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Висновки: 

Значиму групу почуттів складають інтелектуальні почуття. Типовою ситуацією, що 

породжує інтелектуальні почуття, є проблемна ситуація. Успішність чи неуспішність, легкість 

або складність розумової діяльності викликають у людини цілу гаму переживань. 

Функціонально інтелектуальні почуття не тільки супроводжують пізнавальну діяльність 

людини, але й стимулюють, підсилюють її, впливають на швидкість і продуктивність мислення, 

на змістовність і точність отриманих знань. 
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В статье раскрывается сущность понятия «интеллектуальные чувства», проводится 

теоретико-методологическое исследование особенностей интеллектуальных чувств младших 

школьников. Интеллектуальные чувства и процессы познания органически связаны и взаимно 

обуславливают друг друга. Возникая в связи с умственной деятельностью, интеллектуальные 

чувства накладывают определенный отпечаток и на самые интеллектуальные процессы. 

Ключевые слова: эмоции, интеллектуальные чувства, младшие школьники, переживания. 

The article reveals the essence of the concept of "intellectual feeling", conducted theoretical and 

methodological research features intelligent senses younger students. Intelligent feelings and 

knowledge processes are organically linked and mutually dependent on each other. Arising due to 

mental activity, intellectual sense impose certain mark on intellectual processes themselves. 
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КРИЗИ СЕРЕДИНИ ЖИТТЯ 

Шевчук І.В., 

аспірантка Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ 

У статті розглядається питання кризи середини життя яку чоловіків, так і у жінок та 

особливості їх внутрішнього стану. Визначається поняття кризи як складного феномену 

індивідуального життя людини. Розкривається питання особистісного бачення життя та 

різні його сторони під час кризи середини життя. А також, виділені типові проблеми та шляхи 

вирішення, як у чоловіків, так і жінок, які характерні для цього періоду життя. Проаналізовано 

різні наукові підходи щодо варіантів подолання кризи середини життя та подальшого 

гармонійного існування.Важливим є питання особистісного зростання кожного з партнерів та 

розуміння, чого ви насправді хочете від власного життя, чим  хочете займатись, а не що 

потрібно робити. 
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духовний розвиток, проекція. 

Постановка проблеми: криза середини життя – це період зміни внутрішнього стану 

особистості, який вимагає переглянути свої установки, цінності, а основне – не розчаруватися та 

подивитись на свій світ іншими очима 

Мета дослідження: важливо розкрити основні сторони життя у період кризи середини 

життя, як переломного моменту між юнацтвом і старшим дорослим віком. Описати внутрішній 

стан, особистісні переживання, як чоловіків, так і жінок та побачити основні виходи з кризи 

середнього віку. 

Найважливіший момент психічного розвитку, що стосується кризи середини життя, 

пов'язаний з фундаментальною зміною установки – від ідентичності Его до ідентичності 

Самості. Якщо ця трансформація виявиться невдалою, друга половина життя буде пронизана 

почуттями незадоволення і гіркоти, відчуттям втрати внутрішнього сенсу, тобто неврозом. 

Позитивний результат кризи середини життя обіцяє хороші перспективи для зростання творчого 

потенціалу, надбання мудрості, правильного і цілісного розуміння себе у похилому віці. Шлях до 

виходу з кризи середнього віку психологи описують по-різному, але в цілому багато хто згоден з 

періодизацією цієї кризи, запропонованою Стайном. Він виділяє три стадії процесу 

трансформації в середині життя: 

-Перша стадія – пов'язана з безповоротною втратою і вимагає розлучення з минулим –  

минулими мріями, міфами, ідеалами, ілюзіями. Їх потрібно оплакати і поховати.  

-Друга – період "підвищення", невпевненості: виникає безліч питань, головним з яких є 

питання про свою колишню ідентичність і розуміння самого себе. Цю критичну стадію 

називають лімінальностю. Важливо відмітити, що період лімінальности закінчується не так 

швидко. Спроба передчасно завершити цей період призводить до припинення реалізації творчого 

потенціалу, ставить під загрозу його існування і перехід до наступного життєвого етапу. У цей 

період відбувається формування нового світу, а для цього потрібний час.  

