
Кіровоградська Мала Академія наук учнівської молоді 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ПЕРЕЖИВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

СТРАХІВ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:  

здійснити теоретико-емпіричне вивчення соціальних 
страхів підлітків, визначити психологічні засоби      

подолання негативних виявів цих переживань 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ:  

соціальні страхи як деструктивні переживання 

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ:  

психологічні особливості переживання підлітками     
соціальних страхів  

МАТЕРІАЛИ ТА ХІД ДОСЛІДЖЕННЯ 

Діаграма 1. Методика «Соціальна сміливість» Діаграма 2. Методика «Шкала оцінки рівня  

реактивної та особистісної тривожності» 

Батяшова Єва Іванівна, учениця 10 класу навчально-виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій —  

спеціалізована школа ‖‖ ступеня» Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

Наукові керівники: Клочек Лілія Валентинівна, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології  

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор психологічних наук; 

Андреєва Ольга Анатоліївна, завідувач відділу Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді 

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ: 

 здійснити теоретичне вивчення проблеми соціальних 

страхів у підлітковому віці 

 емпірично виявити схильність особистості періоду       

дорослішання переживати соціальні страхи та дослідити   

пов’язані з ними особливості  

 окреслити психологічні засоби подолання виявів 

соціальних страхів у підлітків 

Діаграма 3. Методика «Шкала самоповаги Розенберга» 

аналіз, класифікація, систематизація               
теоретичних даних з проблеми дослідження 

бесіда, опитування, 

психодіагностичні методики 

Зображення: https://lodb.org.ua/dlya-doroslykh/spytaj-

psyxologa/svit-nebezpechnyj-abo-soczialna-fobiya 

Теоретичні 

методи: 

Емпіричні 

методи: 

    Методи обробки 

    дослідних даних 

Розглянуто психологічний зміст поняття «страху», його різновидів, зокрема соціального страху. Визначено генезу соціального страху у       

дитинстві та в підлітковому віці. З’ясовано головні причини виникнення соціальних страхів у підлітків. Узагальнено найбільш характерні 

соціальні страхи для зростаючої особистості.  

Обґрунтовано доцільність застосування методів спостереження, бесіди і психодіагностичних методик для емпіричного вивчення  

досліджуваної проблеми. За результатами дослідження встановлено схильність підлітків 14-15 років до соціальних страхів. Актуалізовано          

проблему підвищення тривожності зростаючої особистості, більшою мірою у дівчат 14-15 років та хлопців 16 років, через боязнь оцінки            

оточення та зниження самоповаги в результаті невіри у власні сили і сумніви відносно спроможності вирішувати проблеми соціальних 

взаємодій. Спостережено тенденцію зменшення схильності до переживання соціальних страхів і підвищення рівня самоповаги у процесі   

дорослішання у дівчат 16 років. 

Окреслено психологічні засоби корекції тривожності і підвищення рівня самоповаги підлітків як явищ, що пов’язані із переживанням                 

соціальних страхів.  

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

КОРЕКЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1. 

2. 

3. 

           ведення         
  щоденника 

            

     фізичні вправи 

 

   

    афірмації 
 
 

    «коло підтримки» 

 

візуалізація чи хобі 

     

                                                                   автотренінг 

 

   дихальні техніки 

      арт-терапія        
 (казкотерапія) 

-2005 р.н. хлопці,   -2005 р.н. дівчата,    -2006 р.н. хлопці,   -2006 р.н. дівчата,    -2007 р.н. хлопці,   -2007 р.н. дівчата 

Методика  
«Соціальна  
сміливість» 

Методика «Шкала оцінки 

рівня реактивної та 

особистісної тривожності» 

Методика 
«Шкала самоповаги 
Розенберга» 

 

соціальна сміливість як якість протилежна 
схильності до переживання соціальних 
страхів, соціальної нерішучості та слабко-

 

низький рівень розвитку самоповаги та 
самооцінка як властивостей  
свідчить про ймовірність переживання 

 

високі показники тривожності 
прямо пов’язані з виникненням 
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Порівняння середніх значень кількісних показників за методиками 

*Діаграми автора 
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