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теоретичНі аспекти вивчеННя кохаННя особистості  
На етапах доросліШаННя

Гріньова о.м.
Педагогічний інститут 

київського університету імені Бориса грінченка

у статті досліджується проблема розвитку здатності особистості до кохання. досліджено динаміку кохан-
ня у різні вікові періоди. Проаналізовано особливості формування первинних уявлень про любов і сім'ю 
в дошкільному віці. висвітлено когнітивні й емоційні аспекти перших проявів закоханості у молодшому 
шкільному віці. Презентовано розвиток почуття кохання підлітковому віці. 
ключові слова: кохання, особистість, розвиток, дорослішання, сім'я.

© гріньова о.М., 2016

Постановка проблеми. на сучасному етапі 
розбудови української держави, в умовах 

невизначеності духовних цінностей і складної еко-
номічної ситуації проблеми демографічної кризи 
й функціонування сім'ї як соціального інституту 
в цілому набувають особливої актуальності й со-
ціальної значущості. За статистичними даними 
останніх років, значна частина шлюбів україн-
ської молоді завершується розлученням через 
декілька років існування молодої сім'ї. успішність 
та тривалість конструювання особистості своїх 
шлюбно-сімейних взаємин значною мірою обу-
мовлюється її здатністю до кохання, що включає 
як романтичні когніції й переживання, так і вибір 
тієї чи іншої стратегії романтичних взаємин. «на-
вчитись любити» є одним із пріоритетних жит-
тєвих завдань людини у юнацькому віці. однак 
формування феномена любові, особливості якого 
визначають зміст і специфіку конструювання лю-
диною своїх романтичних взаємин, здійснюється 
вже на ранніх етапах онтогенезу.

аналіз останніх досліджень і публікацій. до-
слідженню проблеми кохання особистості у за-
рубіжній та українській фаховій літературі при-
діляється значна увага. Здатність особистості до 
любові у нерозривному взаємозв'язку з її емо-
ційно-вольовим розвитком розглядали зарубіжні 
філософи (Б. Спіноза, М. Фічіно, а. Шопенгау-
ер). досліджуючи психофізіологічні основи по-
чуття закоханості, і.М. Мєчніков підкреслював, 
що кохання не можна звести до інстинктів. це 
складне почуття має специфічну природу і влас-
тиве тільки людині. Структури свідомості й під-
свідомості, що впливають на вибір об'єкта ко-
хання й конструювання романтичних взаємин з 
ним досліджували е. Берн, З. Фрейд, е. Фромм 
та ін. Структурні моделі любові, що відобража-
ють різні складові цього феномена презентовані 
у роботах Педерсона і М. Шумейкера, З. рубіна 
та ін. у межах особистісно-діяльнісного підходу 
в психології значна увага приділялась вивченню 
ціннісно-смислових основ конструювання люди-
ною своїх романтичних взаємин (Є.в. вараксіна, 
к.к. Платонов, С.л. рубінштейн тощо). у віково-
му аспекті феномен любові особистості найбіль-
шою мірою досліджується у фаховій літературі у 
юнацькому віці (і.М. Богдановська, к.о. Бочавер, 
Є.в. вараксіна та ін.). 

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. вчені підкреслюють, що перші 
прояви усвідомлення й осмислення індивідуумом 
почуття любові виникають з розвитком інстанції 

«Я» вже у дошкільному віці. однак здійснений 
аналіз фахової літератури не виявив комплексних 
досліджень любові на ранніх етапах онтогенезу.

тому метою даної статті є вивчення феноме-
на любові особистості на етапах її дорослішання. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
досліджуючи проблеми особистісного зростання 
людини у період дорослішання, З. Фрейд відзна-
чав явище «подвійного вибору об'єкта»: перший 
вибір ідеалу коханої людини у майбутньому здій-
снюється у дошкільному віці на рівні абстрак-
тних, інфантильних уявлень. витіснення цього 
інфантильного образу на рівень підсвідомості 
обумовлює становлення іншого, більш конкрети-
зованого й реалістичного ідеального образу пред-
ставника протилежної статі у підлітковому віці. 
другий вибір бажаного об'єкту здійснюється вже 
у контексті побудови реальних міжособистісних 
стосунків, а не абстрактного конструювання іде-
ального майбутнього. але наявність значних від-
мінностей у змісті першого й другого ідеального 
образів може призвести до того, що вони не по-
єднуються у одній реальній людині. 

