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НАУКА – ПРАКТИцІ

Рассмотрен процесс поиска подростком своего места в обществе, его адаптации к окружающему миру. Изучены 
осложняющие факторы поиска им своего места в обществе, а также сила влияния семьи на подростка. Выяснено, что 
поиск подростком своего места в обществе связан с развитием самосознания и постепенным освоением норм и правил со-
циальной жизни, то есть социализацией. Статья содержит практические примеры из жизни подростков, где четко про-
слеживается влияние на самосознание подростка, тем самым изменяя или искажая образ мира подростка. Сделан вывод, 
что в «Я-концепции» подростка по-разному представлено главное качество: для одних таким качеством будет власть и 
карьера, у других – родители. На самосознание подростка влияют особенности домашней среды, стиль воспитания, ка- 
чество привязанности к дому и, соответственно, условия жизни, особенно депривация как отсутствие у личности жизнен-
но важных условий. Они способствуют формированию идентичности, гармонично сочетает в себе все «Я» и помогает 
личности быть востребованной обществом, нужной людям.

Ключевые слова: самопознание, образ мира, подросток, факторы, образ мира подростка, «Я-концепция», реакции про-
теста, образ своего «Я».

The article proposes the consideration of search as a teenager for his place in society as the adolescent adapts to the world, what 
factors complicate the search for his place in society, what is the impact of family on adolescent. The article proposesmany factorsClar-
ified that the search for the teenager their place in society is associated with the development of self-awareness and gradual develop-
ment of norms and rules of social life, that is, socialization. The paper contains practical examples from the life of adolescents, which 
clearly shows the influence on consciousness of a teenager, thereby changing or distorting the image of the world teenager. It is con-
cluded that in the "I-concept" of a teenager differently represented Central as some of that quality, will power and career, others – pa-
rents. On the identity of the teenager is influenced by characteristics of the home environment, parenting style in the family, the quality 
of attachment to home and, therefore, the conditions of life, especially deprivation as the lack of personality of the vital conditions. They 
contribute to the formation of identity, combines all the "I" and helps the individual to be demanded by society, to the right people. 

Key words: self-knowledge, a way of peace, teenager, factors, image of the world teenager, self-concept, the reactions of protest, 
the image of the self.
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Проблему сприйняття потрібно досліджувати як 
проблему психології образу світу, зазначав О. Леон-
тьєв. «Теорія відображення» (нім. – вi1dtheorie) – це 
«теорія образу». Відчуття, сприйняття, уявлення та 
свідомість людини, приймається за образ об’єктивної 
реальності» вважають класики марксизму [4].

Ідея, яку захищає О. Леонтьєв, може бути виражена 
за двома положеннями. Перше полягає в тому, що влас-
тивості свідомості, категоріальності – це суть характе-
ристики свідомого образу світу, не іманентні самому об-
разу, його свідомості. Ці характеристики розкривають 
об’єктивність, подану через сукупну суспільну прак-
тику, ідеалізовану в системі значень, які індивід знахо-
дить як «поза-його-існуюче» – сприймання, засвоєно –  
і тому таке, як те, що входить в його образ світу [4].

УДК 159.922.763

Так, О. Леонтьєв писав, що в психології пробле-
ма сприйняття повинна бути поставлена як проблема 
побудови в свідомості індивіда багатомірного обра-
зу світу, образу реальності. Тобто психологія образу 
(сприйняття) є конкретно-науковим знанням про те, 
як у процесі власної діяльності підліток будує об-
раз світу, в якому він живе, діє, перетворює і частко-
во створює. Це також знання про те, як функціонує 
образ світу, опосередковує діяльність в об’єктивно 
реальному світі. Він вважав, що ми дійсно будуємо, 
але не Світ, а Образ, активно «вичерпуючи» його  
з об’єктивної реальності. Процес сприйняття і є засо-
бом цього «вичерпування». Причому головне полягає 
не в тому, як і за допомогою яких засобів відбувається 
цей процес, а в тому, що є його результатом. Це образ 
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об’єктивних світу та реальності, що може бути більш 
або менш адекватним, більш або менш повним... іно-
ді, навіть, помилковим [4].

Метою нашої статті є теоретико-методологічне 
обґрунтування концепції самопізнання як одного з 
факторів образу світу підлітка.