- На третьому етапі, народжується нова особа, і їй також потрібно час для того, щоб 

проявити свої особливості і набути стійкого положення в житті. Хочеться відмітити, що точне 

виділення меж цих стадій не уявляється можливим, одна плавно переходить в іншу, а в деяких 

випадках відзначається повторне їх проходження при неповному або неефективному проживанні 

кризи середини життя [5]. 

У період між тридцятьма і сорока роками (відразу треба відмітити, що ця градація за 

віком досить умовна і неточна) багато хто приходить до переоцінки своїх колишніх виборів – 

чоловіка, кар'єри, життєвих цілей. Іноді справа доходить до розлучення і зміни професії. Також 

перші роки після тридцяти, як правило, час зживання з новими або знову підтверджуваними 

виборами і життєвими цілями. Найпомітнішим і потенційно ціннішим симптомом у середньому 

віці є внутрішній конфлікт. «Абсолютно нестерпний внутрішній розлад, - пише Юнг, - є доказом 

вашого справжнього життя. Життя без внутрішніх протиріч  –  це або тільки половина життя, або 

життя в Позамежному, якому живуть лише ангели»[3].Трансформація в середині життя є 

ключовим моментом у переході від першої половини життя до другої. Вона відбиває не лише 

кризу Его, але і можливість появи самозвеличеної особи, народження нового особового центру у 

свідомості  – Самозвеличенні. Те, що укоріниться у цей період в особовій історії, дасть свої 

психологічні плоди упродовж усього подальшого життя індивіда. 

 Можна виділити дещо досить типових описів проблем, зібраних дослідниками описуваної 

проблеми, які приводять люди в період  кризи середнього віку : 

а) Людина розуміє, що вже досягла того, чого хотіла, що це максимум, більше прагнути 

немає  куди; 

б) Замість досягнутої вершини людина знаходить плато, де виявилося здійсненим тільки 

частина задуманого. Наприклад, кар'єра, тямуща дитина, а з чоловіком/дружиною в розлученні. 

Чи, чоловік/дружина, діти, цікава робота, де тебе цінують, але знімна квартири і постійно ледве 

вистачає грошей до зарплати. Чи гроші, кар'єра, ідеальний брак, але немає дітей, і вже немає 

здоров'я народжувати; 
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в) Буває, що криза середнього віку починається, коли щось трапляється в житті. 

Наприклад, замість високої посади, до якої довго прагнув, –  крах кар'єри або непоправна і 

передчасна втрата. 

г) Може бути так, що, все відкладаючи на потім, людина помічає, що інші вже давно її 

обігнали, а вона навряд чи встигне надолужити упущений час свого життя. 

Цей період життя, також, називають "десятиліттям рокової риси" і "кризою середини 

життя". Його головною характеристикою є усвідомлення розбіжності між мріями, життєвими 

цілями людини і дійсністю її існування. Оскільки ж людські мрії майже завжди мають деякі 

нереалістичні риси, часом навіть фантастичні, оцінка їх розбіжності з дійсністю в цей період 

забарвлена, як правило, у негативні і емоційно-обтяжливі тони. Часу залишається все менше для 

того, щоб проявити розрив між мріями і дійсністю досить яскраво, різко і хворобливо для 

людини. Досить часто в цей період людина відчуває почуття порожнечі і відсутність сенсу 

життя.  

         Більшість учених відмічають деякі характерні особливості цього періоду :  

- довгі  настрої апатії і депресії  

- відчуття краху ілюзій і розчарування або в житті взагалі, або в певних людях, які раніше 

ідеалізувалися;  

- мрії молодості зникають або руйнуються; 

- тривога з приводу смерті вкрадається в душу, і люди часто говорять, що життя їх закінчиться 

раніше, ніж вдається "по-справжньому пожити". 

Звільнення від ілюзій, яке не є чимось незвичайним для 35 або 40 років, може виявитися 

загрозливим для особи. Данте так описував своє власне замішання на початку десятиліття 

рокової риси : "Земне життя пройшовши до половини, я опинився в похмурому лісі, шлях правий 

втративши в пітьмі долини»[4]. 