крізь роботи зарубіжних і вітчизняних вчених 
червоною ниткою проходить думка про те, що 
становлення ідеальних уявлень особистості про 
власне сімейне життя у майбутньому, ідеальний 
образ майбутнього чоловіка/дружини та особли-
вості конструювання разом з ним майбутнього 
подружнього життя у дошкільному віці є пере-
важно соціально детермінованим. Становлення 
цих уявлень значною мірою обумовлено особли-
востями образу батьківської сім'ї у дитини, який 
у подальшому проектується на площину майбут-
нього модусу власної життєвої трансспективи. 
так, у дослідженнях комплексів едіпу й електри 
(З. Фрейд, к.-г. Юнг), явищ батьківського про-
грамування у трансакційному аналізі (е. Берн) 
вчені підкреслювали значний вплив образу бать-
ківської сім'ї на становлення образу своєї май-
бутньої сім'ї у дошкільників. у роботах сучасних 
вчених також підкреслюється думка про залеж-
ність особливостей побудови особистістю влас-
них сімейних стосунків зі шлюбним партнером, 
а також конструювання власної батьківської 
позиції від особливостей становлення образу її 
батьківської сім'ї вже у дитячому віці (н.і. де-
мідова, і.р. крупник, а.в. рижкова тощо). так, 
а.в. рижкова підкреслила, що на становлення 
образу своєї майбутньої сім'ї у дітей дошкільного 
віку значною мірою впливає як актуальний, так 
і ретроспективний досвід сімейних стосунків їх 
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батьків. При цьому під ретроспективним досві-
дом вчена розуміє прабатьківську сім'ю дитини, 
тобто особливості міжособистісних стосунків у 
батьківських родинах її батьків. Згідно з науко-
вою позицією вченою, позитивність і сбалансо-
ваність стосунків батьків дитини прямо значною 
мірою обумовлює чіткість становлення її «обра-
зу батьківської любові» і сприятливого власного 
ідеального «образу сім'ї» [12]. За і.р. крупником, 
повний чи неповний склад сім'ї, а також особли-
вості міжособистісних стосунків батьків вже у 
дошкільному віці значною мірою впливають на 
специфіку подальшої статево-рольової іденти-
фікації дитини, становлення у неї поведінкових 
паттернів у майбутніх інтимно-особистісних й 
стосунках, конструювання власної батьківської 
позиції та ін. [9].

н.і. демідова підкреслила прогностичність «об-
разу сім'ї» у дітей дошкільного віку. Проектуван-
ня дітьми ідеального образу своєї майбутньої сім'ї 
відбувається шляхом соціального наслідування 
різних психологічних аспектів міжособистісних 
стосунків батьків (особливостей сімейного укладу, 
складу сім'ї, родинних взаємин та ін.) [4]. Згідно з 
дослідницею, становлення образу сім'ї у значної 
кількості сучасних дітей дошкільного віку відбу-
вається недостатньо, оскільки сімейні уявлення 
про міжособистісні стосунки батьків, які склада-
ють цей образ, у стихійних умовах часто є випад-
ковими і перервними і, як наслідок, поєднуються 
у цілісну систему образу сім'ї не повністю.

а це, у свою чергу, обумовлює складність 
проектування дитиною соціального досвіду сі-
мейних стосунків своїх батьків на власну жит-
тєву перспективу побудови інтимно-особистісних 
стосунків у майбутньому, особливо мало вираже-
ним є духовний аспект особистісної ліні життєво-
го шляху дошкільників. у роботах С.С. Смагіної 
було виявлено, що у структурі образу сім'ї дітей 
навіть у старшому дошкільному віці уявлення 
про кохання включають дуже незначну кількість 
асоціацій (1-2) і переважно асоціюються зі ста-
тево-рольовими та побутовими аспектами життя. 
водночас духовний аспект любові у міжособис-
тісних стосунках як альтруїзм, турботу про ко-
хану людину в асоціаціях дітей у роботі дослід-
ниці не було виявлено [13]. 