У підлітковому віці індивід намагається осмис-
лити себе, друзів, батьків та суспільні цінності. Зро-
зуміти себе, власне призначення, осмислити життя, 
місце у суспільстві можливо за допомогою розвитку 
самосвідомості. Соціальний розвиток підлітка почи-
нається з відчуття власного «Я». Самоствердження 
виявляється у тому, що підліток усвідомлює власне 
існування. Розглядаючи себе у люстерко, підліток за-
питує: «Який я? Навіщо я це зробив? Але я доведу, що 
краще С., якого мені поставили в приклад. Ще не всі 
про нього знають» [2].

Підліток відкриває власне «Я», шукає місце в 
людських відношеннях, будує плани щодо свого роз-
витку та майбутнього життя. Він стає автором власної 
біографії та життєвого призначення. Власне «Я» під-
літка спочатку забарвлене емоціями й імпульсивне. 
Йому хочеться наповнити навколишній простір цим 
«Я». Часом йому здається, що саме зло виникає від 
нудьги та інертності. Підліток починає робити вчинки 
лише заради того, щоб привернути увагу. До відчуття 
пасіонарності, призначення зробити щось значне, під-
владне лише йому, ще не є пріоритетним, а головне –  
це не погодитися з тим, що є, розкритикувати те, що 
пропонують дорослі. Наступним прагненням є спро-
бувати відтворити новий світоустрій тощо. Однак для 
того, щоб будь-що перебудувати або зробити інакше, 
необхідно прислухатися до порад старших, навчи-
тися планувати, організовувати, доводити справу до 
кінця, звіряючи те, що виходить, з тим, що хотілося. 
Потрібно бути особистістю з переконаннями, воло-
діти правами, мати можливість користуватися санк-
ціями. Наприклад, підлітки бажають грати у футбол 
(хокей), а футбольне поле (хокейна коробка) відсутні. 
Якщо підлітки не проявлять ініціативу і не перекона-
ють дорослих, адміністрацію ЖЕКу тощо у необхід-
ності розумного проведення відпочинку, то хокейну 
коробку чи футбольне поле не побудують. Громад-
ська пасивність підлітків часом вражає: вони крити-
кують майстра, але проявити своє «Я» у конструктив-
ній справі не можуть. Це важко, оскільки для цього 
необхідно пройти науку соціалізації, тобто оволодіти 
правами, зрозуміти та засвоїти суспільні норми. По-
шук себе є нелегким процесом. Він розвивається з до- 
шкільного віку [1].

Процес пошуку підлітком власного місця у сус-
пільстві пов’язано з розвитком самосвідомості та 
поступовим опануванням норм і правил соціального 
життя – соціалізацією. Розуміння себе, уявлення про 
власні знання та навички, які є необхідними для іс-
нування в тій чи іншій групі однолітків або дорослих, 
прийнято називати «Я-концепцією». Психологи особ-
ливо відзначають цей фактор психології підлітка, як: 
«становлення нового рівня самосвідомості; зміна  

«Я-концепції», що визначається прагненням зрозуміти 
себе; власні можливості та особливості, які водночас 
об’єднують підлітка з іншими людьми, групами лю-
дей, так і відрізняють його від них, роблять унікаль-
ним та неповторним. У цей період провідною є про-
соціальна діяльність, зумовлена потребою підлітка 
зайняти певне місце у житті суспільства, оцінити себе 
в системі «“Я” та моя участь у житті суспільства» [2].

Під самосвідомістю розуміють усвідомлене 
ставлення людини до власних потреб і здібностей, 
потягів і мотивів вчинків, думок і переживань. Са-
мосвідомість проявляється у смисловому оцінюван-
ні власних можливостей, які постають критерієм 
учинків підлітка. Самосвідомість містить уявлення 
про себе. Виникає образ власного «Я» під впливом 
відносин інших людей, правил та норм соціально 
схвалюваної та засуджуваної поведінки. Уявлення 
про себе може не збігатися з реальними діями, які 
здійснює людина. Тому говорять про відповідність 
«Я-реального», «Я-вигаданого», «Я-можливого», та 
«Я-нереалізованого» [2].

