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Ми вважаємо, що метафора життя людини може виступати фактором, який визначає психологічні 

межі особистості. 

Т.С. Леві, розглядаючи психологічні межі, як функціональний орган, зазначає, що вони виникають, 

проявляються та розвиваються в діях людини. Згідно з даною теорією, психологічні межи захищають 

психіку людини від несприятливих впливів із зовнішнього середовища. Несформовані психологічні межі 

можуть бути пов’язані з виникненням негативних моторних установок. 

Дослідження психологічних меж може здійснюватися у двох напрямках – перший  пов’язаний з 

дослідженням способів подолання меж, другий – з аналізом їх змісту та можливостей трансформації [2]. 

Усе вищевикладене обумовлює актуальність вивчення особливостей метафори життя як фактору 

визначення психічних меж особистості. 
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У сучасному просторі соціально-економічних змін виникає багато факторів, що обумовлюють 

складність життя особистості. Головним чинником, що змінює соціальний, психологічний та економічний 

стан життєдіяльності – це безробіття. 

Безробітний – особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або 

інших, передбачених законодавством доходів, як джерела існування, готова та здатна приступити до 

роботи. Людина, яка втратила роботу, опиняється в складній життєвій ситуації, відчуваючи при цьому 

безліч важких переживань, стресові стани [1]. 

Специфіка ситуації безробіття полягає в тому, що вона відрізняється відносною стійкістю. 

Усередині цієї ситуації в широкому сенсі виникають конкретні вузькі «підситуації», пов’язані з пошуком 

роботи. З одного боку, безробіття може виявитися творчим, мобілізуючим випробуванням, що змушує 

людину змінювати своє ставлення до можливості працевлаштування, стимулювати процес усвідомлення 

себе як суб’єкта ринку праці, а також стимулом високопродуктивної праці. Але з іншого боку, безробіття є 

проблемою, яка надає прямий і сильний вплив на психіку людини, на сприйняття загальної ситуації 

безробіття, викликаючи при цьому сильні емоційні переживання, стан фрустрації, агресії, ведучи до 

втрати сенсу життя. В результаті сформованого стану, умовно названого нами як стан невизначеності і 

втрати стабільності, формується нова для особистості модель поведінки, яка розкривається в різних 

способах адаптації безробітних. Таким чином, формується психологічний аспект безробіття. Психологічне 

визначення безробіття характеризується як особливий стан особистості, що виражається в спотворенні 

соціального сприйняття навколишньої дійсності, активізації негативно-депресивних комплексів, 

формування системи нових ціннісних орієнтацій [3]. 

Результати наукових досліджень, проведених останнім часом, документально підтверджують 

існування низки емоційних, соціальних, фінансових, сімейних, медичних і політичних наслідків 

безробіття. Серед емоційних наслідків безробіття називають низьку самооцінку, депресію, суїцид. Серед 

медичних проблем - порушення здоров’я, викликане стресами. Причина психологічних проблем, що 

викликаються безробіттям, криється в непростій зв’язці, що існує між усвідомленням себе як успішної 

особистості і роботою як способом заробляння на життя. До соціально-психологічним наслідків 

безробіття слід віднести серйозні негативні наслідки і для сім’ї, і для безпосереднього оточення 

безробітного, і для суспільства в цілому. Все це лише підкреслює актуальність і практичну значимість 

подальшого вивчення даної проблеми як у соціальному, так і в психологічному плані. Розглядаючи 

психологічний аспект безробіття, деякі дослідники вже звернули увагу на вплив рівня домагань, структури 

трудової мотивації і локусу контролю на поведінку особистості після втрати роботи, на зміни самооцінки, 

які супроводжують стан безробіття. За даними зарубіжних дослідників, у тих, хто не може знайти роботу, 
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спостерігаються значні зміни в оцінці своєї компетентності, активності, задоволеності життям, також є 

передумови незайнятості, пов’язані з емоційним прийняттям (або неприйняттям) стану безробіття, 

ступенем впевненості в знаходженні роботи [2].  

