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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Показана значимость социально-психологической зрелости лич-
ности как сложного интегрированного явления, а также отображе-
на взаимосвязь параметров личностной зрелости с поведенческими 
стилями межличностного взаимодействия. Предложен новый взгляд 
на феномен социально-психологической зрелости студенческой мо-
лодёжи. 
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особистості людей Розділ IV 
з особливими потребами 

The article describes importance of social-psychological maturity of the 
person as a difficult integrated phenomenon. In research is displayed the 
interrelation of parameters personal maturity with behavioral styles of inter-
personal interaction. The author offers a new sight on a phenomenon of 
social-psychological maturity of student's youth. 

Основним завданням сучасної вищої школи є не лише якісна 
професійна освіта юнаків, а насамперед формування соціально 
зрілої особистості. Розв'язання цього завдання передбачає психо-
лого-педагогічне обгрунтування та дослідження особливостей 
соціально-психологічної зрілості студентської молоді. 

У термінологічному довіднику В. Шапаря ми читаємо таке виз-
начення зрілості: 

«Зрілість виникає після завершення юності і характеризується: 
1) розвиненим почуттям відповідальності; 
2) потребою у піклуванні про інших людей; 
3) здатністю до активної участі у житті суспільства і до ефектив-

ного використання особистих знань і здібностей; 
4) готовністю до психологічної близькості з іншою людиною; 
5) здатністю до конструктивних вирішень різних життєвих 

проблем на шляху до повноти самореалізації». 
Поняття «зрілість» як один із періодів онтогенезу, що характери-

зується тенденцією до досягнення найвищого рівня розвитку всіх 
здібностей людини, розкривається у працях Г. С Абрамової, Б. С. Бра-
тусь, Е. П. Крупнік, Л. Орбан-Лембрик, Р. Ф. Пасічнякта ін. 

Інші фахівці — такі, як С Ю. Головін, X. Ремшмідт, О. С. Ште-
па, у визначенні зрілості зосереджують увагу на відповідності 
біологічних (фізіологічних) та психологічних характеристик люди-
ни віковим нормам, прийнятим у конкретному суспільстві. 

У низці робіт Л. І. Анциферової, О. Г. Асмолова, Є. І. Головахи, 
Н. В. Паніної, О. А. Кронік, І. С Булах та ін. розглядаються зако-
номірності становлення зрілості на рівні багатогранності, багато-
вимірності та ієрархічності цього процесу. 

Ученими К. О. Абульхановою-Славською, Л. І. Божович, М. Й. Бо-
ришевським, Л. Ф. Бурлачуком, Г. С Костюжом, І. С Коном, А. Г. Мас-
лоу, К. Обуховським, Л. В. Потапчук, В. О. Ядовим та ін. описуються 
певні психологічні критерії зрілості особистості, такі як функціональ-
на автономність, реалістичність, уміння розмежовувати ідеальні і ре-
альні цілі, високий рівень рефлексії, самоконтролю й гнучкості 
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поведінки, розвинене почуття відповідальності, стійкі та несупсреч-
ливі ціннісні орієнтації, потреба в пошуку сенсу життя, у турботі про 
інших людей, терпимість до власних та чужих недоліків, здатність до 
активної участі в житті суспільства й ефективного використання своїх 
знань і потенціалу до психологічної близькості з іншою людиною, до 
конструктивного вирішення різних життєвих проблем та ін. 

Говорячи про зрілість, учені (О. В. Коблянська, О. В. Лібін, 
С. С. Макаренко, В. П. Черевко та ін.) використовують таке по-
няття, як компетентність, розуміючи її як складну інтегративну 
властивість особистості, яка характеризується системою знань 
про соціальну дійсність та про себе, а також використанням їх 
у житті. 

Разом із тим багатоманітність досліджень з проблеми зрілості 
особистості системно не розкриває складність соиіально-психо-
логічної зрілості студентської молоді. Багатьма дослідниками 
відмічається особливе значення юнацького віку у становленні осо-
бистісної зрілості (Г. М. Дубчак, Л. В. Потапчук тощо), ідентич-
ності (О. М. Уланська, Т. Я. Середницька, Л. В. Клочек тощо), 
емоційної зрілості (І. Г. Павлова, О. Я. Чебикін тощо), моральної 
зрілості (І. С. Булах, Г. О. Балл тощо). 

Метою роботи є дослідження особливостей соціально-психо-
логічної зрілості студентської молоді. 

