ролі у житті. Важливо вчасно зрозуміти, продіагностувати страхи
у підлітковому віці, щоб уникнути фіксації цієї фобії в майбутньому, запобігти
виникненню особистого психічного розладу.
Результати проведеного дослідження засвідчують, що 80 % сучасних
підлітків бояться війни, мають страх до стихій (бурі, урагану, землетрусу);
зробити щось не так чи неправильно; захворіти чи заразитися. 15 % опитаних
мають страх перед тваринами, такими як павуки, змії, собаки. 5 % підлітків
бояться покарання; мами й тата; уколів; страшних снів. 100 % відповіли, що
бояться того, що батьки можуть померти. Таким чином, опитування засвідчило,
що сучасні діти мають певні усвідомлені страхи, які викликані проблемами
сучасної соціальної ситуації в нашій країні.
Причинами виникнення сильного ірраціонального страху як виду фобій
можуть бути реакції психіки: на напружену атмосферу вдома, у школі;
непорозуміння з батьками, ровесниками; сварки, скандали; авторитарний стиль
виховання із високими надмірними вимогами, які дитина не може виконати;
цілеспрямоване залякування батьків / опікунів / вихователів; реальний переляк
у певному місці та часі. Щоб перебороти свій страх, слід з’ясувати справжню
його причину. Необхідно стабілізувати, нормалізувати атмосферу у сім’ї /
родині, встановити конструктивний діалог, усунути ворожість у взаєминах
батьків. Попрацювати над страхом із психологом, можливим методом
біхевіористичної терапії, сімейної психотерапії, арттерапії, казкотерапії,
ефективним є використання когнітивно-поведінкової терапії, включаючи
майндфулнес.
Перспективою подальших наукових розвідок вбачаємо застосування та
впровадження психологічних програм по боротьбі та зниженні впливу страхів
на формування особистості загалом, вивчення взаємозв’язку тривожності та
прояву різних фобій у людини, особливо у дітей підліткового віку.
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ПСИХОКОРЕКЦІЙНА РОБОТА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
З НЕПОВНОЛІТНІМИ ПРАВОПОРУШНИКАМИ
Постановка проблеми. На сьогоднішній день стрімко поширюється
злочинність серед неповнолітніх, традиційні методи боротьби і покарання є
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недостатньо дієвими. Тобто, немає ознак того, що вище зазначені заходи
допомогли б остаточно змінити спосіб життя неповнолітнього у суспільстві.
Навпаки, природною реакцією на жорстокість стає ще більша жорстокість та
агресія, що призводить тільки до зростання рівня злочинності і рецидивів.
Важливо проводити відповідну роботу з такими особами, яка буде спрямована
на зміну визначених особливостей психіки, тобто станів, ознак, процесів і котра
допоможе зменшити поширення злочинності серед даної категорії осіб.
Мета дослідження. Провести теоретичний аналіз особливостей
підліткового віку та дослідити теоретичні аспекти психокорекційної роботи. За
допомогою результатів нашого дослідження з'ясувати суть, особливості та
алгоритм психокорекційної роботи з неповнолітніми правопорушниками.
Результати
дослідження.
Підлітковий
вік
характеризується
різноманітними змінами, котрі присутні у кожній сфері розвитку. Саме у цей
період відбувається так званий перехід від типу стосунків, коли підлітки беруть
на себе роль дорослого, сприймають себе зовсім по-іншому, бажаючи бути
рівноправними із дорослими. Сприятлива форма переходу до нового типу
стосунків можлива, якщо дорослий сам проявляє ініціативу, перебудовуючи
своє ставлення до підлітка, тобто, сприймає його з усіма змінами, баченням
світу тощо. На жаль, зазвичай, відбувається навпаки – підлітки відчужуються
від дорослих, оскільки відсутнє розуміння та підтримка, яка є досить потрібною
на даному етапі життя. Тому підлітки розвивають власну, інтимну сферу
спілкування, власне комфортне середовище, і тоді вже нав’язлива увага
дорослих викликає протест, який, як варіант, може викликати девіантну та
делінквентну
поведінку.
