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Рассмотрена актуальная проблема стимулирования и уравновешивания рефлексивных 
проявлений личности. Сформулированы принципы стимулирования (общение с другими и 
опредмечивание) и принципы уравновешивания (стимулирование креативности и 
погружение в действие). Предложены конкретные способы отвечающие общим 
принципам. Для школьных психологов, психологов-консультантов и психотерапевтов.  
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ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЯК РЕСУРС ПОДОЛАННЯ ПІДЛІТКОМ СКЛАДНИХ 
ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ 

Йдеться про необхідність формування у підлітків життєстійкості як ресурсу подолання 
складних життєвих обставин і протистояння сприйняття труднощів як приводів 
суїцидальної поведінки. 
Ключові слова: життєстійкість, підлітки, суїцидальну поведінку. 

Деструктивна	 гра,	 що	 з’явилася	 в	 соціальних	 мережах	 змушує	 з	 пильною	 увагою	
поглянути	 на	 такі	 процеси	 підліткового	 віку,	 які	 Л.С.Виготський	 називав	 натуральним	 і	
соціальним	 рядом.	 Натуральний	 ряд	 характеризується	 процесами	 біологічного	 дозрівання	
організму,	 включаючи	 статеве	 дозрівання,	 соціальний	 ряд	 –	 процеси	 навчання,	 виховання,	
соціалізації	 в	 широкому	 сенсі	 слова.	 Процеси	 ці	 взаємопов’язані,	 але	 не	 паралельні	 і	 вкрай	
суперечливі:	фізичне	дозрівання	підлітка	набагато	випереджає	соціальне.	Терміни	навчання	
в	 школі	 помітно	 подовжилися,	 пізніше	 починається	 і	 трудова	 діяльність	 [1].	 Іншими	
словами,	 підліток	 відчуває	 себе	 дорослим	 фізично,	 і	 відчуває	 дискомфорт	 від	 власної	
соціальної	 несамостійності	 і	 залежності	 від	 батьків.	 А	 основна	 психологічна	 потреба	
підліткового	 віку	 –	 бути	 значущим,	 що	 підтверджується	 визнанням	 однолітками	 і	
прийняттям	батьками.	На	жаль,	школа	з	усіма	викликами	сьогоднішнього	дня	впоратися	не	
в	силах,	і	не	всі	батьки	мають	достатнє	розуміння	особливостей,	в	тому	числі	психологічних,	
підліткового	 віку.	 Та	 й	 кризова	 ситуація	 не	 додає	 натхнення	 на	 складне	 спілкування	 з	
власними	 дітьми.	 Як	 говорилося	 у	 відомому	 мультфільмі,	 «сил	 вистачає	 тільки	 на	 те,	 щоб	
телевізор	дивитися».	

Сьогодні	основна	потреба	підліткового	віку	задовольняється,	в	основному,	в	соціальних	
мережах	–	саме	там	підліток	знаходить	спілкування,	часто	досить	анонімне,	часто	в	іграх,	що	
підкріплює	 його	 значимість	 у	 власних	 очах.	 Можна	 говорити	 і	 про	 те,	 що	 положення	 в	
суспільстві	однолітків	підліток	може	набувати	за	допомогою	комп’ютерної	гри.	Підліток	може	
бути	 залучений	 в	 певну	 групу	 для	 того,	 щоб	 справити	 враження	 на	 інших.	 Неотримання	
підлітком	підтвердження	власної	значущості,	від	кого	б	це	не	виходило,	призводить	його	до	
дуже	 травматичних	 негативних	 переживань.	 На	 жаль,	 підлітковий	 егоцентризм,	 не	
знаходячи	продуктивного	виходу	в	реальному	житті,	може	привести	і	до	деструктивних	ігор,	
фіналом	яких,	на	думку	їх	організаторів,	повинен	стати	акт	суїциду	підлітка.	
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Завдання	даної	роботи	–	звернути	увагу	на	необхідність	цілеспрямованого	формування	
у	підлітків	життєстійкості	як	ресурсу	особистості,	необхідного	для	адекватної	самооцінки	і	
розвитку	 потенціалу	 особистості.	 Це	 дасть	 можливість	 молодим	 людям	 приймати	 життєві	
виклики	 і	 адекватно	 їм	 протистояти,	 а	 не	 уникати	 їх	 і	 заперечувати.	 Саме	 уникнення	 і	
заперечення	 підлітком	 труднощів	 призводить	 до	 суб’єктивного	 відчуття	 беззахисності	 і	
неможливості	 розпоряджатися	 власним	 життям,	 в	 гіршому	 випадку	 –	 до	 сприйняття	
труднощів	як	приводу	суїцидальної	поведінки.	

