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ПЕРЕЖИВАННЯ СТАНУ САМОТНОСТІ У ДІВЧАТ  
ТА ХЛОПЦІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 

Розглянуто проблему переживання самотності у підлітків, види 
самотності, аналізуються причини виникнення самотності, Пред-
ставлені результати дослідження переживання самотності дів-
чат та хлопців. 
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Стан самотності переживається людиною по-різному протягом 
усього життя, в різні її періоди. Найчастіше вперше самотність почи-
нає усвідомлюватися найбільш гостро в підлітковому віці в зв’язку з 
тим, що розширюються і актуалізуються соціальні потреби [1]. 

Дослідження С. В. Малишевої та Н. А. Рождественської дозво-
лили зробити висновки про причини виникнення самотності: усві-
домлення себе як унікальної неповторної, ні на кого несхожої особи-
стості; відсутність достатньої кількості міжособистісних контактів з 
однолітками; підліткова криза пошуку «сенсу життя»; вимушене ут-
римання підлітків в будь-яких групах [2]. 

Самотність в підлітковому віці може розвивається під дією бага-
тьох факторів, а саме: економічних, моральних, фізичних, інтеракти-
вних, мотиваційних. Посиленню самотності можуть також безпосе-
редньо сприяти такі причини, як: сором’язливість підлітка, його 
особистісні особливості, егоїстичне ставлення до оточуючих, часті 
конфлікти з однолітками і знижена самооцінка [3]. 

В академічній психології існує цілий ряд теоретичних моделей, 
що розглядають самотність як переживання незадоволеної потреби 
в повазі, результат дефіциту соціальних навичок або певних сполу-
чень особистісних рис, результат розбіжності між очікуваним задо-
воленням від взаємин і реальністю, спонукальний стимул до встано-
влення нових відносин. 
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Р. Вайсс запропонував розрізняти соціальну самотність і емо-
ційну самотність. У деяких дослідженнях емпірично розрізняють та-
кож ситуативну самотність і самотність як стабільну особистісну ха-
рактеристику, самотність в різних видах відносин і т. ін. [4].  

Результати статистичного аналізу даних, що були отримані у до-
слідженні показників переживання самотності дівчат та хлопців під-
літкового віку надано у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Показники переживання самотності дівчат та хлопців (M±m) 

Шкала 
1 група 

(дівчата) 
2 група 

(хлопці) 
t 
 

p 

Загальне пе-
реживання 
самотності 

30,90±1,70 30,80±1,76 0,04 – 

Залежність 
від спілку-
вання 

33,45±1,33 36,15±1,60 1,30 – 

Позитивна 
самотність 

27,85±1,11 25,70±1,08 1,39 – 

 
Показник за шкалою «Загальне переживання самотності» у пер-

шій групі становить 30,90±1,70, у другій групі дорівнює 30,80±1,76. 
Вірогідні відмінності відсутні. Отримані результати вказують на те, 
що дівчата та хлопці в рівній мірі мають відчуття самотності, нестачу 
близького спілкування з іншими людьми. 

Не визначено, також, вірогідних відмінностей між першою та 
другою групою за шкалою «Залежність від спілкування» (в першій 
групі показник становить 33,45±1,33, в другій групі – 36,15±1,60). 
Обидві групи в певній мірі мають схильність шукати спілкування 
будь – якою ціною з метою уникання ситуацій усамітнення. 

За шкалою «Позитивна самотність» показник в першій групі до-
рівнює 27,85±1,11 та в другій групі складає 25,70±1,08. Математико – 
статистичний аналіз не виявив достовірних відмінностей. Отже 
представники обох груп відчувають позитивні емоції в ситуаціях уса-
мітнення, проте дівчата більш схильні цінувати їх. 

Таким чином, отримані у даному дослідженні показники пере-
живання самотності дівчат та хлопців підліткового віку дозволяють 
стверджувати про відсутність вірогідних відмінностей за усіма пока-
зниками, що свідчить про подібність переживання самотності у хло-
пців та дівчат цього віку. 
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Рассмотрена проблема переживания одиночества у подростков, 
виды одиночества, анализируются причины возникновения одино-
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ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  
ТА ЖИТТЄСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ 

Проаналізовано останні дослідження та публікації в рамках основ-
них психологічних підходів, особливості гендерної ідентичності та 
життєстійкості студентів. Зауважено, що життєстійкість пе-
решкоджає появі гострої реакції на стресову ситуацію та є основ-
ним особистісним компонентом, що нівелює вплив стресогенних 
факторів. 
Ключові слова: студенти, гендерна ідентичність, життєстій-
кість, стресогенні фактори. 

Життєстійкість характеризує міру здатності особистості витри-
мувати стресову ситуацію, зберігаючи внутрішню збалансованість і 
не знижуючи успішність діяльності. У структурі життєздатності  


