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О. V. Ivaniuta, О. Y. Yanytska. METHODS OF VISUAL THINKING DEVELOPMENT OF 

ADOLESCENTS 
Scientific report highlights the problem of individual’s stimulating visual thinking. Paper discusses 

the essence of cognitive visualization processes. The main lines of the phenomenon analysis in the foreign 
and domestic literature have been allocated. Basic principles and lines of developing work organization for 
improving the level of visual processes in the younger, middle and older adolescents have been determined. 
Contents and structure of the training program have been revealed. The results of ascertaining and forming 
stage of research in the development of various aspects of visual thinking have been presented. Article 
proposes a set of methods allowing development of visual thinking processes of adolescents. The system of 
trainings, games aimed to development of activity for promotion of a hypothesis, categorical flexibility, and 
constructive activity of visual thinking in adolescence which can be used by teachers and parents has been 
presented. Usage of mathematical statistics methods allowed confirming the effectiveness of the training 
program for the development of visual cognitive process. 

Key words: visual thinking, semantic sphere of visual thinking, trainings, categorical flexibility, 
constructive activity of visual thinking. 
 
 
УДК 159.923.5+316.624        А. В. КАРПОВА 

 
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ В СЕРЕДОВИЩІ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР 

 
У статті подано науково-теоретичний огляд вітчизняних та зарубіжних досліджень, 

присвячених проблемі впливу молодіжних субкультур на процес соціалізації особистості у 
підлітковому віці. Розглядаються психологічні особливості субкультур як однієї з рушійних сил 
соціалізації особистості. Розкрито механізми формування молодіжних субкультур, а також 
проаналізовано місце молоді у субкультурах. Здійснено аналіз поведінки особистості, яка 
формуються під впливом молодіжних угруповань, а також аналіз теорії причин входження підлітків 
у середовище молодіжних субкультур. 

Розглянуто феномен молодіжної субкультури як індикатора соціально-культурного порядку, 
який виявляє, демонструє, утверджує як позитивні досягнення попередніх поколінь, так і негативні 
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тенденції сучасного розвитку суспільства. Проаналізовано позитивний і негативний вплив 
субкультур на формування особистості у підлітковому віці. 

Ключові слова: підлітковий вік, молодіжна субкультура, соціалізація особистості, 
особливості субкультур, соціальна ідентифікація, самоідентифікація. 

 
В статье представлен научно-теоретический обзор отечественных и зарубежных 

исследований, посвященных проблеме влияния молодежных субкультур на процесс социализации 
личности в подростковом возрасте. Рассматриваются психологические особенности субкультур 
как одной из движущих сил социализации личности. Раскрыты механизмы формирования 
молодежных субкультур, а также проанализированы место молодежи в субкультурах. 
Осуществлен анализ поведения личности, что формируется под влиянием молодежных группировок, 
а также анализ теории причин вхождения подростков в среду молодежных субкультур. 

Рассмотрен феномен молодежной субкультуры как индикатора социально-культурного 
порядка, что обнаруживает, демонстрирует, утверждает как положительные достижения 
предыдущих поколений, так и отрицательные тенденции современного развития общества. 
Проанализировано положительное и отрицательное влияние субкультур на формирование личности 
в подростковом возрасте. 

Ключевые слова: подростковый возраст, молодежная субкультура, социализация личности, 
особенности субкультур, социальная идентификация, самоидентификация. 

 
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується 

бурхливими політичними і соціальними перетвореннями, зміною моральних ідеалів, трансформацією 
соціальних стереотипів життєдіяльності. Політичні, економічні та екологічні фактори стають 
причиною масового психологічного дискомфорту населення, його дезорієнтації, розгубленості і, в 
кінцевому рахунку, масової дезадаптації. 

Своєрідною формою адаптації до норм, цінностей, способу життя суспільства, а також 
спробою зміни старої і створення нової системи соціокультурної ситуаціє є молодіжна субкультура. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема впливу молодіжного 
субкультурального середовища на процес соціалізації особистості у підлітковому віці стала 
предметом досліджень багатьох сучасних вітчизняних та зарубіжних психологів, педагогів та 
соціологів. Зміст і значення дитячої субкультури як соціально-історичного феномену розглядають В. 
Абраменкова, А. Баркан, Л. Варяниця, М. Дональдсон, В. Кудрявцев, М. Осоріна, В. Сіткар, В. 
Шадріков та ін. Дослідженням етапів становлення і механізмів діяльності підліткових субкультур 
займалися Д. Аусубель, О. Бабосов, А. Бистрицький, В. Бобахо, М. Боришевський, Ю. Давидов, Л. 
Жуховицький, С. Косарецька, С. Левиков, В. Левічева, К. Мангейм, Л. Павлішевська, І. Роднянська, 
М. Розін, C. Сергєєв, З. Сикевич, М. Титма, М. Топалов, С. Фріт; Т. Щепанська. Вплив субкультури 
на формування особистості в підлітковому віці описали В. Абраменкова, Ю. Бусел, Г. Гикава, 
Т. Гіштимулт, С. Небот, А. Мудрик, В. Павелків, Т. Селецька, Т. Сливінська, С. Чернета, 
М. Шимановський, О. Шулдик, В. Щорс. 