Часто ці зміни торкаються інтенсивності роботи: наприклад, блискуча імпульсивність, що 

фонтанує новими ідеями,  або ж творче начало поступається місцем зрілішому, іноді досить 

консервативному підходу до справи. Часто це пов'язано зі зменшенням фізичних сил людини в 

цьому віці, перебудовою гормональної системи і випливаючого з цього вимогою організму до 

дбайливішого відношення до себе і правильної оцінки своїх фізичних та емоційних ресурсів. 

Дійсно, одна з причин кризи середини життя в тому, що "імпульсивний блиск" молодості 

вимагає великих життєвих сил. Хоч би частково це фізичні сили, але ніхто не може зберігати їх 

безмежно. У 35 або в 40 років той, хто веде напружене життя, повинен змінити темп свого життя 

і не так "викладатися". Таким чином, проблема спадаючих фізичних сил неминуче виникає в 

житті людини будь-якої професії [1]. 

Розкриємо деякі сторони життя особистості глибше.  Криза середини життя зачіпає багато 

сторін, але основними є: 

-Кар`єра 

-Особистісні стосунки 

Часто у ранньому віці ми проектуємо наше життя, можливо навіть ідеалізуємо. Тому 

варто розкрити основні його сторони. Першою, можна виділити-кар`єру.  

Фрейд був упевнений в тому, що робота і любов – головні складові психічного здоров'я 

будь-якої людини. Наша робота надає дуже багато можливостей і для пошуку сенсу, і для його 

заперечення. Якщо більшість людей перебувають у тихій безвиході, то є, принаймні, одна 

причина того, чому багато людей відчувають принизливість і безглуздя від роботи. Навіть люди, 

що досягли того службового стану, про який вони мріяли, часто відчувають страждання і 

занепокоєння, відчуття незадоволення власним життям. 

Кар'єра часто наводила сум і на тих, хто отримав те, що хотів сам, і на тих, кому довелося 

задовольняти бажання когось іншого. У цьому немає нічого дивовижного, бо кожен 

честолюбець, що підіймається кар'єрними сходами,потім перегорає і в результаті жадає 

абсолютно іншого життя. Тому важливо, ніколи не зупинятись у своєму розвитку. Кар' єра 

людини, так само як її шлюб і статус батьківства, є основним засобом для проекції:  

1) ідентичності, яка, як вважається, підтверджується досвідом роботи і кваліфікацією; 
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 2) турботи, яка полягає в тому, що людина буде нагодована, якщо вона буде 

продуктивною;  

3) трансценденції, яка полягає в тому, що людина здолає душевну порожнечу, якщо 

постійно досягатиме успіху. 

 Якщо зникають ці проекції і у людини з'являється незадоволення тим, як вона витрачає 

свої життєві сили – це означає, настала криза середини життя. 

Другою особливістю є  особистісні стосунки. 

Спільне життя щодня безжально усуває усі проекції; доводиться визнати свою несхожість 

з іншим, який не хоче і не може відповідати більшості спрямованих на нього проекцій. Тому у 

середньому віці люди приходять до висновку: "Зараз ти абсолютно інша людина, абсолютно не 

схожа на того, на кому я одружився (чи за кого виходила заміж) ". А по суті він ніколи таким і не 

був. Він завжди був кимось іншим  –  незнайомцем, якого ми тоді майже не знали, та і зараз 

знаємо не набагато краще. Істинна суть близьких стосунків полягає в тому, що вони ніколи не 

бувають кращі за ставлення до самого собі. Те, як ми ставимося до себе, визначає не лише наш 

вибір іншої людини, але й якість наших стосунків з нею. Фактично будь-яка близькість тільки 

злегка відкриває завісу над тим, ким ми були на початку зближення. Таким чином, усі стосунки 

симптоматично відбивають стани нашого внутрішнього життя, і жоден з цих стосунків не може 

бути краще нашого відношення до свого несвідомого. Зрозуміло, що модель близькості, типова 

для нашої культури, разом з надіями, існуючими на стадії першої дорослості, припускає взаємне 

розчинення партнерів один в одному, і це припущення основане на вірі в те, що половинка, якою 

я є, за допомогою союзу з іншим буде заповнена до цілого. Удвох ми перетворимося на одно, 

разом, ми станемо цілими. Такі очікування, цілком природні для людей, що відчувають свою 

неповноту і неадекватність перед лицем безмежного світу, насправді, викликають уповільнення 

особового зростання кожного з партнерів. Коли реальне життя приведе до виснаження 

невиправданих надій і очікувань, а разом з ними - супутніх їм проекцій, людина починає 

відчувати втрату сенсу життя, тобто втрату сенсу, що проектується на партнера. 

