
 

Рівень Естетичні Бал 

Морально-

гуманісти

чні 

Бал 

Інтелек-

туально-

творчі 

Бал 
Інтимно-

особистісні 
Бал 

П
О

З
И

Т
И

В
Н

І 

+10 Захоплення  Єдність  Натхнення  Любов  

+9 
Естет. 

насолода 
 

Самовіддан

ість 
 

Впевне-

ність 
 Ніжність  

+8 
Благоговін-

ня 
 

Велико-

душність 
 Осяяння  Відданість  

+7 Гармонія  Співчуття  Передчуття  
Прив’яза-

ність  
 

+6 
Співзвуч-

ність 
 Вдячність  

Зосереджені

сть 
 Закоханість  

+5 Піднесення  Гідність  Ентузіазм  Дружба  

+4 Краса  
Відповіда-

льність 
 Інтерес  Повага  

+3 
Урочистіст

ь 
 

Справед-

ливість 
 

Зацікав-

лення  
 Довіра  

+2 Милування  
Доброзич-

ливість 
 Здивуван-ня  Симпатія  

Обробка результатів: 

Підрахуйте загальну кількість балів у верхній частині шкали за 4 

модальностями (позитивні стани). Для визначення рівня актуалізованості 

духовного розвитку в емоційно-почуттєвій сфері особистості скористайтеся 

загальною кількістю балів у верхній частині шкали за 4 модальностями 

(позитивні стани), зважаючи шкалу:  

Високий рівень – 51-72 бали; 

Середній рівень – 21-50 балів; 

Низький рівень – від 0 до 20 балів. 
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Додаток Б 

Тест-опитувальник «Шкала емоційного відгуку»  

(авт. А. Меграбян, Н. Епштейн) 

 

Інструкція: Тест містить 33 твердження. Прочитайте їх і по ходу 

читання дайте відповідь, згадуючи або припускаючи, які почуття в подібній 

ситуації виникали або могли б виникнути особисто у вас. Якщо ваші 

переживання, думки, реакції відповідають тим, що запропоновані в 

твердженні, то в бланку відповідей проти відповідного номера, що збігається 

з твердженням, підкресліть відповідь «так», а якщо не відповідають 

твердженням, то підкреслість відповідь «ні». 

1. Мене засмучує, коли бачу, що незнайома людина почувається серед 

інших людей самотньо. 

2. Люди перебільшують здатність тварин відчувати і переживати. 

3. Мені неприємно, коли люди не вміють стримуватися і відкрито 

проявляють свої почуття. 

4. Мене дратує в нещасних людях те, що вони самі себе жаліють. 

5. Коли хтось поруч зі мною нервує, я теж починаю нервувати. 

6. Я вважаю, що плакати від щастя нерозумно. 

7. Я близько до серця приймаю проблеми своїх друзів. 

8. Іноді пісні про кохання викликають у мене багато почуттів. 

9. Я сильно хвилююся, коли повинен (повинна) повідомити людям 

неприємну для них звістку. 

10. На мій настрій сильно впливають оточуючі люди. 

11. Я вважаю іноземців холодними і байдужими. 

12. Мені хотілося б отримати професію, пов'язану зі спілкуванням 

з людьми. 

13. Я не дуже засмучуюсь, коли мої друзі роблять нерозважно. 

14. Мені дуже подобається спостерігати, як люди приймають подарунки. 

15. По-моєму, самотні люди частіше бувають недоброзичливими. 

16. Коли я бачу людину, що ридає, то сам (сама) засмучуюсь. 
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17. Слухаючи деякі пісні, я часом відчуваю себе щасливим (щасливою). 

18. Коли я читаю книгу (роман, повість і т.п.), то так переживаю, начебто 

все, про що читаю, відбувається насправді. 

19. Коли я бачу, що з кимось погано поводяться, то завжди серджуся. 

20. Я можу залишатися спокійним (спокійною), навіть якщо все навколо 

хвилюються. 

21. Якщо мій друг або подруга починають обговорювати зі мною свої 

проблеми, я намагаюся перевести розмову на іншу тему. 

22. Мені неприємно, коли люди, дивлячись кіно, зітхають і плачуть. 

23. Чужий сміх мене не заражає. 

24. Коли я приймаю рішення, ставлення інших людей до нього, як правило, 

ролі не грає. 

25. Я втрачаю душевний спокій, якщо навколишні чимось пригнічені. 

26. Я переживаю, якщо бачу людей, що легко розчулюються через 

дрібниці. 

27. Я дуже засмучуюсь, коли бачу страждання тварин. 

28. Нерозумно переживати з приводу того, що відбувається в кіно або про 

що читаєш у книзі. 

29. Я дуже засмучуюсь, коли бачу безпорадних старих людей. 

30. Чужі сльози викликають у мене роздратування. 

31. Я дуже переживаю, коли дивлюся фільм. 

32. Я можу залишатися байдужим (байдужою) до будь-якого хвилювання 

навколо. 

33. Маленькі діти плачуть без причини. 