Аналіз численних публікацій з проблем впливу молодіжних субкультур на процес соціалізації 
підлітків показує, що специфіка соціалізації особистості під час включення до субкультурального 
простору недостатньо розроблена, потребуює подальшої систематизації і конкретизації. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є аналіз впливу молодіжних субкультур на 
процес соціалізації особистості у підлітковому віці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес соціалізації – складний, суперечливий і 
динамічний; важливу роль в ньому грає система соціальних інститутів (сім'я, школа, ЗМІ, група 
однолітків). Успішність соціалізації індивіда багато в чому залежить від впливу соціалізуючих 
агентів, які допомагають йому освоювати необхідні соціальні ролі, цінності і норми, стереотипи 
поведінки. 

Підліток, опинившись на полі соціалізації, зіштовхується з вибором між соціально 
прийнятними формами соціальної адаптації (сім’я, школа) і тими формами, які не є частиною 
соціального конвеєру (молодіжні субкультури). Е. Ґіденс, описуючи характерні особливості впливу 
різних агентів на процес соціалізації, особливо відзначає серед них групу однолітків: «Значення сім'ї 
для соціалізації індивіда досить очевидно, оскільки світовідчуття маленької дитини формується 
спочатку більш-менш виключно в її рамках. Значення групи однолітків менш очевидно, особливо для 
представників західного суспільства. Проте, навіть за відсутності формальної вікової градації діти 
старше чотирьох-п'яти років зазвичай проводять більшу частину часу в компанії друзів того ж віку» 
[1, с. 67]. 
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Ж. Піаже вважає, що відносини між однолітками більш «демократичні», ніж між дитиною і 
батьками, оскільки відносини однолітків ґрунтуються на взаємній згоді, а не на залежності, 
характерній для сім'ї, дитина може більше віддавати і більше отримувати. На відміну від сім’ї, як 
агента соціалізації, де батьки, зазвичай, нав’язують (у різному ступені) норми поведінки, в групах 
однолітків дитина зустрічає інші умови взаємодії – правила поведінки можна зміняти і піддавати 
перевірці. Дж. Мід центральним поняттям у процесі соціалізації особистості вважав 
«міжіндивідуальну взаємодію» – свідомість кожної дитини виростає у соціальному взаємозв’язку, зі 
ставлення дитини до референтних для неї груп людей. Теорії Дж. Міда і Ж. Піаже підкреслюють 
важливість однолітків як інституту соціалізації у підлітковому віці. Неформальні групи людей одного 
віку є дуже важливими при формуванні позицій і звичок індивіда. Ч. Кулі, автор теорії «дзеркального 
відбиття Я» і теорії малих груп, вважав, що індивідуальне Я набуває соціальної якості в комунікаціях, 
у міжособистісному спілкуванні всередині первинної групи (сім’ї, групи ровесників, сусідської 
групи), тобто в процесі взаємодії індивідуальних і групових суб’єктів. «Я» складається з трьох 
компонентів: як сприймають особистість інші; як вони реагують на те, що сприймають; як відповідає 
на цю реакцію особистість. 

Теорія гуманістичного психоаналізу Е. Фромма підкреслює, що соціальне оточення – 
найважливіший чинник загального розвитку особистості. Людські потреби еволюціонують разом із 
людиною, а різні соціальні системи впливають на їхнє зовнішнє вираження. Е. Еріксон вважає, що 
процес соціалізації у підлітковому віці супроводжується кризою психосоціальної ідентифікації 
особистості. На його думку, виникаючий у цей період параметр зв'язку з навколишнім середовищем 
коливається між позитивним полюсом ідентифікація «Я» і негативним полюсом плутанини ролей [7]. 
Послідовники Е. Еріксона роблять висновок про те, що криза ідентичності як масове явище 
обумовлена глибокими трансформаціями в суспільстві. Під впливом соціальної кризи відбувається 
поступовий розпад ціннісно-нормативних систем, зв'язків і відносин, покладених в основу 
соціокультурної організації суспільства, який змушує людей шукати нові орієнтири для усвідомлення 
свого місця в трансформуючому соціумі [6]. 