Як підлітки усвідомлюють власні можливості та 
майбутнє? Відповісти на це запитання допоможе до-
слідження, що здійснила Л. Кунгурова, в якому брали 
участь підлітки 14–15 років, учні 8-х класів ЗНЗ. До 
8-го класу вони навчалися у корекційному класі. Ви-
вчалося позитивне моделювання майбутнього та його 
залежність від особливостей особистості. В одному із 
завдань діти повинні були закінчити речення про те, 
як вони уявляють власне майбутнє через один, п’ять, 
десять років, чого вони бояться в майбутньому, що від 
нього чекають тощо? Характерним стало те, що ніх-
то з них не пов’язав власне життя з рідними місцями,  
а їхнє майбутнє було недиференційованим, неясним, 
розпливчастим та нереальним. Воно характеризува-
лося загальним оцінюванням: «хочу гарного майбут-
нього», «хочу мати хорошу роботу», «хочу заміж» 
(через три роки, тобто в 17) тощо. Найбільше під-
літки боялися вбивств, війни, хвороб. З 20 опитаних 
підлітків-хлопчиків ніхто не пов’язав власне майбут-
нє з продовженням справи батька (у виборі професії), 
не ставив його в приклад, не хотів йому наслідувати  
у подальшому. Цей тривожний симптом свідчить про 
те, що хлопчики ігнорують роль батька у власному 
житті або ж ставляться до нього байдуже. Для них 
він незначна фігура, а життєві цінності формуються  
у взаємодії, але не з батьками [6]. 

Дослідження показало залежність моделювання 
власного майбутнього від особливостей особистості. 
Так, гіпертими (люди, які відрізняються підвищеним, 
гарним настроєм, легковажні) представляли власне 
майбутнє нереальним але фрагментарним («У май-
бутньому я бачу себе секретарем важливої людини. 
Мене возять на машині. Я мрію про машину. Вона у 
мене буде через три роки. Чи ні, я буду шити і ходи-
ти по доріжці»). Підлітки зі збудливою акцентуаці-
єю уявляли власне майбутнє ще більш фрагментарно. 
Вони не змогли чітко уявити, чим будуть займатися 
(«чим доведеться», «я ще не думав», «добре жити, 
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гарно вчитися», «хочу співати»). У «застряглих» під-
літків майбутнє було пов’язано з господарством та 
будинком («На старість хочу мати власний будинок, 
щоб було тепло і добре») [6].

Так, Д. Фельдштейн вважав, що на сьогодні у 
підлітків зросла потреба в соціально значущих ви-
дах діяльності, оскільки вони створюють умови для 
самовираження та самоствердження. Така діяльність 
допомагає підлітку набути впевненості та адекватно 
оцінювати себе [5].

Існує думка, що елементи самосвідомості є вже 
у немовлят, які засмучуються, почувши плач іншої 
дитини. Потім у них розвивається самовпізнавання, 
тобто пізнавання власних фізичних рис та відділен-
ня себе від інших. Уявлення про себе містить багато 
«Я» – моментальне, протяжне, відображене, катего-
ріальне, публічне та приватне. Наприклад, підліток 11 
років Катя  пише про себе: «Хто я? Я дівчинка, навча-
юся у 5-му класі. Подивлюся на себе у люстерко – я не 
дуже гарна («Я-моментальне»). Як я навчаюся? По-
різному, а, в цілому, не дуже добре («Я-протяжне»). 
Мені подобається один хлопчик, але він навчаєть-
ся у 7-му класі. Мама каже, що рано цікавитися 
хлопчиками, але мені подобається («Я-постійне»).  
Я не знаю, чи помічає він мене. На 23 лютого я при-
готувала йому подарунок, але не знаю, як його від-
дати («Я-нереалізоване»). Прохатиму подружку 
(«Я-можливе»)» [2].

По-іншому пише про себе 15-річна дівчинка-під-
літок Карина: «Я весь час думаю про те, хто я така 
(«Я-постійне»). Я не можу стриматися та грублю 
мамі і бабусі («Я-моментальне» і «Я-протяжне»), іно-
ді ображаюся на братика («Я-моментальне»). Йому 
10 років, бере мої речі без дозволу і не кладе на міс-
це. Але я все ж його люблю («Я-постійне»), він та-
кий кумедний, «дурненький» ще. Невже я така була 
(«Я-відбражене»)? А ще я люблю море. Воно таке 
велике і глибоке. Дивно, що там є в глибинах жит-
тя, як життя людське («Я-категоріальне»)» [2]. На 
додаток до цього, В. Казанська наводить приклади 
усвідомлення себе в різних ситуаціях, де підлітки по-
стають різними людьми. Наприклад, Катя описує себе 
у спілкуванні вдома з батьками: «Я більше люблю з 
мамою розмовляти ввечері, коли вона не поспішає.  
Я показую їй завдання, вона їх розв’язує швидко.  
І чому я не в неї пішла? Ми з нею багато сміємося, 
коли вона або я знайдемо що-небудь смішне» [2].