Обробка результатів:  

Підрахуйте кількість відповідей, що збігаються з наступним «ключем» 

Так 1, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 29, 31 

Ні  2, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33 

 

Високий рівень – 25-33 бали; 

Середній рівень – 17-24 бали; 

Низький рівень – 8-16 балів. 
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Додаток В 

Методика «Діагностика особистісної тривожності» 

(авт. Г. Прихожан) 

Інструкція: Уважно прочитайте кожну ситуацію, уявіть себе в 

запропонованій ситуації. В правому стовпчику «Відповідь» поставте цифру 

0. 1, 2, 3 або 4 – в залежності від того, наскільки ця ситуація для вас 

неприємна. Наскільки вона може викликати у вас занепокоєння, тривогу, 

страх. Якщо ситуація абсолютно не здається вас неприємною, в стовпчик 

«Відповідь» поставте цифру 0; якщо ситуація трози хвилює, турбує – 1; якщо 

занепокоєння і страх досить сильні – 2; якщо ситуація дуже неприємна і з 

нею пов’язані сильні занепокоєння, тривога, страх – 3; при дуже сильному 

занепокоєнні, страху – 4. 

1 Відповідати біля дошки 

2 Потрібно звернутися з питанням, проханням до незнайомої людини 

3 Брати участь в змаганнях, конкурсах, олімпіадах 

4 Слухати страшні історії 

5 Розмовляти з директором школи 

6 Порівнювати себе з іншими 

7 Учитель робить тобі зауваження 

8 Тебе критикують, в чомусь дорікають 

9 На тебе дивляться, коли ти що-небудь робиш (спостерігають за тобою під 

час роботи, виконання завдання) 

10 Бачити погані сни 

11 Писати контрольну роботу, виконувати тест по якомусь предмету 

12 Після контрольної, тесту вчитель називає оцінки 

13 У тебе щось не виходить 

14 Думка про те, що необережним вчинком можна накликати на себе гнів 

потойбічних сил 

15 На тебе не звертають уваги 

16 Чекаєш оцінок 
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17 Тобі загрожує неуспіх, провал 

18 Чути сміх за своєю спиною 

19 Не розуміти пояснень вчителя 

20 Думаєш про своє майбутнє 

21 Чути передбачення про космічних катастрофах 

22 Виступати перед людьми (сценки, концерти) 

23 Чути, що якийсь чоловік може зробити дуже погано іншим 

24 Сваритися з дорослими 

25 Брати участь в психологічному експерименті 

26 На тебе дивляться як на маленького 

27 На контрольній роботі дістався незнайомий питання 

28 На уроці вчитель несподівано задає тобі питання 

29 Думаєш про свою привабливості для дівчаток (хлопчиків) 

30 Не можеш справитися з домашнім завданням 

31 Опинитися в темряві, чути незрозумілі шерехи 

32 Чи не погоджуєшся з дорослими 

33 Берешся за нову справу 

34 Розмовляти зі шкільним психологом 

35 Думати про те, що тебе можуть «наврочити» 

36 Замовкли, коли ти підійшов (підійшла) 

37 Спілкуватися з людиною, не схожим на інших 

38 Слухати, як хтось говорить про те, що любить кого-то 

39 Виглядати в дзеркало 

40 Здається, що щось незрозуміле, надприродне може перешкодити тобі 

добитися бажаного 

Обробка результатів: 

• Шкільна тривожність: 1, 5, 7, 11, 12, 16, 19, 28, 30, 34 

• самооценочная тривожність: 3, 6, 8, 13, 17, 20, 25, 29, 33, 39 

• Міжособистісна тривожність: 2, 9, 15, 18, 22, 24, 26, 32, 36, 38 

• Магічна тривожність: 4, 10, 14, 21, 23, 27, 31, 35, 37, 40 
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Додаток Д 

Методика «Що таке добре, а що таке погане?» 

(авт. Л. Фрідман) 

Інструкція: Уявіть або згадайте задану ситуацію і наведіть приклади: 

1. Зробленого тобою або кимось іншим принципового вчинку. 

2. Зла, зробленого тобі іншими. 

3. Доброї справи, свідком якої ти був. 

4. Зробленого кимось ганебного вчинку. 

5. Справедливого вчинку твого знайомого. 

6. Безвольного вчинку знайомої людини. 

7. Зробленого кимось із твоїх друзів безвідповідальності. 

Обробка результатів: 

1 бал – неправильне уявлення і розуміння духовних якостей; 

2 бали – правильне, але достатньо повне і чітке; 

3 бали – повне і чітке уявлення і розуміння духовних якостей. 
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Додаток Е 

Результати статистичної обробки діагностичних даних 

Додаток Е.1 

Результати порівняльного аналізу на констатувальному етапі дослідження 

 

Критерий равенства 

дисперсий Ливиня 
t-критерий для равенства средних 

F Знач. т ст.св. 
Знач. 

(2-х сторонняя) 

Дух_розвиток 
,238 ,626 -5,223 188 ,000 

  -5,230 185,889 ,000 

Почуттєві_стани 
8,847 ,003 -3,955 188 ,000 

  -3,994 187,805 ,000 

Гуманістичні 
,823 ,365 -1,434 188 ,153 

  -1,429 182,262 ,155 

Естетичні 
15,417 ,000 -2,979 188 ,003 

  -3,014 187,336 ,003 

Творчі 
37,639 ,000 -3,372 188 ,001 

  -3,445 179,733 ,001 

Особистісні 
3,055 ,082 -4,769 188 ,000 

  -4,747 180,981 ,000 

Емпатія 
3,682 ,057 -2,373 188 ,019 

  -2,348 172,999 ,020 

Рефлексія 
2,689 ,103 -1,591 188 ,113 

  -1,584 180,811 ,115 

Пізнання 
4,341 ,039 -2,599 188 ,010 

  -2,628 187,550 ,009 

Цілі 
3,474 ,064 -3,563 188 ,000 

  -3,531 175,575 ,001 

Процес 
,520 ,472 -3,312 188 ,001 

  -3,330 187,705 ,001 

Результат 
,737 ,392 -4,630 188 ,000 

  -4,597 177,829 ,000 

Локус_Я 
3,213 ,075 -5,132 188 ,000 

  -5,068 170,441 ,000 

Локус_Життя 
,369 ,544 -3,789 188 ,000 

  -3,775 181,756 ,000 

СЖО 
6,009 ,015 -4,783 188 ,000 

  -4,732 173,091 ,000 

Відпочинок 
1,664 ,199 -,946 188 ,345 

  -,942 181,302 ,347 

Матеріальне 
,425 ,515 -1,907 188 ,058 

  -1,903 183,347 ,059 

Прекрасне 
1,621 ,205 -4,368 188 ,000 

  -4,394 187,760 ,000 
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Продовження таблиці 