На думку В. Павелківа, соціальна ідентифікація є особливо важливою для молодого 
покоління. Серед усього різноманіття груп, з якими молодь може себе ідентифікувати, особливе 
місце займає субкультура. Потреба в самовираженні і невизначеність соціальної ролі молодих людей, 
що породжує значну невпевненість у займаних соціальних статусах, приводять до спонтанного 
створенню часткової культури, якою є молодіжна субкультура [4]. Процес соціалізації підлітка у 
середовищі молодіжної субкультури супроводжується реакцією емансипації – прагнення до 
незалежності від старшого покоління, бажання звільнитися від опіки не лише з боку сім'ї і вчителів, а 
й дорослого покоління в цілому, довести свою незалежність, «дорослість», самоствердитися як 
особистість, як повноцінний член суспільства; формуванням стереотипних форм поведінки у групі – 
прийняття підлітком норм, правил і соціальних ролей, оволодіння комунікативними навичками, 
необхідними для успішного функціонування в середовищі молодіжної субкультури; зміною ціннісної 
сфери особистості – потрапляючи в молодіжну субкультуру, підліток потрапляє під вплив її 
внутрішніх цінностей, пріоритетів, способу усвідомлення себе та інших, а також способу 
самоідентифікації і способу життя. Кінцевим підсумком перебування в більшості молодіжних 
субкультур є повернення підлітка в доросле суспільство. 

Існують різні трактування взаємодії молодіжної субкультури і «дорослого» світу. По-перше, 
молодіжна субкультура – це спосіб переходу нового покоління у світ дорослих, шліфування 
адаптивного механізму; по-друге, молодіжна субкультура – «школа нонконформізму», опозиційний 
механізм по відношенню до дорослого світу. По-третє, молодіжна субкультура – поєднання 
суперечливих, але взаємозалежних тенденцій, що відтворюють ті функціональні структури 
соціокультурного цілого, напружена єдність і боротьба яких, складають культурне життя суспільства. 

Молодіжна субкультура виступає як універсальна форма адаптації молоді до мінливих умов 
існування, внаслідок чого вона реалізує не тільки свій рекреаційний потенціал, але й виступає як 
механізм соціалізації через ідентифікацію особи підлітка до субкультурального середовища. Досвід 
людини, відтворення нею соціально-психологічної реальності є складним взаємопов'язаним процесом 
взаємодії індивідуальних особливостей та соціального життя. Активність індивіда спричинена 
потребою прийняття соціумом та ідентифікацією себе з соціальним середовищем. Формування 
особистості залежить від власного досвіду та впливу оточуючого середовища, його соціальних норм, 
принципів та цінностей. Процес соціалізації постійно супроводжується необхідністю вибору 
людиною однієї з альтернатив поведінки, різноманітними реакціями у взаємодії з окремими людьми 
та соціумом. І хоча для більшості індивідів соціальні вимоги є стимулом для вдосконалення, 
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досягнення гармонії з оточенням, немало їх негативно реагує на вимоги суспільства, що спричинює 
відхилення у поведінці, асоціалізацію [3]. 

Аналізуючи стан сучасної молодіжної субкультури, В. Павелків стверджує, що причини її 
виникнення в основному пов’язані з кризою соціалізації в «суспільстві споживання», а також 
нездатності сучасної техногенної цивілізації і масової культури задовольняти всі потреби 
підростаючого і постійно еволюціонуючого покоління. Субкультури грають роль своєрідного буфера, 
в якому молодь поповнює нестачу соціалізації, набуває відсутні навички, освоює соціальні ролі. 
Разом з тим вільний потік будь-якої інформації, відсутність об'єктивних критеріїв при її засвоєнні 
молодими людьми створюють ситуацію ризику, при якій молоді люди засвоюють антисоціальні і 
деструктивні норми поведінки [4]. Сучасний стан традиційних моделей соціалізації молодого 
покоління, в компетенцію яких входить і діяльність щодо попередження та корекції різних видів 
девіацій, характеризується відсутністю адаптивно-соціалізуючих механізмів до зміни умов розвитку 
суспільства, що зумовлено втратою впливу і домінуючої ролі референтних інститутів ранньої 
соціалізації. Нестабільне суспільство, яке постійно змінюється, породжує зовнішні фактори, які 
зумовлюють деформацію соціалізації особистості: деформація соціальних норм, деформація 
соціальних інституцій, деформація ціннісних орієнтацій – прямопропорційно впливають на 
формування негативних установок особистості, які сприяють розвитку негативних девіацій. Варто 
зауважити, що вибір засобів діяльності залежить від самої особистості, від системи її диспозицій, 
через які опосередковується зовнішній вплив. 