З настанням середнього віку людині доводиться шукати заміну цієї моделі взаємного 

злиття, бо вона просто більше не діє. Для другої половинки життя набуває сенсу модель, 

відповідно до якої кожна людина переймає на себе відповідальність за свій психічний стан. 

 Кожен знаходить альтернативу своєму станові. Для одних такими альтернативними 

ставали любовні стосунки на стороні, для інших  –  той або інший варіант насильства, для третіх  

–  сублімація за допомогою занурення у роботу або виховання дітей, для четвертих  – хвороби, 

мігрень або депресії. Як правило, для них не існувало позитивного вибору. Сьогодні такий вибір 

існує, і, незважаючи на супутній йому біль, він не такий поганий порівнянозтим, щоб 

залишатися усередині сімейної структури, що унеможливлює індивідуалізацію. 

Віра в появу доброго Чарівника  –  грубий самообман. Навіть якщо така людина 

знаходиться, то, будьте упевнені  –  це все проекція. Якщо після закінчення якогось часу людина 

як і раніше чекає на увагу і турботу партнера, дуже ймовірно, що він опинився біля неї у 

свідомій або несвідомій залежності, постійно сподіваючись, що той її нагодує і догляне. Це 

зовсім не відмова від тієї істотної підтримки, яку може зробити партнер під час нашого життя. 

Йдеться про те, що треба називати речі своїми іменами: людей жахає думка про те, що їм 

доведеться нести відповідальність за своє життя. Якщо у людини вистачить мужності 

вчинити внутрішній поворот, у неї з'явиться можливість подивитися на ті частини своєї особи, на 

які раніше вона просто не звертала уваги. Коли ви перестаєте бачити у своєму партнерові 

втілення сенсу життя, ви починаєте чути заклик до активізації свого власного потенціалу. 

 Повторюю: трагедія подружніх стосунків у середньому віці полягає в тому, що почасти 

стосунки між партнерами настільки насичені образою і обуренням, що будь-які спроби 

оновлення, як правило, приречені на невдачу. Дуже мало шансів на те, що добра воля, й усі 

негативні проекції на дружину/чоловіка зникнуть без сліду. Чим раніше кожен з подружжя 

остаточно відчує необхідність індивідуалізації як життєвої основи сімейних взаємовідносин, тим 

більше з'являється шансів зберегти ці стосунки. 
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Важливо, відмітити, що серйозною проблемою багатьох чоловіків являється "емоційна 

німота". Середньостатистичний чоловік, вимушений приховувати свої почуття, не прислухатися 

до голосу інстинктивної мудрості, нехтувати своєю внутрішньою істиною, відчужуватись від 

самого себе і оточення, перетворюватись у вихованого раба грошей, влади і статусу. 

Тому під час переходу через кризу, чоловік повинен знову перетворитися на дитину, 

обернутися обличчям до страху, прихованого під маскою влади, і знову поставити собі ті ж 

питання. Вони дуже прості: "Що я хочу? Що я відчуваю? Що я повинен зробити, щоб бути в 

ладу з самим собою"? Дуже мало сучасних чоловіків можуть дозволити собі розкіш ставити такі 

питання. Тому, стомлені роботою, вони у більшості мріють вийти на пенсію і пограти в гольф 

де-небудь на Єлісейських Полях, поки з ними не станеться серцевий напад. Поки чоловік не 

зможе поставити ці прості питання і дозволити говорити своїй душі, у нього немає жодних 

шансів. Він залишається "поганою" компанією і для самого себе, і для свого оточення [6]. 

Криза починається в усіх у різний час, зрозуміти, що жінка знаходиться у важкій для неї 

стадії, можна за декількома ознаками, виділеними психологами при вивченні цього феномену. 

Наявність вільного часу – мрія юних трудящих, але абсолютно не радує жінок в 35-40 років. 