Важливо
давати
можливість
підліткам
самовиражатися, створювати їх власні особистісні стосунки, можливість
саморозвитку і, звичайно ж підтримку, але не гіперопіку та критику. Тому
основні психологічні потреби підлітка – це прагнення до спілкування
з однолітками, прагнення до самостійності і незалежності, визнання своїх прав
з боку інших людей [2, 112].
Варто сказати, що важливою є неусвідомлювана мотивація злочинної
поведінки деяких неповнолітніх. Причин неусвідомлюваних мотивів злочинної
поведінки є багато. Це в основному залежить від особливостей особистісного
розвитку. Неусвідомлювані мотиви можуть бути пов’язані з неадекватною
самооцінкою особистості молодого злочинця і, найчастіше, з дисгармонійною
структурою його особистості. У деяких випадках неусвідомлювана мотивація
злочинної поведінки носить компенсаторний характер, нерідко зв’язана
з розвитком у підлітка комплексу неповноцінності, який може бути викликаний
нерозумінням у сім’ї, приниженням тощо [3, 240].
Провівши теоретичне дослідження, встановлено, що на формування
злочинної поведінки неповнолітніх впливає їхнє середовище (сім’я, школа,
друзі), рівень морально-правової соціалізації, рівень інтелектуального розвитку.
Також важливими є мотиваційна, емоційно-вольова сфери особистості,
попередні стадії розвитку, наявність відхилень.
Аналіз результатів емпіричного дослідження, яке проводилося на базі
одного із міських навчальних закладів серед вибірки із 30 осіб, котрі схильні до
вчинення правопорушень чи вже вчиняли їх, підтвердили результати
теоретичного дослідження – у досліджуваних низький рівень правової
соціалізації, оточуюче середовище провокує на вчинення злочину, немає
відповідних умов розвитку у сім'ях, відсутній один із батьків, а з іншим немає
контакту. Також для оцінки рівнів розвитку особистості, типу поведінки,
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мотиваційної та вольової сфери ми використовували методику "Тип
поведінкової активності" Л. Вассермана та Н. Гуменюка, результати якої
підтверджують перевагу типу А, який характеризується нездатністю до
тривалої і стійкої концентрації уваги; нетерплячістю, прагненням робити все
швидко, імпульсивністю, емоційною нестриманістю в суперечках, невмінням
до кінця вислухати співрозмовника; певною агресивною поведінкою. Для
діагностики типу акцентуації характеру ми використали методику Леонгарда –
Смішека, результати якої показали перевагу збудливого, дистимічного та
емотивного типу, тобто збудливий тип характеризується не стійкістю емоційної
сфери, активністю, неврівноваженістю, схильністю до девіантної поведінки.
Емотивний характеризується тим, що дуже часто у всіх починаннях особа
керується емоціями, не мислить раціонально, збудливий, емоційний. Для
дистимічного типу, навпаки, характерний негативний настрій, пригніченість,
притупленість емоцій.
Відповідно, до результатів теоретичного та емпіричного дослідження, за
допомогою яких виявлено особистісні і зовнішні чинники, котрі формують
злочинну поведінку серед неповнолітніх, нами був досліджений аспект
психокорекційної роботи із неповнолітніми.
Психокорекція – це вид діяльності психолога, котрий спрямований на
корекцію недоліків у психіці та поведінці людини, які не мають характеру
захворювань [4, 640].
Сама психокорекційна робота складається із певних стадій та етапів до
яких відносять: діагностичну, настановчу, корекційну, стадію оцінки
ефективності корекційних дій. Тобто, діагностична стадія характеризується
виявленням чинників ризику, діагностикою особистості, формуванням
програми психокорекційної роботи. На настановчій стадії відбувається
формування бажання співпраці із психологом, віри у себе. Суть корекційної
стадії полягає у самому процесі корекції, переході від негативної фази до
позитивної, оволодіння певними способами діяльності. Заключна фаза
характеризується дослідженням змін, які відбулися під впливом
психокорекційної робити [1].
