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На сьогодні перед фахівцями соціономічної сфери гостро 
постала потреба звернення до психологічних важелів забез-
печення ефективності функціонування особистості в  умовах 
невизначеності та нестабільності, які мають місце у сучасному 
світі. Ця потреба пов’язана не тільки з  тим, що наша реаль-
ність вимагає від державних організацій, установ, які надають 
соціальні послуги, бути більш гнучкими, мобільними, йти в ногу 
з цифровим світом та активно використовувати інформаційно- 
комунікаційні технології, а  й,  передусім, із тим, щоб надавати 
клієнтоорієнтовані послуги, адресні, під конкретні, індивіду-
альні запити клієнтів.

Вочевидь, що для надання індивідуалізованих послуг, 
фахівцю важливо знати психологічні особливості різних катего-
рій клієнтів, їх мотивацію та ціннісні орієнтації, уміти встанов-
лювати і підтримувати контакт, ефективно спілкуватися, засто-
совуючи різноманітні техніки і засоби. Саме тому напрацювання 
психологів- науковців, які безпосередньо пов’язані з досліджен-
ням механізмів формування та розвитку соціально ефективної, 
компетентної, здорової особистості, набувають особливої прак-
тичної ваги.

Враховуючи виклики та вимоги сьогодення, кафедрою пси-
хології напрацьований потужний теоретико- практичний мате-
ріал, який розкриває результати багаторічного дослідження 
психологічних особливостей особистості у сучасних соціально- 
економічних реаліях.

Саме з  метою реагування на запити сучасності, укладено 
колективну монографію «Особистість у  сучасному соціопси-
хологічному вимірі», яка вміщує в  собі низку практичних роз-
робок, кожна з яких є своєрідним інструментарієм, оволодіння 
яким надасть можливість фахівцям ефективно співпрацювати 
з різними категоріями клієнтів, особливо в контексті запрова-
дження нових моделей надання послуг.
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Перша частина монографії складається з розділів, присвя-
чених методологічним аспектам вивчення особистості у пси-
хологічній площині. У другій частині монографії представлено 
розділи, в яких надано результати дослідження вікових особли-
востей формування і розвитку особистості. Третя  частина моно-
графії вміщує розділи, що висвітлюють  результати вивчення 
професійної самореалізації особистості (мотивація професійної 
діяльності, феномен опору змінам, детермінанти криз профе-
сійного становлення, механізми активації внутрішніх ресурсів 
особистості у процесі професійного самовизначення). Четверта 
частина монографії складається з розділів, в яких знайшли 
відображення результати теоретико-емпіричного дослідження 
психологічних детермінант і механізмів порушення психо- 
соціального здоров’я особистості. У п’ятій частині монографії 
представлено розділи, що презентують авторські концептуальні 
моделі психологічного забезпечення адаптивного функціону-
вання та розвитку особистості.

Пропоновані матеріали стануть корисним методичним 
інструментарієм для практичних психологів, соціальних пра-
цівників, здобувачів вищої освіти у  галузі клінічної психоло-
гії, психології праці та управління, а  також будуть цікавими 
для фахівців, які займаються проблемами становлення і  само- 
актуалізації особистості.
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Частина 1.  
 

МЕТОДОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ  
ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ

1.1. Типи прив’язаності у дисгармонії особистих 
стосунків: теоретичний аналіз

Глотова Н. В.

Тривалі, стійкі, надійні стосунки між партнерами є основою 
для створення міцної, благополучної родини. Одним з  компо-
нентів успішних стосунків є  емоційна прив’язаність партнерів 
один до одного. Сучасні дослідження (Л. Цвєткова, Н. Антонова) 
показують, що молоді люди, які прагнуть партнерських стосун-
ків, все частіше практикують статеві контакти незалежно від 
наявності між ними емоційного зв’язку, близькості і прив’язано-
сті один до одного. Найчастіше такого роду взаємини не мають 
продовження, розпадаються і  не можуть бути основою гармо-
нійного партнерського союзу. Формування міцних стійких, гар-
монійних відносин у парі знаходяться під впливом різних чинни-
ків. І, перш за все, це тип прив’язаності, який кожен з партнерів 
сформував у дитинстві у відносинах зі значущими людьми.

Важливість взаємин дитини з близьким дорослим для фор-
мування її особистості відзначали багато авторів (Н.  Авдєєва, 
Л.  Виготський, О.  Леонтьєв, С.  Рубінштейн, М.  Лісіна, 
С. Мещерякова, Д. Ельконін та ін.) Важливий внесок у вивчення 
теорії прихильності внесли такі вчені як Е. Еріксон М. Ейнсворт, 
Дж. Боулбі, Д. Вернар, П. Керіг та ін [1; 2].

Дитячий досвід ранніх років і  формат стосунків з  матір’ю 
має вплив на майбутній характер стосунків між партнерами. 
Глибокий емоційний зв’язок, який виникає між дитиною і матір’ю 
в  ранньому віці, формує в  дитині цілий ряд окремих якостей 



12

Особис тіс ть у  с у часному соціопсихологічному вимірі

12

особистості, які в  подальшому проявляються в  її емоційно- 
особистісній і комунікативній сферах (Дж. Боулбі, Е. Смирнова, 
М. Падун, Е. Калмикова) [3; 12].

Таким чином, можна розглядати любов дитини до батьків, як 
складний емоційно- поведінковий комплекс, що транслюється 
через ставлення дитини до батьків в переживанні прив’язаності 
та авторитетної довіри до значущого дорослого. Це почуття, на 
наш погляд, засноване на потребі у афіліації, детерміноване рів-
нем психічного розвитку дитини і схильне до динамічних змін 
у процесі дитячо- батьківської взаємодії.

Потреба у  безпечних емоційних зв’язках з  партнером, що 
забезпечують надійну базу для існування, лежить в  основі 
близьких, тривалих і довірчих відносин, і якщо ця потреба задо-
волена, це допоможе у подальшому житті досягти гармонії в різ-
них відносинах.

Взаємини між матір’ю та дитиною визначають тип стосунків 
у майбутньому з партнером. Стійкі, серцеві, теплі, безпечні відно-
сини формують надійний тип прив’язаності, а емоційно нерівні, 
дисгармонійні або навіть конфліктні взаємини формують нена-
дійний (тривожно- уникаючий, тривожно- амбівалентний, дезор-
ганізований) тип прив’язаності.

На думку Дж. Боулбі, прихильність –  це інстинктивна пове-
дінка, основою якої є збереження єдності з «об’єктом прихиль-
ності», тобто людиною, яка надає допомогу, проявляє турботу 
і любов [1; 2].

Одним з  важливих понять теорії прив’язаності є  «об’єкт 
прив’язаності». Зазвичай це людина, щодо якої прив’язаність 
виникає з  самого раннього дитинства, і  для більшості людей 
такою людиною є  мати. Прийнято виділяти первинні та вто-
ринні об’єкти прив’язаності. Первинними об’єктами найчастіше 
виступають родичі, а вторинними –  інші значущі люди. У разі, 
якщо первинний об’єкт не задовольняє інтереси дитини, його 
роль перекладається на вторинний.