 

Миосердя 
4,976 ,027 -5,300 188 ,000 

  -5,364 187,233 ,000 

Любов 
1,682 ,196 -4,617 188 ,000 

  -4,603 182,503 ,000 

Пізнання_нового 
1,043 ,308 -2,596 188 ,010 

  -2,601 186,281 ,010 

Соц_статус 
6,106 ,014 -2,653 188 ,009 

  -2,682 187,592 ,008 

Визнання 
,257 ,613 3,819 188 ,000 

  3,832 187,026 ,000 

Соц_активність 
1,928 ,167 -3,782 188 ,000 

  -3,811 187,991 ,000 

Спілкування 
4,267 ,040 -3,911 188 ,000 

  -3,883 177,809 ,000 

Здоровя 
,130 ,719 -1,769 188 ,079 

  -1,740 164,226 ,084 

Дух_мотивація 
1,064 ,304 -2,882 188 ,004 

  -2,898 187,704 ,004 

Воля 
5,837 ,017 -2,013 188 ,046 

  -1,978 161,928 ,050 

Шкільна 
,857 ,356 -5,785 188 ,000 

  -5,694 164,936 ,000 

Самооціночна 
,937 ,334 1,634 188 ,104 

  1,637 186,353 ,103 

Міжособистісна 
3,515 ,062 2,503 188 ,013 

  2,536 186,811 ,012 

Магічна 
,525 ,469 -4,171 188 ,000 

  -4,194 187,694 ,000 

Тривожність 
3,527 ,062 -2,972 188 ,003 

  -3,005 187,505 ,003 
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Додаток Е.2 

Результати кореляційних взаємозв’язків між показниками компонентів 

духовності підлітків-сиріт 

(Зведена таблиця кореляційний зв’язків) 
Кореляційні зв’язки показників компонентів духовності у підлітків-сиріт n=89 

Шкала 1 Шкала 2 r p 

Духовний розвиток Позитивні емоційно-почуттєві стани 0,216 0,05 

Показники почуттєво-емоційного компоненту духовності 

Позитивні емоційно-почуттєві стани Локус контролю Я 0,216 0,05 

Показники пізнавального компоненту духовності 

Пізнання та самопізнання 
Смисложиттєві орієнтації -0,283 0,01 

Тривожність (міжособистісна) 0,302 0,01 

Показники ціннісно-смислового компоненту духовності 

Цілі в житті Цінність «Милосердя» -0,284 0,01 

Процес життя Цінність «Відпочинок» -0,230 0,05 

Локус контролю Я Цінність «Милосердя» -0,312 0,01 

Локус контролю Життя 
Цінність «Милосердя» -0,234 0,05 

Тривожність (шкільна) 0,229 0,05 

Смисложиттєві орієнтації 
Цінність «Милосердя» -0,243 0,05 

Цінність «Здоров’я» 0,217 0,05 

Цінність «Матеріальне» Тривожність (шкільна) -0,220 0,05 

Цінність «Прекрасне» 
Цінність «Соціальна 

активність» 
0,215 0,05 

Цінність «Милосердя» Тривожність  -0,228 0,01 

Цінність «Любов» Цінність «Пізнання» 0,473 0,01 

Цінність «Високий соціальний 

статус» 
Цінність «Спілкування» -0,251 0,05 

Цінність «Визнання» Цінність «Спілкування» 0,236 0,05 

Цінність «Соціальна активність» Цінність «Спілкування» 0,469 0,01 

Показники поведінкового компоненту духовності 

Вольовий потенціал Тривожність (міжособистісна) 0,314 0,01 

 

Кореляції, значимі на рівні  «**» - р ≤0,01; кореляції, значимі на рівні  «*» - р ≤0,05 
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Додаток Е. 3 

Результати кореляційних взаємозв’язків між показниками компонентів 

духовності підлітків з родин 

(Зведена таблиця кореляційний зв’язків) 