Для психокорекційної роботи можемо використовувати арт-терапію,
казкотерапію, тренінги (як групові, так і індивідуальні), піскову терапію, певні
види бесіди, ігротерапію [5].
Висновки. За результатами теоретичного та емпіричного дослідження
було встановлено характеристики неповнолітніх правопорушників, що
впливають на формування злочинності серед неповнолітніх. Досліджено
особливості підліткового віку, ризики, які несуть у собі загрозу виникнення
протиправних дій. Встановлено, що на формування злочинної поведінки
неповнолітніх впливає їх оточуюче середовище (сім’я, школа, друзі), рівень
морально-правової соціалізації, рівень інтелектуального розвитку. Також
важливими є мотиваційна, емоційно-вольова сфери особистості, попередні
стадії розвитку, наявність чи відсутність відхилень. Досліджено поняття та
етапи психокорекційної роботи із неповнолітніми злочинцями. Зазначено
методи, які може використовувати практичний психолог у психокорекційній
роботі із даною категорією осіб.

480 с.
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МЕРЯНСЬКА ЗЕМЛЯ ЯК ПРАБАТЬКІВЩИНА РОСІЙСЬКОГО
ЕТНОСУ В КОНТЕКСТІ КИЇВСЬКО-МОСКОВСЬКИХ
СУПЕРЕЧОК ЗА «РУСЬКУ» СПАДЩИНУ
Постановка проблеми. Справа національної належності населення
в Київській Русі досі є контроверсійною темою. Українські, російські та
білоруські історики розглядають давньоруську державу як невід'ємну частину
історії своїх народів. Тут закономірно виникає питання про те, хто має більше
право вважати себе її спадкоємцями.
Мета дослідження. На основі допоміжних історичних наук (археології,
антропології, генетики, джерелознавства) розглянути процес етногенезу
російського народу, порівняти особливості цього явища з українським та
мерянським аналогами.
Результати дослідження. Тема фінно-угорської складової у формуванні
російського етносу, попри політико-ідеологічні упередження та заборони,
активно піднімалася ще з ХІХ століття. Існує достатньо об’ємний пласт
досліджень, однак на особливу увагу заслуговують порівняно нові розвідки
О. Ткаченка [12] та В. Білінського [2].
Російські історики доводять, що оскільки росіяни були єдиною
східнослов'янською нацією, яка створила у новітні часи свою державу, то
зв'язок Московської держави із першою державою східних слов'ян був
найбільш важливим і послідовним.
У ХІХ ст. із поглибленням національної свідомості українців зросло
невдоволення тим, що росіяни монополізували "славу Києва". М. Грушевський
вважав, що приписувати Київській добі центральне місце в російському
минулому значило б обтяжувати російську історію штучним додатком, що
стояв би на заваді пошуків її справжнього коріння [5, с. 4–7].
У "Повісті минулих літ" при переліченні слов'ян та інших народів автор
пише: "се … СловЂнескъ языкъ въ Руси: Поляне, Деревляне, Ноугородьци,
Полочане, Дреговичи, СЂверъ, Бужане... А се суть инии языци, иже дань
дають Руси: Чюдь, Меря, Весь, Мурома, Черемись, Моръдва, Пермь, Печера..."
[8, с.6]. Тобто, слов’яни жили на території сучасної України та Білорусі, а інші
народи – переважно на землях сучасної центральної Росії.
Поняття "Русь" включало територію розселення слов'янських племен
полян, сіверян, деревлян, волинян тощо. На факт саме такого поширення
топоніма "Русь" вказують численні літописні джерела [8, с. 198, 260].
111

