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СІНЕМАЛОГІЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ 

ПІДЛІТКІВ 
 

Стаття присвячена дослідженню сінемалогії як одного з методів онтопсихології, спрямованих на формування 

життєстійкості підлітків. 

Зазначено, що важливим є те, які цінності та сенси будуть закладені у підлітковий період для особистісного та 

соціального розвитку, які риси характеру та поведінка будуть сформовані. Від цього залежатиме чи зможе 

підліток стати повноцінною здоровою особистістю й максимально розкрити та реалізувати власний потенціал. 

Обґрунтовано, що кінематограф загалом та сінемалогія зокрема, при оптимальному підборі фільмів і 

конструктивному обговоренні з підлітками є одним із ефективних способів, що допоможе їм усвідомити та 

систематизувати набутий життєвий досвід, поглянути на ситуацію збоку, рефлексувати її. Образи героїв, з якими 

підлітки можуть себе ототожнювати, відіграють суттєву роль у знаходженні життєвої опори для підлітків, а 

також сприятимуть росту та розвитку їх особистості. 
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Постановка проблеми. Підростаюче 

покоління є майбутнім будь якої держави та і 

світу загалом. Підлітковий вік як особливий 

життєвий період переходу від дитинства до 

дорослості є дуже важливим, оскільки в ньому 

концентруються три кризи: психофізіологічна, 

особистісна та соціальна. Це вік, коли 

відбувається переорієнтація цінностей і 

формування ідеалів. Від того, які цінності та 

сенси будуть закладені у цей сенситивний 

період для особистісного та соціального 

розвитку, які риси характеру та поведінка будуть 

сформовані, залежатиме, чи зможе підліток 

стати повноцінною здоровою особистістю й 

максимально розкрити та реалізувати власний 

потенціал. І саме тому важливо допомогти 

підлітку справлятися із життєвими труднощами, 

стати сильною та здоровою особистістю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Дослідженню проблем підліткового віку 

присвячено значна кількість наукових праць, 

зокрема роботи О. Ю. Закусило, А. В. Калініна, 

В. І. Кириченко, В. П. Лютий та ін.. Проблеми 

пошуку сенсу життя та становлення  

життєстійкості особистості досліджували С. І. 

Бабатіна, Д. О. Леонтьев, Л. А. Пергаменщик, 

Є. І. Рассказова, В. Франкл,  та ін.. Частково 

висвітлювалися й питання використання 

мистецтва з корекційною метою, зокрема як 

шлях до підвищення життєстійкості  в 

онтологічній практиці А. Менегетті та ін..  

Мета статті полягає у розкритті сінемалогії як 

одного з методів онтопсихології, спрямованих на 

формування життєстійкості підлітків.  

Основні результати дослідження. Згідно з 

даними дослідження (2016 рік), проведеного 

Українським інститутом соціальних 

досліджень, UNICEF  і проектом «Здоров’я та 

поведінкові орієнтації учнівської молоді», 

25,4% українських підлітків мають досвід 

вживання заборонених наркотичних речовин, 

44,8% принаймні раз у житті вживали 

алкогольні напої (26,5% віком 10-17 років 

були п’яними), 36% зазнають насильства 

щонайменше один раз на рік, а 42% визнали, 

що хоча б один раз ображали інших. Ці явища 

зумовлені багатьма чинниками, але можна 

зменшити або нівелювати їх вплив, якщо 

допомогти підліткам набути конструктивних 

навичок та позитивних рис, що стануть їх 

опорою у скрутних ситуаціях [2]. 

На нашу думку, однією із таких рис є 

життєстійкість.  Ще у другій чверті ХХ століття 

кризові психологи почали шукати «код 

виживання» [6], який визначає психічне здоров'я 

людини. Розглядаючи здатність людини 
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протистояти труднощам життя, психологи та 

філософи акцентували увагу на таких поняттях 

як свобода та усвідомленість вибору, 

відповідальність за своє життя і життя тих, хто 

поруч, знаходження змісту в тому, що 

відбувається навколо.  Віктор Франкл називав це 

явище «виживанням через віру в себе», 

«впертістю духу» [8]. Він стверджував, що шанс 

вижити залежить від ставлення людини до 

життя, від її духовної установки в конкретній 

ситуації, від того, чи має вона справу, «сенс, 

який хоче реалізувати в майбутньому» [8]. 

За С. Мадді та С. Кобейс hardiness 

(життєстійкість) – це особлива інтегративна 

риса, система установок і переконань про світ і 

про себе, що допомагає особистості витримати 

стресову ситуацію, зберігаючи, при цьому, 

внутрішній баланс і гармонію [5]. 