Виділяють три основні причини безробіття: 1. втрата роботи (звільнення); 2. добровільний вихід на 

пенсію; 3. перша поява на ринку праці. 

Кожна з цих причин має психологічні особливості впливу на стан особистості. Втрата роботи 

(звільнення у зв’язку з реорганізацією підприємства) має найбільш негативний вплив на особистість, тому 

що має ефект несподіваності. Добровільний вихід на пенсію – це особливий вид безробіття, який був 

«запланований» та не має особливих негативних тенденцій. Перша поява на ринку труда перевіряє 

конкурентоспроможність особистості і може виникнути певна фрустрація та відчуття невиправданих 

сподівань. Таким чином, можна зробити висновок, що незалежно від виду або причини безробіття, воно є 

складною життєвою обставиною для особистості та руйнує усталений спосіб життя. 
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ГУМОР ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ  

 

На сьогодні в психологічній науці існує декілька концептуальних підходів щодо вивчення механізмів 

соціалізації особистості. Серед них механізми: імпринтингу, екзистенційного натиску, наслідування, 

ототожнення, навіювання, соціальної фасілітації. 

На наш погляд, особливої уваги заслуговує припущення щодо залежності процесу соціалізації 

особистості від притаманного їй почуття гумору та модальності його прояву. 

Змістовний аналіз наукових розробок провідних фахівців з психології гумору демонструє складність 

та багатовимірність даного феномену, що підтверджується різноманіттям підходів до його вивчення. 

Закономірно, що жоден з напрямків вивчення, взятий окремо, не розкриває повною мірою сутність 

феномену гумору, а відображає лише окремі його характеристики та аспекти. Складність дослідження 

гумору полягає у глибині та неоднозначності його взаємозв’язків з різними сторонами внутрішнього світу 

особистості та її поведінкою. Тому гумор як об’єкт наукового дослідження, його механізми і соцально-

психологічні особливості набувають значущості для психологічного визначення. 

Традиційно феномен гумору розглядається як здатність особистості виявляти, фіксувати та 

осмислювати комічне у навколишній дійсності та емоційно на нього реагувати. Психологічна наука 

виокремлює три стилю гумору: афіліативний, самостверджувальний та агресивний. Вважається, що кожен 

з них може вживатись особистістю задля отримання соціального схвалення та позитивної оцінки певною 

групою.  

Психологічний сенс гумору задається, з одного боку, тією роллю, яку він відіграє в своєму культурно-

історичному генезисі, а з іншого боку, базовою соціально-психологічною функцією, яку він виконує в 

сучасному соціокультурному просторі, а також у випадках психопатології окремої особистості. Як показує 

аналіз, це функція компенсації дефіциту здібностей до регуляції життєдіяльності. Компенсуючи дефіцит 

здібностей до регуляції, гумор може служити і засобом її розвитку і ресурсом розвитку самої особистості.  

Важливим є факт існування національної та етнокультурної своєрідності гумору, яка складається 

історично та має вплив на життєздійснення цілого народу та окремої особистості. Використання гумору 

впливає на макро- та мікросоціальні процеси (масові настрої, міжособистісні відносини). Психологічний 

вплив за допомогою гумору забезпечується механізмами трансляції смислів та їх інтерпретації. Функції 

гумору в культурі, суспільстві і особистісній регуляції можуть бути різними, але вони завжди 

підпорядковані цілі розвитку. Це означає, що гумор є засобом розвитку культури, суспільства і особистості. 

На індивідуальному рівні почуття гумору можна розглядати як: особистісну якість; інтелектуальну 

здатність; специфічну взаємодію розуму і почуттів. Гострий та жартівливий склад розуму індивіда дозволяє 

помічати комічне в навколишній дійсності й емоційно та спонтанно давати відгук.  

Почуття гумору, подібно міношукачеві, виявляє протиріччя в навколишньому світі та, в 

гіперболізованій формі, демонструє їхню абсурдність або безглуздість з наміром викликати сміх. 
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