Яскраво виражене занепокоєння за майбутнє своє, свого браку, своїх дітей здатне ввести в 

глибоку депресію. Жінки починають переоцінювати свої зв'язки з оточенням, розривають 

стосунки з подругами, пред'являють немислимі звинувачення на адресу дітей і чоловіка. Чомусь 

починають шукати інший сенс життя, вважаючи , що даремно прожили своє життя і не встигли 

чогось важливого досягти. При цьому звична робота, займана посада, трудовий колектив для них 

втрачає минуле значення. 

Для багатьох жінок, що знаходяться в кризі середнього віку, настає час прийняти 

запрошення на зустріч зі своїм Я. Це запрошення вони отримали ще багато років тому, але 

зустріч чомусь не відбулася. Коли жінка звільняється від вантажу турботи про усіх своїх рідних і 

близьких, їй доводиться знову поставити собі питання, хто вона і що вона хоче зробити в 

житті[2]. 

Усупереч загальній думці, жінки переживають кризу середнього віку набагато сильніше, 

ніж чоловіки. Хоча по поведінці тих і інших цього не скажеш. Чоловіки бунтують, не 

соромлячись зовні проявляти свою кризу (придбавають непрактичні речі, заводять коханок, 

кидають сім'ю). Жінки переживають все усередині себе. Звідси і небезпека кризи : він не 

помітний для оточення. А в цей період жінка потребує підтримки як ніколи, оскільки почуття 

самотності стає стимулом до переживання складного періоду.  

 Висновки: криза  полягає в переоцінці всього, що було досягнуто в житті до цього часу. 

Людина нерідко відкидає або руйнує те, чого домагалася роками, у що вкладала немало сил. Або 

людина починає гостро переживати свою неспроможність: як правило, до сорока років 

усвідомлюється розбіжність між мріями, життєвими цілями людини і її реальним положенням. І 

якщо двадцятирічна людина розглядається як багатообіцяюча, то сорок років - це час виконання 

обіцянок, даних колись давно. Успішне вирішення кризи означає перехід до зрілості, до певної 

життєвої мудрості; формує у людини прагнення до продуктивності, до турботи про наступне 

покоління, думки про свій внесок у те, що відбувається на землі. Якщо криза не дозволена, 

вірогідний застій, що супроводжується почуттям спустошення. Людина може почати потурати 

своїм примхам, вважати, що зростання і розвиток їх зупинилися, і уявляти життя, що 

залишилося, у вигляді велетенської чорної діри.  

Криза середини життя легко може стати плацдармом для нового зльоту, так званого 

другого піку життєвої активності. Він сприяв становленню багатьох великих людей. Гоген почав 

кар'єру художника в 39 років, після того, як кинув свою роботу у банку. Для Гете подорож по 

Італії, здійснена між 37 і 39 роками, повністю поміняла стан душі, що позначилося і на його 

творах. Мікеланжело в критичному віці змінив стиль і якість своїх робіт. 

Отже, криза - це абсолютно нормальне явище, що має свої причини, закономірності і 

мету. Людині необхідно усвідомлено перейти в інше вікове покоління, визнати, що існують 

об'єктивні фізичні вікові обмеження, що частина можливостей упущена безповоротно, багато 

чого ніколи не повернути і багато чого вже ніколи не зробити. І до цього «ніколи» поставитися 
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як до суворої, але реальності. Однак при цьому важливо не втратити і того цінного, що є в 

сьогоденні,в тому числі і свої вікові переваги. 
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Анотация. В статье рассматривается вопрос середины жизни, как у мужчин, так и у 

женщин и особенности их внутреннего состояния. Определяется понятие кризиса как 

сложного феномена индивидуальной жизни человека. Раскрывается вопрос личностного 

виденья жизни и  разные его стороны во время кризиса середины жизни. Так же,выделены 

типичные проблемы и пути решения, как у мужчин, так и женщин, которые характерны для 

этого периода жизни. Проанализированы разные научные подходы относительно вариантов 

преодоления кризиса середины жизни и последующего гармоничного существования. Важным 

является вопрос личностного роста каждого из партнеров и понимания, чего вы в 

действительности хотите от собственной жизни, чем  хотите заниматься, а не что нужно 

делать. 

Ключевые слова: кризис, трансформация, переживание, карьера, личностные отношения, 

духовное развитие, проекция. 