Інші елементи самосвідомості виділяє 
п’ятнадцятирічна дівчинка-підліток у ситуаціях спіл-
кування з батьками: «Я не дуже люблю розповідати 
про себе, а вони мене допитуються, що та як. Я ділю-
ся тільки з Оксаною. Вона мене розуміє. Ми з нею ніко-
ли не сваримось. Іноді обговорюємо книги. Нещодав-
но прочитала ‘‘Кентавр‘‘ Дж. Апдайка. Чомусь зараз 
хлопці мало читають, навіть нецікаво. Вони ходять 
на нічні дискотеки. А мені це не зовсім подобається: як 
я додому серед ночі прийду, але іноді хочеться подиви-
тися» [2]. Ці приклади, як відмічає В. Казанська, під-
тверджують те, що «Я-концепція» підлітка залежить  

від віку, життєвого досвіду, спілкування з однолітка-
ми та значущими людьми. У старших підлітків багато 
невідповідностей: те, чого вони бажають від інших, 
не завжди схоже на те, що вони демонструють. Часто 
це приводить їх у замішання. Наприклад, один підлі-
ток пише про те, що йому не подобаються грубі хлоп-
ці, ще більше дратують вульгарні дівчата. Однак сам 
іноді так дратується, що може брудно вилаятися. Його 
турбує те, що він не в змозі простежити, коли ним 
оволодіває злість. Інша дивується тому, що вдома їй 
легко та спокійно, а у навчальному закладі вона зами-
кається, оскільки дівчині здається, що всі дивляться 
на її повну фігуру [2].

Це свідчить про значне розмаїття «Я», що призво-
дить підлітків до замішання. Вони бажають зрозуміти, 
де вони справжні. Уявлення про себе стає глибинним, 
сутнісним, більш абстрактним. Але «Я-концепція» за-
лежить від того, в яких умовах (суспільство, культуро 
та сім’я) зростає підліток. Там, де цінують кар’єрне 
зростання та потрібні індивідуальні якості, уявлення 
про себе у підлітка буде значно відрізнятися від того, 
що з’явиться у людини з колективістським самовиз-
наченням. У нашій країні перші ще не явно вираже-
но, такі якості не мають масового прояву. Ціннісно- 
орієнтаційна єдність, про яку багато писали у  
1970–80-х рр. А. Петровський зі співробітниками, ви-
явилася міфом, оскільки вона найчастіше проявляєть-
ся у дружніх відносинах [2].

Уявлення про себе у підлітка пов’язано з само-
оцінкою, тобто зі здатністю оцінювати власні якості. 
Стабільне та адекватне самооцінювання частіше зале-
жить від того, наскільки зв’язки підлітка з близькими 
позитивні та постійні [5]. У цілому уявлення підлітка 
про себе можна представити як структуру з декілько-
ма компонентами: компетентність у навчанні, соціаль- 
ні ролі та їх прояв, фізичні навички (сила, витрива-
лість, працездатність), фізичні якості (зріст, конститу-
ція, зовнішня привабливість, одяг), поведінка тощо. У 
підлітковому віці самооцінювання з’являється як еле-
мент соціального порівняння [2].

Самооцінювання містить осмислення реакцій на 
навколишнє середовище. Воно може бути неадекват-
ним/заниженим або завищеним/адекватним, що відпо-
відає реальним досягненням та особливостям підліт-
ка. Адекватне оцінювання допомагає йому зрозуміти 
причини протестних реакцій або опору. Під опором 
В. Казанська розуміє небажання підлітка прийняти 
іншу точку зору, незважаючи на те, що вона може бути 
розумною та адекватною, а також протидія, за резуль-
татами чого з’являються упертість, примхи, свавілля. 
У характері кожного підлітка є «точки найбільшого 
опору» – це особливості, які спричинюють ще більшу 
некомфортність, створюють дезадаптацію за певних 
ситуацій. У таких ситуаціях підліток поводиться та 
виглядає нерозумно порівняно з іншими. Разом з тим, 
в інших випадках йому комфортно, спокійно, безглуз-
дості у поведінці відсутні. Подивимося, як поводяться 
підлітки, які мають різні характери, чому вони чинять 
опір та як протестують (табл. 1) [2]. 
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 Таблиця 1
Опір та протестні реакції підлітків

