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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАГУВАННЯ  
НА ПОЛІТИЧНІ ПОДІЇ В УКРАЇНІ 

 
Агресія. Сьогодні це слово вживається особливо часто. Це сталося в результаті 

агресії Росії. Вже більше року постійні новини та картинки з фронту передають 
заряд негативної енергії. В кінці лютого 2014 року нами було проведено 
опитування серед студентів з метою виявити особливості переживання ситуації, 
яка склалась в країні. У відповідях на запитання «Що ви почуваєте зараз?» можна 
простежити одночасно і миттєву оцінку наявної ситуації, і оцінку прогнозу на 
майбутнє, що переживається у вигляді емоції, почуття, пристрасті, афекту чи 
настрою. В самозвітах студентів нами було виявлено одну спільну особливість 
переживання подій, а саме – страх майбутнього. Лише 45% вірили в те що згодом 
настане мир, інші готувались до найгіршого. 

Емоційні переживання – це одночасно і оцінка подій, і готовність діяти, і 
енергія для активності. Якщо почуття усвідомлені та осмислені, то людина має 
можливість управляти своєю емоційною сферою. Перебуваючи в ладу із своєю 
душею та своїм серцем, людина отримує можливість ефективного використання 
емоційної енергії – вона має можливість активно прожити почуття, виразити його, 
спрямовуючи активність на розбудову та творчість у різних сферах життя.  

Проте переживання мають певне «забарвлення», тон і суб’єктивно можуть 
сприйматися як приємні, нейтральні чи неприємні, а інколи як приємні і 
неприємні одночасно (амбівалентні). Коли почуття неприємні або незрозумілі, 
зростає вірогідність того, що вони залишаться проігнорованими. Це «невдалий 
вибір», адже ігнорування почуттів може бути виправданим лише зрідка, в окремих 
ситуаціях, наприклад у кріслі стоматолога. Інший варіант, при якому наявна 
емоційна енергія не спрямовується на конструктивну активність, – той, при якому 
багато різних емоцій «спалахують», наче вогник. В нашій дійсності для кожного 
українця найактуальнішим питанням є: «Що ж робити в даній ситуації?» З будь-
якої фрустрації є два виходи: мобілізація і прорив чи примирення й 
переосмислення досвіду. Складність ситуації у тому, що фрустрація, яка не 
знаходить виходу ані у боротьбі, ані в печалі, перетворюється у безплідну агресію, 
яка «розливається», зумовлюючи «токсичність» середовища. Найраціональніше, 
що можна зробити, опинившись в токсичному середовищі, – звести до мінімуму 
контакт із ним. По можливості не варто брати участь у безглуздих дискусіях «про 
ворогів», оберігати такі сфери, як друзі, сім'я, міняючи тему розмови на більш 
нейтральну, займаючись спільною діяльністю тощо. Емоцію страху також варто 
спрямовувати в активну діяльність: запастись продуктами, перерахувати гроші на 
рахунок пораненого бійця. Війна та її наслідки не можуть зникнути враз, проте 
якщо ми будемо намагатись створити маленькі «острівки миру», та продуктивно 
працювати заради майбутнього, то зможемо знизити рівень напруги навколо нас.  

Науковий керівник: Сапельнік О.В., викладач 
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ЗВ’ЯЗОК ВЕРБАЛЬНОЇ КРЕАТИВНОСТІ ТА ВЕРБАЛЬНОГО  
ІНТЕЛЕКТУ ПІДЛІТКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ НАВЧАННЯ 

 
У сучасній психологічній науці вивчення зв’язку вербального інтелекту і 

вербальної креативності має дискусійний характер, оскільки має суперечливі дані. 
Дослідження проблеми креативності та інтелекту складали предмет уваги значної 
кількості радянських і пострадянських, вітчизняних та зарубіжних дослідників, а 
саме таких психологів, як: Дж. Гілфорд, П. Торренс, Анісімова А.Ю., 
О.М. Матюшкін, Я.О. Пономарьов, Р.Стернберг, М.О. Холодна та В.Н.Дружинін. 

Креативність – це здатність до творчості, здатність породжувати незвичайні 
речі, придумувати, знаходити, бачити світ якось по-особливому. Існують різні 
тлумачення поняття «інтелект», зокрема, його ототожнюють із мисленнєвими 
операціями, зі стилем та стратегіями розв'язання проблемних ситуацій, зі 
здатністю до учіння та пізнання, з індивідуальними особливостями орієнтування в 
ситуації, з когнітивним стилем, з біопсихічною адаптацією до наявних обставин 
життя. У результаті теоретичного аналізу було виявлено три концепції зв’язку 
вербальної креативності та вербального інтелекту: 

 творча здатність ( креативність ) є самостійним фактором, не залежних від 
інтелекту; 
 високий рівень розвитку інтелекту передбачає високий рівень творчих 
здібностей, і навпаки; 
 як таких творчих здібностей (креативності) немає. 
На базі МСШ «Академія дитячої творчості» та Муніципального академічного 

коледжу було проведено емпіричне дослідження зв’язку вербальної креативності 
та вербального інтелекту підлітків. У ході аналізу отриманих даних за допомогою 
методик «Тест структури інтелекту Амтхауера» та «Тест вербальної креативності 
Торренса» було встановлено, що кореляційні зв’язки відсутні у підлітків, які 
навчаються у загальноосвітньому навчальному закладі. У той самий час, у 
підлітків, що навчаються у спеціалізованому коледжі, присутній зв'язок між 
вербальною креативністю та вербальним інтелектом. Дані отримані під час 
дослідження підтверджують теорію, яку підтримували Р.Стенберг, Л.Йонг, 
В.А.Самойлов та Л.А.Ясюков, Е.В.Щербакова, А.Ю.Анісімова, яка говорить про 
те, що зв'язок між вербальною креативністю і вербальним інтелектом існує. 

Отже, можна зробити висновок, що у підлітків, які навчаються у 
спеціалізованому коледжі, існує зв'язок між такими поняттями, як вербальна 
креативність та вербальний інтелект. Тут можна говорити про те, що спеціалізоване 
навчання сприяє розвитку різних видів здібностей у підлітковому віці. 

Науковий керівник: Ічанська О.М., к. психол. н., доцент 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

omClic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