Shevchuk I.V. Gender peculiarities of middle life crisis 

In the article it is the question of middle life crisis which is examined both for men and for 

women as well as specifications of their internal condition. It is the concept of crisis as a difficult 

phenomenon of individual human life which is determined.  The question of personal life vision and its 

different sides during the middle life crisis are opened up there. Also typical problems are distinguished 

in the article both for men and women appropriate for this period of live. 

 Different scientific approaches are analysed in relation to the variants of overcoming middle 

life crisis and further harmonious existence. It is the question of personal development of each partner 

which is important as well as understanding what you really want from own life, what you want to be 

engaged in, but not what you have to do. It is essential to make up a rule for yourself: in the middle age 

crisis the key word is "middle", it means that life is not finished yet, that you are in the middle of way, 

that in future you will have risings, victories and acheivements. It is very important to outlive this crisis 

and to conduct an original vital audit. If we move away this problem and don't start solving it, stronger 

dissatisfaction can overtake you. 

The article gives us understanding about the most important aspects concerning this problem, 

and we decide whether we like this or that vision. 

http://www.psynavigator.ru/articles.php?code=1082
http://www.psychologos.ru/articles/view/krizis_srednego_vozrasta
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ  НЕПОВНОЛІТНІХ НА ЇХ 

РЕСОЦІАЛІЗАЦІЮ У ЗАКЛАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

                                              

 У статті розкрито вплив соціально-психологічних особливостей  неповнолітніх на процес 

їхньої ресоціалізації у закладах соціальної реабілітації. Встановлено, що досліджувані мають 

різні ступені соціальної адаптації, які проявляються в порушеннях відносин з найближчим 

соціальним оточенням,  правил поведінки і діяльності. Показано, що комплексність дії на 

неповнолітніх з делінквентною поведінкою має полягати як в урахуванні ступеня їхньої 

соціальної адаптації, так і в тому, що в психокорекційній роботі повинні застосовуватися 

різноманітні поєднання індивідуальних і групових тренінгів з метою виходу на самотренінг: 

програвання ситуацій позитивної взаємодії і спілкування; виконання різних ролей для 

знаходження способів, що редукують прояви делінквентної  поведінки; створення 

психологічного клімату, який би спонукав до взаємодії при опорі на виявлені позитивні якості 

досліджуваних; створення ситуацій очікування позитивних для  кожного учасника результатів 

діяльності, спілкування тощо. Джерел - 5. 

Ключові слова: неповнолітні, соціальна адаптація, ресоціалізація, соціально-психологічні 

особливості, заклади соціальної реабілітації. 

 

Постановка проблеми. У сучасній дійсності складний процес трансформації суспільного 

розвитку і радикальних перетворень пов'язаний кризою багатьох сфер життєдіяльності, що в 

першу чергу позначилося на найбільш незахищених членах суспільства – дітях [1; 3; 5 та ін.]. 

Наявність підліткової злочинності – один із яскравих показників цієї кризи [2; 4 та ін.]. Пряма 

залежність між соціально-економічними показниками життя суспільства і рівнем підліткової 

злочинності досить очевидно проявляється у відповідні історичні періоди часу. Життя сучасних 

неповнолітніх у реабілітаційних закладах закритого типу багато в чому нагадує існування їхніх 

історичних попередників - це стресові ситуації, ворожість і агресивність відносно суспільства. 

Такі неповнолітні є потенційними носіями насильства, суїциду. У структурі їх злочинності 

зростає питома вага злочинів, спрямованих проти особистості, що характеризуються особливою 

жорстокістю і садизмом. У ситуації, що склалася, ефективність заходів залежить від розробки 

науково-обгрунтованої системи з профілактики підліткової злочинності і методів роботи з даною 

категорією дітей. При створенні такої системи необхідне відродження психологічної, історико-

педагогічної спадщини з її традиціями і досвідом виховання, які дотепер залишаються 

недостатньо затребуваними. П.П. Блонський, О.М. Граборов, А.Б. Залкінд, Н.К. Крупська,                 

В.І. Куфаєв, А.С. Макаренко, Н.І. Озерецький, В.Ф. Одоєвський, К.Д. Ушинський та ін. виявили 

причини, фактори, закономірності роботи з неповнолітніми правопорушниками, зокрема з 