Характер Особливості Найбільший опір Протестні реакції
1 2 3 4

Гі
пе

рт
им

ни
й

Часто підвищується настрій. Енергійний, 
активний, прагне стати лідером. Товариський, 
легковажний. Добре пристосовується до неза-
конних умов. Не любить дисципліну, однома-
нітність, вимушене неробство. Дратівливий 
та бурхливо реагує на події

Ситуації з незначними кон-
тактами з ровесниками, від-
сутність ініціативи, монотон-
на діяльність, надмірна опіка, 
відсутність довіри

Вибух гніву, зовнішня агре-
сивність, дійовий протест  
(у вчинках), прагнення бути 
лідером, свавілля, втечі з дому, 
з’являється залежність від 
психоактивних речовин (алко-
голь, куріння, наркотиків)

ц
ик

ло
їд

ни
й

Часто змінюється настрій, знижується пра-
цездатність, падає цікавість до роботи і 
оточуючих. Невдачі переживає важко, часто 
думає про особисті недоліки. Періоди збу-
дження змінюються гальмуванням, за яких 
нічого не хочеться робити. Самооцінка  
неадекватна

Ситуація, в якій підлітка при 
глибокому гальмуванні зму-
шують бути рухливим, взяти-
ся за розум, почати навчати-
ся, щось зробити. Ситуація де 
різко потрібно змінитися

Протест у формі гніву про-
ти інших або депресія, коли 
підліток може собі зашко-
дити

Ди
ст

им
іч

-
ни

й

Замкнений, егоїстичний. Відчуває труднощі 
у становленні стосунків з людьми. Часто 
концентрується на собі. Майбутнє сприймає 
песимістично, нічого хорошого від людей не 
чекає

Ситуації, коли є потреба вста-
новити контакти з багатьма 
людьми та прийняти опера-
тивне рішення

Замикається в собі. Стри-
маний. Опір виникає тоді, 
коли безперервно втруча-
ються у внутрішній світ. 
Часто мовчить

Ем
от

ив
ни

й Підвищена чутливість, сором’язливість. Гли-
бокі переживання. У колі близьких відкритий, 
товариський та відвертий. Совісний

Грубість оточуючих, нестій-
кість та неуважність. Об-
винувачення у непорядних 
вчинках (у брехні, доносі), 
публічні вказівки на недоліки

Явно вираженв реакції, що 
вчиняють опір, відсутні, якщо 
тільки його не спровокували. 
У всьому обвинувачують 
себе, але не об’єктивно

П
ед

ан
ти

чн
ий

Ґрунтовність, пунктуальність, надмірне 
слідування розпису. Любить помірність, яс-
ність, роботу на самоті. Зовні невиразний, зі 
скудними жестами та мімікою, розміреність, 
неквапливу мову. Дружить ґрунтовно дов-
го, віддає перевагу перевіреним та надійним 
друзям, частіш за все небагатьом

Ситуації, що потребують 
прийняття рішення та ви-
бору. Відповідальність, різні 
обов’язки. Почуває себе по-
гано за нових умов

Опір приймає форму 
невдоволення, однак воно 
не переходить в активні дії

Д
ем

он
ст

ра
ти

вн
ий

Звертає на себе увагу оточуючих, відчуває 
потребу у захопленні, любить керувати, але не 
так, щоб підкреслити перевагу над іншими. 
Деяка театральність поведінки, позерство. На-
полегливу працю любить тоді, коли є можли-
вість продемонструвати свою незвичайність. 
Любить вигадувати нові форми діяльності. 
Претендує на виняткове положення та пошану 
однолітків. Непостійний у спілкуванні, яке 
структурується так, щоб показати себе

Ситуації, де підлітка не по-
мічають, де багато інших, не 
менш талановитих, де його 
скидають з престолу

Уміє шантажувати та вжи-
вати наміри, що загрожують 
життю (відмовляється від 
їжі, не надягає взуття, що 
була придбана без його 
згоди). Діє за принципом 
«Якщо не ти … тоді я…».  
У вчинках обвинувачує всіх

За
ст

ря
га

ю
чи

й

Схильний занурюватися в аналіз вчинків ін-
ших, які, як йому здається, приносять йому 
багато шкоди. Пам’ятає промахи інших лю-
дей, яких обвинувачує. Не любить сумлінно 
і багато працювати, якщо в діяльності багато 
перешкод

