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РЕФЕРАТ 

«Розвиток життєстійкості та зміцнення етнонаціональної ідентичності 

української молоді» 

 

У сьогоднішніх стрімких життєвих змінах молода людина все частіше 

стикається з новими труднощами: пандемія, війна, карантинні обмеженні, 

інформаційно-технологічні впливи, кадровий голод, суспільно-політична 

нестабільність та загальна невизначеність. Все більше вкорінюються вічні 

проблеми: самотність, нерозуміння, втрата сенсу життя. В результаті, все частіше 

молода людина піддається негативним поведінковим проявам, поширюється булінг, 

конфлікти, аддиктивна поведінка, суїцидальні нахили, інтолерантність. Все це 

підштовхує до пошуку нових дієвих шляхів вирішення цих проблем, а саме 

ефективної підтримки молоді.  

У дослідженні продемонстровано, що розвиток життєстійкість постає 

основним психологічним механізмом, який надає можливість молодому поколінню 

засвоїти соціальний досвід, набути психологічної грамотності, допоможе впоратися 

з систематичним виникненням стресових ситуацій, підвищує  соціальну адаптацію 

та здатність ефективно справлятися з проблемними ситуаціями. Створена 

інноваційна психологічна технологія розвитку життєстійкості допоможе подолати 

сенситивну тривогу, забезпечить емоційну врівноваженість, пристосуватись до 

нового психологічного простору, виробити фрустраційну толерантність 

особистості, знизити афіліативну невдоволеність та сформувати нові ефективні 

стратегії поведінки. 

Під час дослідження, виявлено, що життєстійкість сприяє психологічному 

розвитку особистості, вона впливає на  формування навичок ефективної організації 

життєдіяльності, розуміння своєї життєвої мети та вміння робити висновки з 

власного життєвого досвіду. Життєстійкість зумовлює сприятливий рівень 

самооцінки молоді, їх емоційне та психічне здоров’я. Вона є важливим чинником 

самодетермінації, адаптації та внутрішньої збалансованості,  забезпечує особистість 

відчуттям автономності, надає можливість приймати самостійно рішення, спиратися 

на власні погляди та судження, залишаючись незалежним від думки оточуючих.  

Особливістю наукової роботи є переміщення дослідницької уваги з проблем 

на можливості, які можна зпроектувати: особистісні трансформації, саморозвиток та 

самопроектування, адаптаційні можливості людини; творчу активність та 

суб’єктність, стратегії совладання та фрустраційну толерантність. Наукові здобутки 

надають можливість не лише вивчити особливості поведінки людини у складній 

життєвій ситуації, визначити механізми виявлення її внутрішнього потенціалу 

(виявлення факторів, які активують внутрішні ресурси, що сприяють подоланню 

негативних наслідків впливу зовнішнього середовища та забезпечують ефективну 

самореалізацію), а й дозволяє зробити значний внесок у розвиток сучасного 

суспільства. 
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Під час наукового дослідження було визначено систему найоптимальніших 

методів для розвитку життєстійкості, зокрема низки психологічних технік, які 

допоможуть  у вирішенні складних життєвих ситуацій, нададуть навички 

конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, вміння вибудовувати ефективну 

міжособистісну взаємодію. Навчать позитивному мисленню, грамотному 

управлінню часом, способам зняття напруги, допоможуть поставити конструктивні 

цілі та змотивують на розвиток. 

Створено методичні рекомендацій щодо розвитку життєстійкості підлітка в 

умовах інноваційної освітньої діяльності, сформовано практичні рекомендації задля 

удосконалення освітнього процесу, зокрема забезпечення ефективної соціалізації 

його учасників, підвищення адаптації, урівноваження емоційної та інтелектуальної 

продуктивності; а також розроблено процедуру психологічного тренінгу. 

Представлено ефективну систему психологічних вправ задля розвитку 

життєстійкості підлітка.  

Сформовано тренінгову програму розраховану на 12 занять (кожне заняття 

розраховане на одну годину двадцять хвилин, раз на тиждень, протягом навчального 

року). План кожного заняття включає такі основні частини: психологічна вправа, 

притча, медитація, прощання-рефлекція. Всі частини супроводжуються 

обговоренням та підсумками, психологічним узагальненням, що сприятиме 

закріпленню нових форм поведінки. 