Життєстійкість	(англ.	Hardiness	–	фортеця.	Витривалість)	розглядається	як	інтегративну	
якість,	що	включає	в	себе	наступні	компоненти:	

1)	здатність	приймати	виклик,	
2)	внутрішній	локус	контролю	з	прийняттям	відповідальності	за	події,	що	відбуваються,	
3)	цілеспрямованість	дій	(залученість	в	події,	що	відбуваються)	[2].	
Очевидно,	 що	 всі	 компоненти	 життєстійкості	 можливо	 діагностувати	 і	 формувати	

психолого-педагогічними	 методами	 за	 участю	 психологів,	 батьків	 і	 педагогів.	 Формування	
життєстійкості	 підлітків	 відбувається	 через	 аксіологічний	 підхід	 до	 категорії	 «цінність»:	
цінність	 людського	 життя,	 цілі	 і	 сенсу	 життя.	 У	 підлітків	 формується	 ставлення	 до	
загальнолюдських	 цінностей,	 визначається	 вибір	 соціальної	 позиції,	 норм	 поведінки	 при	
взаємодії	 з	 іншими	 людьми,	 характер	 прийнятих	 рішень,	 спрямованість	 вибору,	
індивідуальні	прийоми	психологічного	захисту	і	впорається	поведінки	в	складних	життєвих	
ситуаціях.	 Іншими	 словами,	 необхідно	 зорієнтувати	 підлітка	 на	 знаходження	 виходу	 зі	
складних	життєвих	ситуацій	і/або	зміну	його	ставлення	до	них.	

Доцільно	проводити	психокорекційну	роботу	по	формуванню	життєстійкості	підлітків	в	
кілька	 етапів:	 профілактична	 робота	 в	 навчальних	 групах	 (класах),	 індивідуальна	 робота	 з	
підлітками,	 які	 опинилися	 в	 складній	 життєвій	 ситуації	 та	 підвищення	 психолого-
педагогічної	 компетентності	 педагогів	 і	 батьків.	 Продуктивні	 форми	 роботи	 –	 групові	
тренінги,	бесіди,	дискусії,	рольові	ігри.	

Показником	 ефективності	 роботи	 по	 формуванню	 життєстійкості	 підлітків	 може	
служити	сформованість	наступних	якостей:	

1.	Висока	адаптивність.	
2.	Впевненість	у	собі.	
3.	Незалежність,	самостійність	суджень.	
4.	Прагнення	до	досягнень.	
5.	Самодостатність.	
Ризиками	 при	 проведенні	 психокорекційної	 роботи	 щодо	 формування	 життєстійкості	

підлітків	 можуть	 виявитися	 низька	 мотивація	 батьків	 і	 педагогів.	 Тому	 доцільним	 буде	
попереднє	 інформування	 всіх	 зацікавлених	 сторін	 про	 актуальну	 ситуацію	 з	 підлітковими	
суїцидами,	 взаємозв’язок	 формування	 ресурсу	 життєстійкості	 як	 подолання	 складної	
життєвої	ситуації,	яка	сприймається	підлітком	як	привід	суїцидальної	поведінки.	
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Идет речь о необходимости формирования у подростков жизнестойкости как ресурса 
преодоления сложных жизненных обстоятельств и противостояния восприятию 
трудностей как поводов суицидального поведения. 
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