Кореляційні зв’язки показників компонентів духовності у підлітків з родин n=101 

Шкала 1 Шкала 2 r p 

Духовний розвиток Смисложиттєві орієнтації 0,245 0,05 

Показники почуттєво-емоційного компоненту духовності 

Емпатія Цінність «Матеріальне» -0,301 0,01 

Показники пізнавального компоненту духовності 

Рефлексія Тривожність (міжособистісна) 0,231 0,05 

Пізнання та самопізнання 
Цінність «Милосердя» -0,348 0,01 

Духовна мотивація -0,227 0,05 

Показники ціннісно-смислового компоненту духовності 

Процес життя Цінність «Матеріальне» -0,229 0,05 

Результат життя Цінність «Милосердя» -0,214 0,05 

Локус контролю життя 
Цінність «Відпочинок» 0,264 0,01 

Тривожність (самооціночна) -0,222 0,05 

Смисложиттєві орієнтації Цінність «Матеріальне» -0,199 0,05 

Цінність «Відпочинок» Тривожність (шкільна) -0,307 0,01 

Цінність «Матеріальне» 
Цінність «Соціальна 

активність» 
-0,267 0,01 

Цінність «Милосердя» 
Цінність «Любов» -0,302 0,01 

Цінність «Визнання» 0,204 0,05 

Цінність «Пізнання нового» Тривожність (шкільна) 0,206 0,05 

Цінність «Соціальний статус» Вольовий потенціал 0,303 0,01 

Цінність «Визнання» 
Цінність «Соціальна 

активність» 
0,347 0,01 

Цінність «Соціальна активність» Тривожність  -0,233 0,05 

Показники поведінкового компоненту духовності 

Духовна мотивація Вольовий потенціал 0,225 0,05 

 

Кореляції, значимі на рівні  «**» - р ≤0,01; кореляції, значимі на рівні  «*» - р ≤0,05 
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Додаток Ж 

Психолого-педагогічний тренінг духовного розвитку підлітків-сиріт  

Зміст занять тренінгу «До нових берегів» 

День 1. По безмежному океану життя. Пригоди починаються 

Мета заняття. Здійснити мотивацію учасників тренінгу та ознайомити 

їх зі схемою проведення занять, правилами роботи групи; створення 

позитивної мотивації й зацікавленості учасників програми у заняттях, 

розпочати роботу з взаємної довіри й поваги. 

Ключові поняття: правила роботи в групі 

Короткий зміст заняття. Привітання/знайомство; інформаційне 

повідомлення тренера «правила роботи групи»; вправа «Імя з усмішкою»; 

ломка льоду «Пригоди починаються»; вправа «Корабель», «Моє бачення 

шляху»; рефлексія, підведення підсумків заняття; вправа-прощання «Коло». 

День 2. Перлини характеру 

Мета заняття. Ознайомити підлітків з поняттям про внутрішній світ 

своєї особистості. Саморозкриття, самопізнання, прийняття своєї 

індивідуальності й кожного з учасників тренінгу. Привертання уваги 

підлітків до особливостей рис характеру інших людей, розвиток навичок 

вміння хвалити інших, а також навчитися приймати похвалу. 

Ключові поняття: характер, самоприйняття, похвала 

Короткий зміст заняття. Привітання «Назви своє імя ласково»; 

повторення правил роботи в групі; бесіда «Перлина»; вправа «Моя риса 

характеру», «Сприймаю себе», «Коло похвали»; рефлексія, підведення 

підсумків заняття, вправа-прощання «Коло». 

День 3. Розв'язуємо «морські вузли» емоцій та почуттів 

Мета заняття. Формування вміня спостерігати за власними почуттями, 

а також інших учасників групи. Дати учасникам можливість поговорити про 

свої почуття. Сприяти зближенню і співпереживанню учасників в групі, 

розвиток емпатії. 

Ключові поняття: самооцінка, палітра людських емоцій та почуттів. 

емпатія 



225 
 

Короткий зміст заняття. Привітання «Куб почуттів»; повторення 

правил роботи в групі; вправа «П'єдестал», «Я ніколи...», «Якось ніяково»; 

вправа-гра «Випадок з новичком»; рефлексія, підведення підсумків заняття, 

вправа-прощання «Коло». 

День 4. Ти оригінал – не стань копією 

Мета заняття. Поглибити в учасників поняття про особисту 

унікальність. Показати, що можна любити кожного таким, яким він є. 

Пояснити, що «незначних» людей не існує. Закликати вихованців якомога 

швидше і ефективніше почати використоувувати свій внутрішній потенціал. 

Посилення процесів саморозкриття, «знайомтва із самим собою».  

Ключові поняття: життя, самооцінка, самоповага. 

Короткий зміст заняття. Привітання «Компліменти», повторення 

правил роботи в групі; вправа «Я – особливий», дискусія «Порівняння»; 

вправа «Дзеркало», вправа «Побажання»; рефлексія, підведення підсумків 

заняття, вправа-прощання «Коло».  

День 5. Лайкни себе 

Мета заняття. Усвідомлення учасниками своїх сильних та слабких 

сторон, а також, яке враження вони справляють на інших.  

Ключові поняття: унікальність чи «ненормальний», повага до себе. 

Короткий зміст заняття. Привітання «Нетрадиційні привітання»; 

повторення правил роботи в групі; ломка льоду «Лайк»; вправа «Знайди 

себе», «Ми схожі?», «Самий-самий», «Я добре вмію...»; рефлексія, 

підведення підсумків заняття, вправа-прощання «Коло». 

День 6. До берегу Гармонії та Краси 

Мета заняття. Показати, что наш світ і ми в цьому світі прекрасні й 

унікальні. Посилення естетичного розвитку, почуття прекрасного. 

Ключові поняття: краса, естетичне сприйняття, почуття прекрасного, 

світогляд, розуміння поняття «гармонія» 

Короткий зміст заняття. Привітання; повторення правил роботи в групі; 

ломка льоду «Цікавинка»; притча «Окно»; дискусія «Краса – це...»; вправа з 

елементами Арт-терапії «Усвідомлення картини світу» 

 



226 
 

Другий блок «Скарби з дна океану» 

Зміст другого блоку полягає у сприянні усвідомлення себе підлітком як 

цілісної, унікальної особистості, ідентифікації з оточуючим. Тому в даному 

випадку важливо не стільки накопичення підлітком знань, понять, 

інформації, скільки в здатності до їх оволодіння та систематизації. Пізнання 

самого себе, своєї гідності, розкриття потенціалу та визначення власних 

особистісних можливостей. Сприяти вибору в життєвому напрямку підлітків, 

в розумінні інших людей.  