Відповідно до мети дослідження нами висунуті такі завдання: 
1. Визначити ознаки, що характеризують соціально-психо-

логічну зрілість студентської молоді. 
2. Дослідити систему зв'язків між параметрами соціально-пси-

хологічної зрілості студентської молоді. 
3. Оцінити рівень соціально-психологічної зрілості в юнаків, 

котрі навчаються в університеті. 
В експериментальному дослідженні взяли участь 61 студент 

II—III курсів спеціальності «Психологія» Вінницького соціально-
економічного інституту 

Нами отримані нижче викладені результати дослідження: 
За методикою Е. Берна дослідження Ego-станів особистості нами 

виявлено: у 36,4% студентів домінує Ego-стан «Дитина», у 45,5% сту-
дентів — «Дорослий» і у 18% — «Батько». Розбіжність у розподілах ча
стот між Ego-станами є статистично значимою 
Домінуючим є умовно названий автором стан «Дорослий», тобто стан 
Я-особистості, який спрямований на об'єктивну оцінку реальності. 

260 



особистості людей Розділ IV 
з особливими потребами 

Названий Ego-стан передбачає адекватну поведінку особистості 
у життєвих ситуаціях, переважну спрямованість на результа-
тивність у справах; критичність в оцінках реальності; прийняття 
відповідальності за свої вчинки; високу моральну свідомість; 
емоційну самокерованість. 

У значної кількості студентів актуалізований Ego-стан «Дити-
на». Вони виявляють інфантильну поведінку у взаєминах зі значи-
мими людьми (батьками, викладачами тощо): необгрунтований 
протест, риси підліткового негативізму, неадекватне сприйняття 
критики, нестійкість інтересів і цінностей, легковажність, лабіль-
ність настроїв, схильність до яскравого фантазування, егоцент-
ризм, безпосередність, конформність поведінки, зниженний рівень 
вольової саморегуляції, несамостійність в організації та виконанні 
навчальної діяльності тощо. 

Ego-стан особистості «Батько» вказує на психологічну готов-
ність юнаків опікуватися іншими, а також виховувати, підтримува-
ти, захищати, брати відповідальність за них. Ми припускаємо, що 
актуалізація цього стану пов'язана зі спрямованістю юнаків на ви-
конання соціальних ролей матері та батька. Крім того, студенти мо-
жуть мати сімейні забов'язання щодо догляду за молодшими брата-
ми, сестрами, племінниками. 

Отже, за результатами релаксації методики Е. Берна, можна 
спостерігати переважання зрілих Ego-станів студентської молоді, 
що визначає установки юнаків на взаємодію на паритетних засадах 
з іншими людьми. 

У дослідженні особливостей соціально-психологічної зрілості 
юнаків за методикою багатофакторного дослідження особистості 
Р. Кеттелла (№ 187) ми звернули увагу на такі фактори: 

— фактор С («слабкість Я — сила Я»), який характеризує низку 
особистісних рис, а саме: емоційну стійкість, високу толерант-
ність по відношенню до фрустрації, раціональність, реалістич-
ність, критичність, емоційну зрілість, стійкість інтересів, самоке-
рованість. 

Лише 40% обстежених мають високу силу «Я». Це студенти, 
котрі набули ефективних навичок внутрішнього гальмування і са-
моконтролю емоцій, а також здатність вибірково реагувати на зо-
внішні впливи. У 60% студентів триває процес диференціації 
емоційних реакцій і способів вираження емоційних станів, тому 
недостатньо розвинені самоконтроль і саморегуляція; 
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— фактор G («низьке cynep-Ego — високе cynep-Ego»), який 
характеризує особистість з боку високої нормативності діяль-
ності, сумлінності, наполегливості, моральності, врівноваженості 
та відповідальності. Такі люди відрізняються емоційною дис-
циплінованістю, мають розвинене почуття обов'язку, спрямовані 
на справу. 

60% досліджуваних мають високорозвинене Cynep-Ego. Це дає 
підстави стверджувати про включення моральних норм, правил, 
стандартів поведінки суспільства у внутрішній план дій особистості 
студентів як інструментальних цінностей. Можна передбачити, що 
40% загалу продовжують пошук відповіді на запитання «Яким бу-
ти?». «Критично оцінюючи власний життєвий шлях і свої взаємини 
з оточуючим світом, особистість підноситься над безпосередньо 
«даними» їй умовами, відчуває себе суб'єктом діяльності». Го-
товність бути «суб'єктом діяльності», тобто її автором, є ознакою 
соціально-психологічної зрілості особистості. 