активізація альтруїзму у молодшому до-
шкільному віці, зміщення акцентів центрації 
найбільш значущих інших у мікросоціумі з до-
рослих (учителя і батьків) на однолітків обумов-
лює становлення у молодшому шкільному віці 
не лише стійких проявів дружби, але й перших 
проявів закоханості. За Є.П.ільїним, почуття лю-
бові у молодших школярів не витісняє почуття 
дружби, а збагачує його через зростання потре-
би розділити зі значущими іншими свої інтим-
но-особистісні переживання. водночас дослід-
ник зазначив, що становлення почуттів дружби 
і кохання у молодших школярів відбувається 
відокремлено: переживання кохання, як прави-
ло, обговорюється з друзями тільки у випадках 
значних конфліктів з коханою людиною [6]. По-
чуття любові до однолітків у молодшому шкіль-
ному віці характеризується зростанням інтересу 
до протилежної статі й прагненням проявити цей 
інтерес (л.а. олійник, а.і. коротаєва, л.в. Шук-
чус). Прояви кохання молодших школярів супро-

воджуються високою емоційністю (л.в. Шукчус). 
водночас становлення романтичних інтересів і 
перших стійких проявів закоханості в молодшо-
му шкільному віці більш швидко відбувається у 
дівчат, ніж у хлопців [7]. 

При цьому у ставленні дівчат до представни-
ків протилежної статі переважають емоційний 
і поведінковий компоненти, а у ставленні хлоп-
ців – когнітивний і емоційний. динаміка особис-
тісних ставлень хлопців і дівчат до представників 
протилежної статі також залежить від гендеру. 
упродовж молодшого шкільного віку особистісне 
ставлення дівчат до представників протилежної 
статі стає більш конкретним, визначеним, заці-
кавленим і стійким, а у хлопців, навпаки, – неви-
значеним. активізація статеворольової самоіден-
тифікації молодших школярів, яка є важливою 
умовою конструювання їх особистісного ставлен-
ня до представників протилежної статі, обумов-
лює зростання готовності особистості до побудо-
ви більш визначених і зрілих міжособистісних 
стосунків у підлітковому віці [14]. 

Зростання інтересу молодших школярів до по-
будови міжособистісних стосунків з представни-
ками протилежної статі обумовлює активізацію й 
деталізацію їх ідеалів чоловіків і жінок. водночас 
переживання власної невідповідності ідеально-
му гендерному «Я-образу» обумовлює зростання 
кількості дітей з невизначеним типом статево-
рольової ідентифікації на завершальних етапах 
молодшого шкільного віку й активізацію пошу-
ку себе, особистісного самовизначення. водночас 
ідеальний образ «Я» у сучасних хлопців і дівчат 
молодшого шкільного віку містить ряд маскулін-
них рис і відображає прагнення до життєвої само-
реалізації й успіху більшою мірою у професійній 
сфері житєдіяльності, ніж у сімейній [7].

у основі закоханості в підлітковому віці ле-
жить потреба у встановленні емоційно близьких 
стосунків. так, за г.Ф. ахмєтовою і в.р. Більба-
новою, власне емоційні переживання закоханості 
для підлітків є більш значущими за сам об'єкт 
любові й стосунки з ним [1]. 

набуття досвіду перших переживань закоха-
ності у підлітковому віці, цілеутворення й пла-
нування власних інтимно-особистісних взаємин з 
коханою людиною у майбутньому на рівні мрій 
обумовлює становлення у старших підлітків го-
товності до «романтичного кохання» (за С.в. нє-
синою [10]) й пректування реальних взаємин з 
коханою людиною у наступному віковому пері-
оді – юнацькому віці. М.в. Яремчук також за-
значила, що основним мотивом закоханості у 
підлітковому віці є пошук емоційного прийнят-
тя, взаєморозуміння, людини з близькими по-
глядами на життя і рисами характеру. водно-
час відсутність або значна обмеженість досвіду 
кохання обумовлює ряд труднощів у констру-
ювання підлітками романтичних стосунків. так, 
згідно з вченою, основними типами романтичної 
прив'язаності у старшому підлітковому віці є на-
дійна, тривожна й уникаюча [15]. 