День 7. Селфі 

Мета заняття: сприяти усвідомленню себе, своєї особистості 

Ключові поняття: самопізнання, егоїзм, альтруїзм 

Короткий зміст заняття. Привітання; повторення правил роботи в групі; 

ломка льоду «Селфі»;  вправа «Відгадай, хто я», вправа-гра «Невербальне 

вираження симпатії»; вправа «Я очима інших»; гра «Запамятай обличчя»; 

рефлексія, підведення підсумків заняття, вправа-прощання «Коло». 

День 8. Цікаво, а що на дні океану? 

Мета заняття: сприяти самопізнанню, формувати уявлення про 

особистісні якості, прагнення до взаємодії з іншими людьми. 

Ключові поняття: пізнання та самопізнання, цінність людського життя. 

Короткий зміст заняття. Привітання; ломка льоду «Все залишає свій 

слід»; гра «Безлюдний острів»; дискусія «Людські скарби»; вправа «Я 

вважаю, що»; вправа «Сім Я», вправа «Карлики та величні»; рефлексія, 

підведення підсумків заняття, вправа-прощання «Коло». 

День 9. Скарб – Вдячність 

Мета заняття: розвивати у підлітків «силу духу – вдячності» 

Ключові поняття: вдячність, сила духу 

Короткий зміст заняття. Привітання; повторення правил роботи в групі; 

ломка льоду «Щасливої пятниці»; вправа «Уроки життя»; дискусія «Краще 

давати, ніж брати»; вправа «Сила духу»; рефлексія, підведення підсумків 

заняття, вправа-прощання «Коло». 
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День 10. Скарб – Прощення 

Мета заняття: допомогти усвідомити підліткам цінність життя іншої 

людини; формувати розуміння «сили прощення», показати підліткам яке 

значення має «вибачення», відпрацювання продуктивних проявів образи й 

прощення. 

Ключові поняття: образа, прощення, сила духу. 

Короткий зміст заняття. Привітання; ломка льоду-інсценування «Два 

други»; вправа «Як вчинити», «Зцілення»; рольова гра «Такі різні реакції», 

вправа «Стіна плачу»; рефлексія, підведення підсумків заняття, вправа-

прощання «Коло». 

День 11. Скарб – Любов 

Мета заняття: обговорити з підлітками цінність любові; розвивати 

адекватне ставлення до поняття «любов», спонукати підлітків любити 

навколишній світ, приймати його. 

Ключові поняття: любов, серце, що здатне до любові/не здатне до 

любові, характеристики відкритого/закритого серця. 

Короткий зміст заняття. Привітання; повторення правил роботи в групі; 

ломка льоду «Факти про серце»; вправа «На що здатне наше серце», 

інформаційне повідомлення «5 мов любові»; притча; рефлексія, підведення 

підсумків заняття, вправа-прощання «Коло». 

День 12. До берегу Мудрих  

Мета заняття: узагальнити отриману інформацію; спонукати підлітків 

до рефлексії, розрізняти поняття «добро», «зло» («добре», «погане») 

Ключові поняття: мудрість, переконання, тиск, вплив 

Короткий зміст заняття. Привітання; повторення правил роботи в групі; 

ломка льоду «Дерево пізнання добра й зла»; рольова гра «Переконання», 

вправа «Press», тематична гра «Повернись-відвернись!»; дискусія «Що таке 

добре, а що таке погано?»; рефлексія, підведення підсумків заняття, вправа-

прощання «Коло». 

Третій блок «Маяк, що освітлює шлях» 

В духовному житті підлітка дуже важливо розвивати цілісність 

сприйняття світу. Тому, мета цього блоку  полягає у висвітленні таких 
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категорій духовності як ідеали, смисли, цінності. Підліткам властиво 

ототожнювати себе із дорослими, особливо знаходячись в «стінах» інтернату. 

Саме через знайомство зі світом, досвідом багатьох відомих людей, 

розмірковуючи над смислом людського буття, торкаючись питання ідеалів та 

ціннисних орієнтацій підлітки осмислювали категорії духовності.   

День 13. Дев'ятий вал 

Мета заняття: акцентувати увагу на те, що життя як океан – не завжди 

буває «спокійним», але й «бурхливим». Проаналізувати з підлітками поняття 

щастя. Показати, що щастя – це не просто життєві обставини, а особливий 

стан людини.  

Ключові поняття: щастя, перешкода, незалежність 

Короткий зміст заняття. Привітання; повторення правил роботи в групі; 

ломка льоду «Досягти щастя»; вправа «Ступені щастя»; вправа-гра 

«Проблеми, проблеми!»; вправа «Дзеркало», рефлексія, підведення підсумків 

заняття, вправа-прощання «Коло». 

День 14. На кого рівнятись (Ідеали) 

Мета заняття: сприяти розвитку уявлень про духовні ідеали;   

Ключові поняття: духовні ідеали 

Короткий зміст заняття. Привітання; повторення правил роботи в групі; 

ломка льоду «Верхівка популярності»; вправа «Ідеал», бесіда-дискусія «Ідеал 

або ідол (кумир)», вправа «Мій герой»; рефлексія, підведення підсумків 

заняття, вправа-прощання «Коло». 