— фактор Q2 («залежність від групи — самодостатність»), високі 
показники якого характеризують особистість як незалежну від гру-
пи, самостійну, незалежну винахідливу, вона не вимагає підтримки 
й участі у прийнятті рішення інших людей. 

Лише 5,7% студентів виявили високі показники за фактором Q2. 
Ми припускаємо, що такий відсоток осіб юнацького віку, які демо-
нструють нонконформізм, є таким, що відповідає особливостям 
соціальної ситуації розвитку юнаків. Адже самовизначення юнака 
(особистісне і професійне) розгортається в контексті взаємин з ін-
шими людьми. «Психологія спілкування у підлітковому і юнаць-
кому віці будується на основі суперечливого переплетіння двох 
потреб: відособлення (приватизації) і афіліації, тобто потреби 
у приналежності, членстві у певній групі чи спільноті». Переважне 
коло однолітків дає змогу юнакам експериментувати у самовизна-
ченні, в ньому вони отримують визнання особистої значущості, пе-
реживають прийняття їх такими, якими вони є. 

Одже, для юнацького віку характерними є розвиток моральної 
самосвідомості, становлення емоційної зрілості і соціальна залеж-
ність від значущих інших осіб. 

За результатами методики діагностики рівня суб'єктивного конт-
ролю Дж. Роттера, високі показники за шкалою загальної інтер-
нальності відмінні у 11,43% студентів. Це вказує на переважний 
екстернальний рівень суб'єктивного контролю серед студентів, що 
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виражається в оцінювані подій і вчинків їхнього жиггя як результату 
дії сторонніх факторів (долі, випадку, інших людей, обставин то-
що) . Вони не пов'язують особисті дії зі значущі для них подіями, не 
вважають себе здатними контролювати цей зв'язок, віддають 
ініціативу і право у прийнятті важливих рішень щодо власного жит-
тя іншим людям. Ми пов'язуємо названу тенденцію з низькою го-
товністю юнаків до самостійного дорослого життя, з існуванням 
співзалежності юнаків і батьків. Потреба в автономії, з одного боку, 
і неготовність до незалежного від батьків життя, з другого, створю-
ють передумову розвитку особистості юнака і разом з тим являють 
собою стресогенну ситуацію життя. Юнак потребує підтримки 
і близького контакту з батьками. За умови прихильності й автори-
тетного впливу батьків юнак більш вільно, у відносно безпечних 
умовах, ставить життєві експерименти. 

Юнацький вік можна назвати віком трансформацій родинних 
взаємин, адже перебудовується характер стосунків між юнаком 
і батьками, зі збереженням емоційного зв'язку. 

За шкалою інтернальності у сфері міжособистісних взаємин 
у 42,86% студентів виявили високі показники, що вказують на здат-
ність студентів керувати формальними і неформальними стосунка-
ми з іншими людьми, викликати до себе симпатію і повагу. Між тим 
для 57% студентів успішність у контактах з іншими визначається 
сторонніми факторами. 

Таким чином можна вважати загальну інтернальність і комуні-
кативну компетентність ознаками соціально-психологічної зріло-
сті особистості. 

У зв'язку з наявністю у студентів комунікативних проблем, нами 
були досліджені домінуючі стратегії психологічного захисту у спіл-
куванні за методикою В. В. Бойко. Стратегія «Миролюбство» для 
28% студентів є пріоритетною. Через інтелектуалізацію особистість 
гасить чи нейтралізує енергію емоцій у тих випадках, коли виникає 
загроза для Я-особистості. Миролюбство передбачає партнерство 
і співпрацю, вміння йти на компроміси, робити поступки і бути 
піддатливим, готовність жертвувати деякими особистими інтереса-
ми заради збереження гідності. Є ймовірність і того, що стратегія 
миролюбства визначатиме схильність людини пристосовуватись до 
ситуації, її прагнення поступатися перед натиском партнера, не за-
гострювати стосунки і не втручатись у конфлікти, аби не травмува-
ти особистісне «Я». 
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Стратегія «Уникання» домінує в міжособистісному спілкуванні 
у 44% студентів, Названа стратегія захисту суб'єктивної реальності 
базована на економії інтелектуальних і емоційних ресурсів. Індивід 
зазвичай обходить і залишає зону конфліктів і напруження, коли 
його «Я» підпадає під атаки. Уникання може бути зумовлено психо-
геними чинниками (слабкість нервової системи), травмуючим ми-
нулим досвідом. 