Наслідком входження в субкультуральне середовище є переорієнтація незакріплених в 
повсякденній діяльності ціннісних орієнтації позитивного плану або первинне формування 
негативних соціальних установок через конформність підліткового віку Внаслідок цього 
створюються передумови зниження рівня позитивно забарвлених соціальних домагань і референтних 
орієнтації, а тому субкультурне оточення виступає фактором ризику формування деформованої 
соціалізації [2]. Широке поширення молодіжних неформальних субкультур – це свідчення 
недостатньої соціальної адаптації молоді, розвитку асоціальних установок її свідомості, що 
викликають асоціальні еталони її поведінки. Сучасне суспільство набуває стійкий характер і показує 
тенденцію до поширення агресивних і жорстоких поведінкових механізмів молоді, включеної до 
простору неформальних молодіжних угруповань. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок. Молодіжна 
субкультура – інструмент соціокультурного оновлення і механізм адаптації особистості, що формує 
нові смисли та ціннісні установки, які приймаються або відкидаються суспільством. Молодіжна 
субкультура в сучасному українському суспільстві посилює свій вплив на процес соціалізації і 
формування цінностей, смислів, образів світу молодого покоління, які виникають і транслюються за 
допомогою внутрішньогрупової комунікації з системою цінностей, норм і значень. 

Середовище субкультур характеризуються поступовою втратою соціальних і політичних 
інтересів, підміною морально-ціннісних орієнтирів зовнішніми правилами поведінки і способу життя, 
зниженням рівня критичності в сприйнятті нової інформації. Представники молодіжних субкультур 
протиставляють себе суспільству, що знижує можливості їх соціалізації, професійної реалізації та 
особистісного зростання. У підсумку це загрожує молоді підвищеним ступенем ризику соціальної 
ізоляції та особистісної деформації [5]. Проблема впливу молодіжних субкультур на процес 
соціалізації підлітків посідає одну з головних сходинок до становлення індивіда у сучасному 
суспільстві. Виникає потреба пошуку адекватних психолого-педагогічних засобів супроводу підлітків 
у процесі адаптації до змін соціального середовища. 
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A. V. Karpova. SOCIALIZATION OF ADOLESCENTS IN THE ENVIRONMENT OF YOUTH 

SUBCULTURES 
The article presents a scientific and theoretical review of national and foreign researches. These 

studies devote to the problem of the impact of youth subcultures on the process of socialization of the person 
in adolescence period. It is condidered, psychological peculiarities of subcultures as one of the driving 
forces of socialization personality. The mechanisms of formation of youth subcultures are revealed and the 
place of youth in subcultures is also analyzed. The analysis of personality behavior, which is formed under 
the influence of youth groups and the analysis of the theory of the reasons for adolescents entering the youth 
environment subcultures are executed. 

The phenomenon of youth subculture as an indicator of social and cultural order is also explored. It 
reveals, shows and affirms as positive achievements of previous generations, as negative trends of modern 
society development. 

The positive and negative influence of subcultures on personality formation in adolescence period is 
analysed too. 

Key words: adolescence period, youth subculture, socialization of personality, peculiarities of 
subcultures, social identification, self-identification. 

 
 

УДК 159. 942 – 053.6                                                          Ю. І. КОНОПЛІЦЬКА, О. Г. СТАВИЦЬКА 
 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНГО ІНТЕЛЕКТУ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 
 
Стаття присвячена теоретичному аналізу особливостей розвитку емоційного інтелекту у 

підлітковому віці. Здійснюється загальна характеристика структури, етапів розвитку та 
становлення емоційного інтелекту. Проводиться оцінка  та визначення відмінностей між високим 
та низьким рівнем управління власними емоціями. У роботі робиться акцент  на підлітковому віці, 
адже це є сенситивний період формування емоційного інтелекту, де особистість вчиться управляти 
власними емоціями та емоціями інших людей. Вікові особливості підліткового періоду сприяють 
становленню внутрішньоособистого та міжособистісного емоційного інтелекту у рамках провідної 
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