День 15. Напрямок вітру (Цінності) 

Мета заняття: Навчання аналізу реальних життєвих ситуацій, рефлексії, 

дій, почуттів. Цінності і ціннісні орієнтації визначають спрямованість і зміст 

активності особистості, свідоме ставлення людини до світу і суспільства, до 

самого себе і навколишніх людей, породжуючи сенс і напрямок діяльності і 

поведінки, позиції особистості, її виборів і вчинків. 

Ключові поняття: духовні цінності 

Короткий зміст заняття. Привітання; повторення правил роботи в групі; 

ломка льоду «За чи проти»; дискусія «Скільки коштує людина»; вправа «Мої 
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цінності»; рефлексія, підведення підсумків заняття, вправа-прощання 

«Коло». 

День 16. Спіймай хвилю (Смисли) 

Мета заняття: дать зрозуміти підліткам, що кожна людина живе заради 

«чогось». Розібрати, що таке обовязки, сенс життя. 

Ключові поняття: смисли (сенс життя) 

Короткий зміст заняття. Привітання; повторення правил роботи в групі; 

ломка льоду «Свічки»; вправа «Хто любить життя»; дискусія «Закони 

життя»; гра «На що потратити життя», вправа «Список життєвих завдань»; 

рефлексія, підведення підсумків заняття, вправа-прощання «Коло». 

День 17. Прямий шлях (штиль) 

Мета заняття: формування розуміння поняття «духовні закони життя», 

познайомити з ними. 

Ключові поняття: духовні закони життя 

Короткий зміст заняття. Привітання; повторення правил роботи в групі; 

ломка льоду «Обличчям до обличчя»; гра «Художній фільм»;  рефлексія, 

підведення підсумків заняття, вправа-прощання «Коло». 

День 18. До берегу «Світу» 

Мета заняття: Підсумкове заняття третього блоку 

Ключові поняття: ідеали, смисли, цінності.  

Короткий зміст заняття. Привітання; повторення правил роботи в групі; 

ломка льоду «Маяк»; притча «Все залежить від тебе»; вправа «Завершення 

речення», вправа «Мої цінності, ідеали, смисли»; вправа «Моя мрія», вправа 

з елементами Арт-терапії «Карта мого життя – мій всесвіт»; рефлексія, 

підведення підсумків заняття, вправа-прощання «Коло». 

Четвертий блок «Стань капітаном свого життя» 

Даний розділ програми націлено на те, щоб допомогти підліткам 

визначити належні межі поведінки і спонукати звернутися до засвоєних 

знань та набувати «духовної сили» щоразу при наявності перешкод на шляху 

до мети. Головним завданням цього блоку є формування моделі 

відповідальності, потреби в саморозвитку, самореалізації. 
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День 19. Плисти за течією? 

Мета заняття: формування навичків конструктивної поведінки в 

ситуації вибору; ознайомити підлітків з поняттям «честь і гідність»; 

формування адекватної оцінки особистої гідності. 

Ключові поняття: честь і гідність, чистота, вибір, вчинок 

Короткий зміст заняття. Привітання; повторення правил роботи в групі; 

ломка льоду «Як збуваються та розбиваються мрії»; вправа «Асоціації», 

«Дорога до гори»; бесіда «Компанія друзів», вправа «Оптимальна відмова», 

«Ти ідеш або ведеш?»; рефлексія, підведення підсумків заняття, вправа-

прощання «Коло». 

День 20. Маршрут обираєш ти 

Мета заняття: допомогти підліткам протистояти негативному тиску 

ззовні. 

Ключові поняття: наслідки вибору, відповідальність за власний вибір 

Короткий зміст заняття. Привітання; повторення правил роботи в групі; 

ломка льоду притча «Все в твоїх руках»; дискусія «Чотири пункти»; вправа 

«Список побажань»; «Камінь, ножиці, папір»; вправа «Хочу. Мушу. 

Вирішую.»; рефлексія, підведення підсумків заняття, вправа-прощання 

«Коло». 

День 21. Найголовніше в житті (добро починається з тебе) 

Мета заняття: проаналізувати власні добрі вчинки; показати 

необхідність застосування «золотого правила»: «Як хочете, щоб з вами 

чинили люди, так і ви чиніть з ними». 

Ключові поняття: «золоте правило», брехня на благо, наслідки вибору 

Короткий зміст заняття. Привітання; повторення правил роботи в групі; 

ломка льоду «Ведро з яблуками»; дискусія «Гірка правда, чи солодка 

брехня?», вправа «Дилема», вправа «Ти це можеш!»; вправа «Магія слова»; 

рефлексія, підведення підсумків заняття, вправа-прощання «Коло». 

День 22. Хто мій ближній  

Мета заняття: розвиток соціальної орієнтації підлітків; аналіз ситуації 

міжособистісної взаємодії. Показати підліткам основи дружніх 

взаємовідносин, цінність дружби. 
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Ключові поняття: дружба, друг, міжособистісні відносини, плітки 

Короткий зміст заняття. Привітання; повторення правил роботи в групі; 

ломка льоду «Маяк»; притча «Зіпсований телефон»; вправа «Равлик»; 

мозковий штурм «Портрет сучасного підлітка»; вправа «Малюнок на двох»; 

рефлексія, підведення підсумків заняття, вправа-прощання «Коло». 

День 23. Ти біля штурвалу корабля 

Мета заняття: проаналізувати, що підлітки знають про свободу та 

відповідальність, звернути увагу учасників на поняття «вільне» життя і 

відповідальність за нього, свобода – це не вседозволеність. 