Психологічна стратегія захисту суб'єктної реальності особис-
тості «Агресія», яка діє на основі інстинкту, пріоритетна у 28% сту-
дентів. Зі зростанням: загрози для суб'єктної рельності особистості 
її агресія зростаг. Інтелект працює в режимі трансформатора, який 
посилює агресію за рахунок наданого їй сенсу. 

Ми припускаємо, що соціально-психологічна зрілість пов'язана 
з комунікативною компетентністю і передбачає конструктивну 
психологічну стратегію захисту «Миролюбство», яка визначає 
домінуючою мету результативності й ефективності взаємодії. 

У зв'язку з цим нами досліджені інтерактивні спрямованості 
особистості за методикою Н. Є. Щуркова в модифікації Н. П. Фе-
тискіна. Високі рівні орієнтації на взаємодію, маргінальної орієн-
тації і орієнтації на особистісні інтереси серед досліджуваних нами 
не виявлено. Але існують розбіжності у розподілах середніх рівнів 
результатів (14—23 бали): егоїстична спрямованість виявлена 
у 18,2% студентв; спрямованість на взаємодію у 27,3% і маргіналь-
на орієнтація у 45,5% студентів. Розподіли частот між інтерактивни-
ми спрямованостями студентів розрізняються між собою (х2 = 6,04 > 
X2 0,05). Отже, ми спостерігаємо переважання у студентів маргіналь-
ної орієнтації, яка виражається у схильності підкорюватись обста-
винам і імпульсивності поведінки. Такій групі студентів властиві 
прояви інфантилізму, неконтрольованості вчинків, наслідування. 

Майже третина студентів орієнтована на взаємодію, співпрацю 
з іншими людьми, яка зумовлена потребами у підтриманні кон-
структивних взаємин із членами малої групи, емпатії й інтересу 
у спільній діяльності. Орієнтація на взаємодію відповідає опти-
мальній соціалізації і адаптації особистості. 

Ми припускаємо, що вибір інтерактивної спрямованості пов'яза-
ний із рівнем афіліації і страху бути відкинутим іншими людьми (ме-
тодика дослідження афіліації P. C. Немова). Поміж досліджуваних 
студентів нами зафіксовані середні рівні афіліації і страху бути від-
чуженим, не прийнятим спільнотою. Розбіжності між розподілами 
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значень не значимі (t=0,1; Sxl = 25, Sx2 =19,32 ). Це вказує на адап-
тивний рівень афіліації та страху бути не прийнятим серед сту-
дентів. 

Соціально-психологічна зрілість особистості пов'язана з кон-
цепцією цілісної людини, яка є активною в діяльності і спрямована 
на особистісний розвиток. За допомогою методики діагностики са-
моактуалізації особистості А. В. Лазукіна в адаптації Н. Ф. Каліна 
нами досліджена автономність особистості. Це поняття близьке до 
таких рис, як життєвість (aliveness) і самопідтримка (self-support) 
у Ф. Перлза, спрямованість із середини (inner-directed) у Д. Рісмена, 
зрілість (ripeness) у К. Роджерса. Автономність передбачає неза-
лежність, самостійність у прийнятті рішень, відповідальність за 
здійснені вибори та вчинки. За Е. Фроммом, автономність — це 
«свобода для» творчості, праці, любові, напротивагу «свободі від» 
контролю, норм, обов'язків. У 51,5% студентів виявляється серед-
ній рівень автономності. 

Нами проведений лінійний кореляційний аналіз Пірсона між 
досліджуваними ознаками, який дав змогу виявити наступні узго-
джені зв'язки. 

Отже, автономність як центральне поняття зрілості особистості 
позитивно корелює з Ego-станом «Дорослий» (р = 0,53), високою 
силою «Я» (фактор С) (р = 0,46), зі стратегією психологічного захис-
ту «Миролюбство» (р = 0,45) і має негативний кореляційний зв'язок 
зі стратегією міжособистісної взаємодії «Уникання» (р = —0,48), а та-
кож зі страхом бути відкинутим у взаємодії (р = —0,6). Можна при-
пустити, що соціально-психологічна зрілість особистості найближ-
че пов'язана з комунікативною компетентністю і емоційною 
зрілістю. 