Ситуації, за яких авторитет 
підлітка стає не стійким; по-
чинає битися, якщо хтось 
його ображає (якщо йому 
здається, що навмисно вчиня-
ють йому неприємність)

Протестні сторони харак-
теру проявляються постій-
но. Дратуючись легко та 
надовго, обвинувачує всіх, 
окрім себе. Вміє мстити: «Я 
сказав, не дам, пам’ятаєш? 
Не заслуговуєш ти…».
Заспокоюється тоді, коли 
зробить те, що обіцяв. Важ-
ко умовити

Зб
уд

ли
ви

й

Дуже чутливий, реагує неадекватно: на незна-
чні подразники реагують сильно та бурхливо. 
Настрій нестійкий. Від нього залежить на-
вчальна діяльність, взаємодія з однолітками 
та вчителями. Глибоко прив’язаний до людей, 
які його цінять. Лідерства не любить і ухиля-
ється від будь-якої складної діяльності

Ситуація відсутності 
контролю, відсутність відпо-
відальності за вчинки

Чинить опір нишком або 
відкрито, обвинувачує ін-
ших, обіцяє, але не виконує 
слова. Часто чинить опір не 
усвідомлюючи
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НАУКА – ПРАКТИцІ

Необхідно зазначити, що самосвідомість містить 
«Я-публічне», тобто суспільне, що доступне оточую-
чим та «Я-особисте», яке має внутрішній зміст, недо-
ступний оточуючим. Вище зазначалося, що у різних 
типах характеру ховається багато «Я». Іноді в одній 
людині уживаються справжні та вигадані «Я». Під-
літку з демонстративним характером подобається 
«приміряти різні маски», здаватися не тим, ким він є 
насправді. Старші підлітки спокійніше сприймають 
різні образи себе у різних ситуаціях, оскільки розумі-
ють, що відбувається інтеграція «Я». Вони прагнуть 
до цілісності та несуперечності. Уявлення про себе 
залежать від культурних традицій. Якщо, наприклад, 
попросити підлітка відповісти на запитання, викорис-
товуючи бали від 1 (незгоден) до 7 (повністю згоден)  
з шести позицій, то можна побачити наскільки сильним 
є вплив культурних традицій і сімейного виховання на 
особистісні та соціальні властивості, що складають 
«Я-концепцію»: я поважаю людей, які володіють вла-
дою; я отримую задоволення, коли мене виділяють із 
загальної маси для похвали чи покарання; моє щастя 
залежить від щастя тих, хто мене оточує; я не сором-
люся голосно говорити у класі; під час вибору кар’єри 
я зобов’язаний прислухатися до батьків; для мене важ-
лива незалежність [6]. У таблиці нами класифіковано 
особистісні та соціальні властивості особистості.

Таким чином, у «Я-концепції» підлітка по-різному 
подана визначальна якість: в одних такою якістю буде 
влада та кар’єра, в інших – батьки. На самосвідомість під-
літка впливають особливості домашнього середовища,  

 Продовження таблиці 1
1 2 3 4

Ек
за

ль
то

-
ва

ни
й

Чутливий, емоції яскраво виражаються у мі-
міці та пантоміміці. Непослідовний, індивіду-
алізм змішаний з альтруїзмом

Особливо непристосований 
тоді, коли взаємодіє з прагма-
тиками та байдужими до його 
переживань

Протест висловлює плачем, 
емоційними спалахами. 
Частіше визнає за собою 
провину

Х
ви

лю
ю

-
чи

й

Тихий, спокійний, не любить великих ком-
паній та галасливих заходів, де швидко втом-
люється та дратується, але виду не показує. 
Не вміє вимагати, наполягти на своєму, тому 
лідером буває рідко

Чинить опір, коли потрібно 
щось змінити, особливо не 
любить великих переробок, 
за чого засмучується і буває 
незадоволеним

Часто чинить опір непоміт-
но або так, як інші підлітки, 
але авантюризму не любить 
та йде від нього

стиль виховання в сім’ї, якість прив’язаності до до-
мівки і, відповідно, умови життя, особливо деприва-
ція, як відсутність в особистості життєво важливих 
умов. Вони сприяють формуванню ідентичності, гар-
монійно поєднує «Я» та допомагає особистості бути 
затребуваною суспільством, потрібною людям.
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