Ключові поняття: свобода та відповідальність, воля 

Короткий зміст заняття. Привітання; повторення правил роботи в групі; 

ломка льоду дискусія «Все дозволено, але хорошого тримайтесь», притча 

«Стріла і туман», вправа «Яку свободу обираю», «Хто все змінив?»; вправа 

«Вчинок»; рефлексія, підведення підсумків заняття, вправа-прощання 

«Коло». 

День 24. До нових берегів 

Мета заняття: розкрити поняття «призначення», сприяти формуванню 

самосвідомості, самовизначення. Узагальнення отриманої інформації та 

навиків, працювання висновків.  

Ключові поняття: самосвідомість, самовизначення, цілеспрямованість. 

Короткий зміст заняття. Привітання; повторення правил роботи в групі; 

ломка льоду відеоролік «Ківі»; вправа «Позитивний приклад»; бесіда «Моє 

призначення», вправа «Хвилинка тиші», вправа «Що я очікую від свого 

життя», «Лист з майбутнього», рефлексія, підведення підсумків заняття, 

вправа-прощання «Коло». 
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Додаток З 

Додаток З.1 

Результати статистично достовірних змін ЕГ за T-test для залежних вибірок 

(до та після формувального експерименту) 

Критерий парных выборок 

 

Парные разности 

т ст.св 

Знач. 

(двух

сторо

нняя) 

Среднее 
Среднекв. 

отклонение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

95% доверительный 

интервал для разности 

Нижняя Верхняя 

Почуттєво-

емоційній 

До_ЕГ  

Після_ЕГ 
-8,65217 7,78465 1,62321 -12,01851 -5,28584 -5,330 22 ,000 

 

 

Критерий парных выборок 

 

Парные разности 

т ст.св. 

Знач. 

(двухс

торон

няя) 

Среднее 

значение 

Стандартна

я 

отклонения 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

95% доверительный 

интервал для разности 

Нижняя Верхняя 

Пізнавальн. 
До_ЕГ 

Після_ЕГ 
,24000 ,52281 ,10456 ,02419 ,45581 2,295 22 ,031 

 

 

Критерий парных выборок 

 

Парные разности 

т ст.св. 

Знач. 

(двух

сторо

нняя) 

Среднее 
Среднекв.о

тклонение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

95% доверительный 

интервал для разности 

Нижняя Верхняя 

Ціннісно-

смисловий 

До_ЕГ   

Після_ЕГ 
-19,04348 23,05424 4,80714 -29,01288 -9,07408 -3,961 22 ,001 
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Критерий парных выборок 

 

Парные разности 

т ст.св. 

Знач. 

(двух

сторо

нняя) 

Среднее 
Среднекв.о

тклонение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

95% доверительный 

интервал для разности 

Нижняя Верхняя 

Поведінковий 
До_ЕГ 

Після_ЕГ 
-,52174 ,51075 ,10650 -,74261 -,30087 -4,899 22 ,000 

 

Критерий парных выборок 

 

Парные разности 

т ст.св. 

Знач. 

(двух

сторо

нняя) 

Среднее 
Среднекв.о

тклонение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

95% доверительный 

интервал для разности 

Нижняя Верхняя 

Духовний 

розвиток 

До_ЕГ - 

Після_ЕГ 
-9,39130 9,39893 1,95981 -13,45571 -5,32690 -4,792 22 ,000 
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Додаток З.2 

Результати статистично достовірних змін ЕГ за T-test для залежних вибірок 

(до та після формувального експерименту) 

 

Критерий парных выборок 

 

Парные разности 

т ст.св. 

Знач. 

(двух

сторо

нняя) 

Среднее 
Среднекв.о

тклонение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

95% доверительный 

интервал для разности 

Нижняя Верхняя 

Почуттєво-

емоційній 

До_КГ 

Після_ 

КГ 

-3,20000 5,71548 1,14310 -5,55923 -,84077 -2,799 24 ,010 

 

Критерий парных выборок 

 

Парные разности 

т ст.св. 

Знач. 

(двух

сторо

нняя) 

Среднее 
Среднекв.о

тклонение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

95% доверительный 

интервал для разности 

Нижняя Верхняя 

Пізнавальний  

До_КГ  

Після_ 

КГ 

-,13043 1,01374 ,21138 -,56881 ,30794 -,617 24 ,544 

 

Критерий парных выборок 

 

Парные разности 

т ст.св. 

Знач. 

(двух

сторо

нняя) 

Среднее 
Среднекв.о

тклонение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

95% доверительный 

интервал для разности 

Нижняя Верхняя 

Ціннісно-

смисловий 

До_КГ 

Після_ 

КГ 

-1,64000 26,91480 5,38296 -12,74988 9,46988 -,305 24 ,763 
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Критерий парных выборок 

 

Парные разности 

т ст.св. 

Знач. 

(двух

сторо

нняя) 

Среднее 
Среднекв.о

тклонение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

95% доверительный 

интервал для разности 

Нижняя Верхняя 

Поведінковий 

До_КГ 

Після_ 

КГ 

,12000 ,43970 ,08794 -,06150 ,30150 1,365 24 ,185 

 

 

 

Критерий парных выборок  

 

Парные разности 

т ст.св. 

Знач. 