Ego-стани «Дорослий» і «Батько» мають узгоджені зв'язки з аг-
ресивною захисною реакцією у спілкуванні (р, = 0,39; р2

 = 0,52). Ми 
пов'язуємо цей факт з більшим рівнем соціальної сміливості та пев-
ності у своїх позиціях таких людей. Посилють наше припущення 
спільні для названих Ego-станів негативні кореляційні зв'язки що-
до стратегії «Уникання» (р1 = —0,5; р2= —0,64). Крім того «сила Я» 
(фактор С) має негативний кореляційний зв'язок зі страхом бути 
[(сприйнятим (р = —0,47). 

Стратегія «Уникання» в міжособистісній взаємодії вказує на 
адаптивну стратегію людини, яка надбудовується над соціальною 
несміливістю особистості, нами зафіксовні негативні кореляційні 
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зв'язки з Ego-станами «Дорослий» і «Батько», з автономністю 
і афіліацією (р = —0,48). Така стратегія поведінки найменшою 
мірою дає змогу реалізувати особисті цілі і демонструє пасивність 
реакцій суб'єкта ситуації. Є низка ситуацій, коли така стратегія 
поведінки є виправданою, але, якщо ця стратегія поведінки є ти-
повою для особистості, не вказує на поступливість, несміливість, 
страх в обстоюванні власних думок перед іншими або про вироб-
лену захисну стратегію ігнорування значущості об'єкта дома-
гань. Самодостатність в такому разі виступає як захисний 
Я-образ (фактор Q2 позитивно корелює зі стратегією ухилення 
(Р = 0,4)). 

Розвинута моральна свідомість (фактор (?) особистості позитив-
но узгоджена з афіліацією (р = 0,38). Афіліація передбачає стра-
тегію «Миролюбство» у взаємодії з іншими (р = 0,42). Отже, стра-
тегія взаємодії «Миролюбство» поєднує афіліацію і автономність 
особистості. 

Загальна інтернальність особистості узгоджена з орієнтацією на 
взаємодію (р = 0,36). Соціально-психологічна зрілість особистості 
передбачає відповідальне ставлення до планування, реалізації та 
результатів власної діяльності, разом з тим особистість виступає 
творцем власного життя, займаючи активну позицію суб'єкта 
діяльності. Особистість розвивається саме у соціальних взаєминах. 
Тому, життя особистості не може бути відірваним від реальності 
соціальних взаємин. Найбільш продуктивною, на наш погляд, 
є спрямованість на взаємодію, адже вона дає змогу активно реалізу-
вавувати особистісні домагання і уможливлює реалізацію домагань 
партнерів взаємодії. 

Наведені результати дослідження дають змогу зробити подальші 
висновки. 

Соціально-психологічна зрілість особистості є складним інтег-
рованим явищем, яке визначається зрілим Ego-станом «Дорос-
лий», що характеризується установками студентів на взаємодію «на 
рівних» у спілкуванні зі значущими іншими, комунікативною ком-
петентністю, соціальною сміливістю, емоційною зрілістю, високим 
рівнем моральності, орієнтацією на ефективність і результативність 
у справах. 

Кореляційний аналіз дає змогу виділити взаємозв'язок ознак 
соціально-психологічної зрілості особистості: автономність — 
Ego -стан «Дорослий» — сила «Я» — миролюбство — моральність — 
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загальна інтернальність. Автономність не узгоджується зі стра-
тегію «Ухилення» і страхом бути відкинутим у взаємодії, адже пе-
редбачає активну життєву позицію, що пов'язана з соціального 
сміливістю. 

Отриманий розподіл значень за досліджуваними ознаками ви-
явив приблизно у 40—45% студентів оптимальний рівень соціально-
психологічної зрілості, яку пов'язуємо із соціальною компе-
тентністю у міжособистісній взаємодії переважно в середовищі 
однолітків. Вона характеризується адекватністю поведінки особис-
тості в життєвих ситуаціях, спрямованістю на продуктивність 
взаємодії, прийняттям відповідальності за свої вчинки, мо-
ральністю та емоційною самокерованістю. 

Разом з тим низка показників ознак соціально-психологічної 
зрілості студентів є низькими — йдеться про загальну інтерналь-
ність локусу контролю і автономність, а також є високі показники 
у виявленні маргінальної орієнтації у взаємодії, інфантильності по-
ведінки, стратегії «Уникання» та конформізму. 

Відтак вважаємо доцільним продовження дослідження детер-
мінант, які зумовлюють прояв соціально-психологічної зрілості 
студентів і впровадження корекційної програми формування зрі-
лих соціально-психологічних конструктів поведінки студентської 
молоді. 
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