Вправи містять сукупність психологічних прийомів, які покращують 

розуміння життєвих ситуацій, сприяють розвитку самосвідомості, формують 

необхідні психологічні навички та сприятливі психологічні установки. Відіграють 

провідну роль у переорієнтуванні особистості, трансформації її світогляду, 

формуванні нових цінностей та поведінки. Вони виконують катарсисну функцію. 

Допомагають виробити навички фізичної та чуттєвої релаксації, зняття психічної 

напруги, конструктивні способи саморегуляції. Сформовані основні практичні 

техніки задля підвищення як загального рівня життєстійкості так і її окремих 

показників, а саме: а) підвищення рівня залученості, який забезпечує зростання: 

психологічного благополуччя, зокрема психологічної адаптації, взаєморозуміння, 

соціальної компетентності, яка супроводжується вмінням вибудовувати 

конструктивну міжособистісну взаємодію та ефективно налаштовувати 

міжособистісну комунікацію; б) підвищення рівня показника контролю, який 

необхідний задля збільшення відчуття психологічної безпеки в складних життєвих 

ситуаціях, набуття навичок емоційно-вольової регуляції під час виникнення 

труднощів, набуття психологічної грамотності щодо способів конструктивного 

вирішення конфліктної ситуації, зміцнення психічного здоров’я, яке 

супроводжується збільшенням стресостійкості; в) підвищення рівня показника 

виклик, який сприяє розвитку  цілеспрямованості, мотивації до саморозвитку, 

відкритість до нового досвіду, психологічну зрілість та здатність до ефективного 

використання здобутого досвіду під час психологічної технології у повсякденному 

житті. 
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Основною психологічною особливістю сформованої психологічної технології 

розвитку життєстійкості є те, що вона допомагає мінімізувати негативні наслідки 

несприятливих зовнішніх впливів та перетворити їх на нові можливості, здобути 

автономність у своїй життєдіяльності. Таким чином життєстійкість сприяє 

подоланню інфантилізму та пасивності, забезпечує  адаптацію та формування 

стійкого образу «Я», психологічної зрілості та соціальної компетентності,  зміцнює 

психосоматичне здоров'я, формує потребу молоді в активній суспільній ролі в 

соціокультурному середовищі.   Сформована система заходів надасть можливість 

молодій людині виробити життєстійкість, яка сприятиме ефективній соціалізації, 

забезпечить здатність до саморегуляції у складних життєвих ситуаціях. Допоможе 

виявити активну життєву позицію та реалізувати власний потенціал, віднайти 

найоптимальніші механізм самореалізації, навчить брати на себе відповідальність. 

Вона сприятиме вирішенню актуальних проблем сьогодення, а саме допоможе 

віднайти конструктивні рішення щодо виховання та розвитку підлітків, збагатить 

психологічну науку новітніми технологіями розвитку, окреслить перспективні 

шляхи гармонізації освітнього процесу. Надасть можливість сформувати здорову, 

успішну, креативну, ініціативну психологічно зрілу українську молодь, виробити у 

неї сприятливі психологічні установки. 

Варто зазначити, що у дослідженнях було ґрунтовно розкрито теоретико-

методологічні особливості феномену життєстійкість. Визначено психологічний 

зміст, основні функції життєстійкості, предиктори та механізми формування. 

Виявлено її вплив на інші психічні особливості. Зокрема, виявлено, що 

життєстійкість постає основним механізмом виявлення ідентичності особистості, а 

саме постає основним механізмом актуалізації етнонаціональної ідентичності. 

Значна частина  роботи було присвячено цілісному осмисленню сутності та 

особливостей функціонування етнонаціональної ідентичності, визначенню 

психологічного змісту її особливостей, виявленню структурних компонентів та 

основних форм її прояву, а головне практичним методам її розвитку. Так, у роботі 

представлено авторську концепцію щодо психологічного змісту феномену 

етнонаціональної ідентичності, визначено її значення у розвитку української молоді. 