(двух

сторо

нняя) 

Средне

е 

Среднекв.о

тклонение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

95% доверительный 

интервал для разности 

Нижняя Верхняя 

Духовний 

розвиток 

До_КГ 

Після_КГ 
-,44000 8,65583 1,73117 -4,01295 3,13295 -,254 24 ,802 
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Додаток К 

Довідки про впровадження результатів дослідження 

Додаток К-1 
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Додаток К-2 
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Додаток К-3 
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Додаток К-4 
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Додаток К-5 
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Додаток К-6 
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Додаток К-7 
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Додаток Л 

Список публікацій за темою дисертації 

Статті у вітчизняних фахових виданнях: 

1. Парасєй, А. О. (2013). Теоретичний аналіз проблеми духовного 

розвитку підлітків-сиріт. Проблеми сучасної педагогічної освіти: Педагогіка і 

психологія, 39 (1), 257-264. 

2. Парасєй, А. О. (2014). Теоретичне дослідження структурних 

компонентів духовного розвитку підлітків-сиріт. Науковий вісник 

Чернівецького національного університету: Педагогіка та психологія, 700, 

151-157. 

3. Парасєй-Гочер, А. О. (2017). Програма психолого-педагогічного 

тренінгу з розвитку духовності підлітків-сиріт в умовах державних закладів 

опіки. Науковий вісник Херсонського державного університету: Психологічні 

науки, 6(12), 69-74. 

4. Парасєй-Гочер, А. О. (2018a). До побудови психологічної моделі 

духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу. Науковий 

теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал «Психологія 

особистості», 1(9), 88-95. 

5. Парасєй-Гочер, А. О. (2018b). Кінотренінг як метод духовного 

зростання підлітків, вихованців інтернатних закладів. Теорія і практика 

сучасної психології: Педагогічна та вікова психологія, 2, 24-31 

6. Parasiei-Hocher, A. O. (2019). Results’ analysis of the implementation of 

the spiritual development program of orphan children in adults age. Науковий 

журнал: Молодий вчений, (66), 155-158. 

Статті у наукометричних зарубіжних фахових виданнях: 

7. Parasiei-Hocher, A. O. (2018). The Dynamics the Spiritual 

Development’s Components of Orpahns Adolescence in Boarding School. 

European Humanities Studies: State and Society, 4 (ІІ), 83-96. 

Статті в інших виданнях: 

8. Парасєй, А. О. (2013). Соціально-психологічні особливості 

духовного розвитку підлітків-сиріт. Теорія і методика виховання: Науково-

педагогічний вісник, 3, 19-21. 

9. Парасєй-Гочер, А. О. (2018). Діагностичні методи дослідження 

психологічних особливостей духовного розвитку підлітків – вихованців 

закладів інтернатного типу. Український психолого-педагогічний науковий 

збірник, 15 (15), 127-131. 

Матеріали конференцій: 
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10. Парасєй, А. О. (2014a). Психологічні аспекти соціалізації підлітків-

сиріт. Психологічні проблеми сучасності: XI Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів та молодих вчених, Львів, 15-16 травня 

(с. 81-82). URL: http://filos.lnu.edu.ua/research/conferences.  

11. Парасєй, А. О. (2014b). Психолого-педагогічні підходи щодо 

розвитку духовності підлітків-сиріт. Альянс наук: Вчений – вченому. 

Актуальні питання сьогодення: ІX Міжнародна науково-практична  

конференція, Рівне, 27-28 березня (Т. 2), (с. 56-60). Дніпропетровськ: Біла К. 

О.  

12. Парасєй, А. О. (2015). Емоційні та поведінкові розлади у дітей, які 

зазнали психологічної травми. Психологія та педагогіка: необхідність впливу 

науки на розвиток практики в Україні: Міжнародна науково-практична 

конференція, Львів, 27-28 лютого (с. 40-41). Львів: ГО «Львівська 

педагогічна спільнота». 

13. Парасєй, А. О. (2017). Наставництво для дітей сиріт – 

психологічний аспект. Modern methods, innovations and operational experience 

in the field of pshychology and pedagogics: International research and practice 

conference, Lublin, 20-21 оctober (р. 195-197). Lublin: Izdevieciba «Baltija 

Publishing» 

14. Парасєй-Гочер, А. О. (2018a). Дослідження духовних цінностей 

підлітків – вихованців закладів інтернатного типу. Kluczowe problemy 

edukacja i nauka: perspektywy rozwoju dla Ukrainy i Polski: Międzynarodowa 

konferencja multidyscyplinarna, Stalowa Wola, 20-21 lipca (р. 84-87). Stalowa 

Wola: Izdevieciba «Baltija Publishing». 

15. Парасєй-Гочер, А. О. (2018b). Особливості впровадження 

псхиолого-педагогічної програми духовного розвитку підлітків-сиріт у 

закладах інтернатного типу.  Інноваційний розвиток науки нового 

тисячоліття, Хмельницький, 26-27 жовтня (с. 21-24). Херсон: Гельветика.  

16. Парасєй-Гочер, А. О. (2018). Особливості почуттєво-емоційної 

складової в розвитку духовності підлітків-сиріт. Теоретичні та 

методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології: Міжнародна 

науково-практична конференція, Миколаїв, 09-10 листопада (с. 110-114). 

Миколаїв: ГО «Інститут інноваційної освіти». 

 

Відомості про апробацію результатів дослідження 

Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня: 

1. «Соціалізація і ресоціалзіація особистості в умовах сучасного 

суспільства», 7-9 листопада, 2014 р., м. Київ. Тема доповіді: «Проблема 

ресоціалізації сиріт підліткового віку в умовах інтератного закладу». 

http://filos.lnu.edu.ua/research/conferences


248 
 

2. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору», 22-25 листопада, 2018 р., м. Київ. Тема доповіді: The 
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