особливості конструювання юнаками роман-
тичних взаємин обумовлюються смислами ко-
хання. у молодшому юнацькому віці ці смисли 
переважно включають формальні ознаки ро-
мантичних взаємин і є соціально стереотипни-
ми. у ієрархії смислів кохання переважають 
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абстрактні утворення, які відображають генера-
лізовану спрямованість на сам факт наявності у 
себе романтичних взаємин. у пізньому юнацько-
му віці індивідуалізація та диференціація смис-
лів кохання обумовлює зростання суб'єктивної 
значущості взаємообміну емоціями, кохання як 
самоцінності. однак конкретизація смислів ко-
хання спричинює і звуження його у часовій пер-
спективі. у пізньому юнацькому віці переважа-
ють буттєві смисли прийняття коханої людини 
такою як вона є, питома вага егоцентричних 
смислів є незначною. осмислення молоддю влас-
них романтичних преживань обумовлює станов-
лення здатності до конструювання ідеальної мо-
делі кохання, яка значною мірою відрізняється 
від уявлень про романтичні суспільні стереотипи 
(Є.в. вараксіна [3]). 

особистісне зростання індивідуума у ранньо-
му юнацькому віці, становлення у нього суб'єктної 
здатності до управління своїм життям, набуття 
громадянської й соціальної зрілості обумовлюють 
об'єктивацію духовно-смислових та емоційних 
складових кохання, у процесі конструювання ро-
мантичних стосунків. водночас емоційно-особис-
тісна незрілість сучасних юнаків, переважання 
мотивів пошуку емоційної підтримки спричинює 
недостатній розвиток самопідтримки у роман-
тичних взаєминах навіть у пізньому юнацько-
му віці. Переживання «поглиненості коханням» 
ускладнює рефлексію юнаків і призводить до 
нестабільності когнітивно-поведінкової складової 
цього феномена, розбалансованості його складо-
вих. висока складність конструювання юнаками 
романтичних взаємин може призвести до про-
блем, пов'язаних з розподілом влади і співчуття 
у діаді (к.о. Бочавер [2], о.о. Єкимчик [5]). 

висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальшого розвитку в цьому напрямку. 
Здійснений аналіз фахової літератури з про-
блеми кохання на ранніх етапах онтогенезу дає 
можливість констатувати, що конструювання 
особистістю основ кохання як психічного утво-
рення відбувається дуже рано. вже у дошкіль-
ному віці, в умовах соціалізації, дитина засвоює 
перші уявлення про любов як соціальний фено-
мен, та пов'язане з ним творення людиною своїх 
романтичних і сімейних взаємин. Становлення 
первинних романтичних когніцій дітей значною 
мірою соціально детерміноване. у молодшому 
шкільному віці особистість прагне розділити зі 
значущими іншими свої романтичні ставлення 
й переживання. активізація емоційних аспек-
тів закоханості відбувається на межі молодшого 
шкільного й підліткового віку. Подальший роз-
виток романтичних інтересів і спрямованості у 
підлітків все більшою мірою детермінується осо-
бистісними чинниками. у змісті романтичних 
когніцій відбувається зміщення акцентів з фізич-
ної привабливості об'єкту романтичних почуттів 
на його особисті якості. все більшої суб'єктивної 
значущості у старшому підлітковому віці на-
буває потреба у прийнятті та взаєморозумінні 
з коханою людиною. таким чином, активізація 
смислових та емоційних основ кохання у підліт-
ковому віці створює передумови конструювання 
особистістю своїх романтичних взаємин у юнос-
ті. Перспективними напрямками подальших до-
сліджень проблеми кохання у віковому аспекті є 
вивчення чинників, механізмів, соціальних, куль-
турних та гендерних особливостей становлення 
цього складного психічного утворення на різних 
етапах онтогенезу. 
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теоретические аспектЫ изучеНия лЮбви личНости  
На Этапах взрослеНия

аннотация
в статье исследуется проблема развития способности личности к любви. исследована динамика 
любви в разные возрастные периоды. Проанализированы особенности первичных представлений 
о любви в дошкольном возрасте. Представлены когнитивные и эмоциональные аспекты первых 
проявлений влюбленности в младшем школьном возрасте. Презентовано развитие чувства любви 
в подростковом возрасте. 
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theoreticAL ASpectS of perSoNALity'S Love reSeArch  
duriNg moviNg to AduLthood

Summary
the problem of personality's ability for love is analyzed in the article. dynamics of love on different age 
stages is researched. Special features of first imaginations about love in preschool age are researched. 
cognitive and emotional aspects of first behavior demonstrations in primary school age are represented. 
development of love in adolescence is considered. 
keywords: love, personality, development, moving to adult, family.