Емпірично визначено основні форми етнонаціональної ідентичності серед яких: 

мова (мовленнєва поведінка фіксує світогляд людей, відображає явища оточуючої 

дійсності,); духовність (визначає ставлення до буття, розкриваючи емоційно-

чуттєвий світ особистості); інформаційний простір (формулює суспільну думку 

щодо етнонаціональних подій); традиції (регулюють поведінку відповідно до 

світоглядних цінностей); національні почуття (виражають ставлення до 

етнонаціональної життєдіяльності); культура (виконує функцію збереження і 

трансляції соціально значущої пам'яті та накопичення етнонаціональної 

самобутності); етносамооцінка (забезпечує повагу та прагнення збереження 

етнонаціональної унікальності). 

Сконструювано авторську методику дослідження етнонаціональної 

ідентичності: «Психологічний вимір виявів етнонаціональної ідентичності». 
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Особливістю методики є те, що вона надає можливість виявити міру 

трансформованості етнонаціональної ідентичності, зміни її прояву, за останній 

період часу. Методика містить 8 шкал та 88 питань, кожне з яких, має чотири 

варіанти відповіді. 

Доведено, що етнонаціональна ідентичність посідає важливе місце в 

життєдіяльності особистості і суспільства вцілому, виступає головним індикатором 

соціально-психологічної рівноваги, сприяє внутрішній тотожності суб’єктів в 

процесі сприйняття ними образу глобалізованого світу, відчуттю безпеки та 

стійкості, психічному розвитку, формує відчуття належності індивідуального буття 

до певної спільноти. Позитивно сформована етнонаціональна ідентичність 

забезпечує  високий рівень патріотичних почуттів, формування відчуття 

національної гідності, високої етнонаціональної самооцінки та духовної 

спорідненості з країною. 

Під час емпіричних досліджень, було встановлено, що існує залежність між 

етнонаціональною ідентичністю та етнонаціональними установками, статево-

віковими та регіональними особливостями.  З’ясовані сутнісні особливості 

взаємозв’язку компонентів та форм вияву етнонаціональної ідентичності, визначено 

провідні детермінанти етнонаціональної ідентичності. Вагомим результатом роботи 

є виявлення впливу етнічних почуттів  та культурно-ціннісних орієнтацій на 

етнонаціональну ідентичність особистості. Виокремлено психологічні чинники 

етнонаціональної ідентичності: «етнонаціональна конгруентність» та 

«етнонаціональна ментальність»; визначено зв’язок між етнонаціональною 

ідентичністю та мовою (мовленнєвою поведінкою);  з’ясовано провідні 

детермінанти етнонаціональної ідентичності, а саме: етнічна афіліація, духовність, 

етносамооцінка, трансформованість, песимізм, культура та мова; виділено типи 

етнонаціональної ідентичності відповідно до вираженості характеристик, які її 

складають. 

Представлена робота є важливим науковим здобутком й практичним 

механізмом для формування етнонаціональної ідентичності українців, вона сприяє  

вирішенню основних проблем та формування нових форм й способів взаємодії в 

оточуючому середовищі. Забезпечує процес формування етнонаціональної 

свідомості, постає основною умовою розвитку патріотичних почуттів, формування 

відчуття національної гідності, високої етнонаціональної самооцінки та духовної 

спорідненості з країною. Допомагає урегулювати суспільні відносини та 

спрогнозувати тенденції суспільної активності громадян. Сприяє оптимізації 

загальних особливостей щодо ампліфікування етнонаціональної самобутності, 

своєю чергою, забезпечуючи консолідовану цілісність українського соціуму та його 

національну безпеку. 

Виконує функції згуртування та консолідації громадян, супроводжуючись 

прийняттям цінностей і норм, усвідомленням громадянського статусу, визнанням 

суспільно-політичнних, етнонаціональних ідей та несвідомою готовністю діяти 

заради них. 
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Оскільки проблема психологічних особливостей розвитку життєстійкості, а 

етнонаціональної ідентичності сьогодні набула нової якості, отримані наукові 

результати продовжуються, розширюючи можливості подальшого осмислення цією 

проблеми, зокрема задля вироблення резильєнтності української молоді, зміцнення 

психічного здоров’я, здатності до швидкого внутрішнього відновлення та прояву 

активної громадянської позиції. Адже лише високодуховна, національно свідома та 

психічно стійка людина здатна впоратися з вимогами та завданнями, що стоять 

сьогодні перед нашою країною. 
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