Згідно з концепцією С. Мадді [1], структуру 

життєстійкості складають її компоненти:  

залученість (упевненість в тому, що навіть у 

неприємних і важких ситуаціях та стосунках 

краще залишатися залученим: бути в курсі 

подій, у контакті з навколишніми людьми, 

присвячувати максимум своїх зусиль, часу, 

уваги тому, що відбувається, брати участь у 

ньому), контроль (переконаність у тому, що 

боротьба дозволяє впливати на результат того, 

що відбувається, навіть, якщо успіх не 

гарантовано),  прийняття ризику (віра в те, що 

стреси й зміни – це природна частина життя, 

що будь-яка ситуація – це, як мінімум, цінний 

досвід, який допоможе розвинути себе й 

поглибити своє розуміння життя).   

С. Мадді підкреслював важливість вираження 

всіх трьох компонентів для збереження здоров'я 

і оптимального рівня працездатності, активності 

в стресогенних умовах. Дослідник стверджував, 

що «життєстійкість – не вроджена якість, а 

формується впродовж життя»  (За [5]).  

На думку Д. О. Леонтьєва життєстійкість 

базується на системі переконань, яка може 

розвиватись впродовж життя людини [3]. 

Компоненти життєстійкості, найбільш 

активно, формуються в підлітковому віці, 

оскільки – це період переходу від дитинства до 

дорослості. Життєстійкість підлітка 

укріплюється завдяки становленню системи 

його цінностей.  У цьому віці активізуються 

особистісні структури, що пов’язані із 

компонентами життєстійкості: активний 

пошук усвідомленості нинішнього життя, 

розвиток самооцінки на основі свідомої 

рефлексії, напрацювання ставлень до різних 

ситуацій та власних переживань.  

А. Н. Фомінова [7] вказує на те, що у період 

активного сенсоутворення особистість 

повинна бути забезпечена психологічними 

засобами для вирішення вікових криз. Її 

дослідження свідчать про те, що бажання 

підлітка вдосконалюватися залежить від 

певних образів-стимулів. Для 25% 

респондентів – це ідеальні образи (герої 

кінофільмів та книг), для 25% – спілкування з 

конкретними людьми, для 30% – жорсткі 

соціальні вимоги дорослих, для  20%  –  

внутрішній стан («резерви душі», «почуття 

впевненості» і т.п.). Найбільш актуальними 

питаннями цього періоду, на думку опитаних 

підлітків, є: напрацювання вміння вирішувати 

внутрішні конфлікти у діяльності, а не на рівні 

пасивного спостереження та невротичної 

рефлексії; розвиток емоційного проникнення у 

ситуацію, що впливає на її осмислення; пошук 

варіантів відходу від «сценаріїв» впливу на 

інших людей; розширення свідомості як умова 

вирішення нагальних питань. 

Оскільки нині кіно – це найбільш 

розповсюджений і наймогутніший засіб 

комунікації у світі [4], то оптимізувати 

вирішення наведених вище проблем можна за 

допомогою сінемалогії. Це метод 

онтопсихології, що дозволяє виявити 

неусвідомлені конструкти особистості за 

допомогою їх проекції на фільм. За словами 

засновника методу Антоніо Менегетті - це 

аналіз, що дає змогу відстежити і втілити в 

історії автентичність людини. 

Робота за цим методом складається із трьох 

етапів: 

1. Ознайомлення з темою, перегляд фільму. 

2. Аналіз учасниками своїх переживань, 

відповіді на поставлені ведучим питання. 

3. Зворотній зв'язок.  

Завдання учасників полягає у намаганні 

зрозуміти фільм на таких рівнях: 

продемонстрована проблема персонажа, 

варіанти її вирішення, використані у фільмі 

символи та їх можливі інтерпретації.  

Переглядаючи фільм із чітко поставленою 

метою, та, відповідаючи на навідні питання, 

підлітки зможуть краще пізнати себе, 

напрацювати конструктивні способи виходу зі 

стресових ситуацій, намітити ціннісні 
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орієнтації і смисли, розвинути навички 

рефлексії та емпатії. 

Ми вважаємо, що для реалізації вказаної 

мети найкраще використовувати такі фільми: 

«Мирний воїн» (2006; Німеччина, США), «1+1 

(Недоторканні)» (2011; Франція), «Заплати 

іншому» (2000; США), «У погоні за щастям» 

(2006; США),  «Подорож Гектора у пошуках 

щастя» (2014; Великобританія), «Траса 60» 

(2002; США, Канада) тощо. 

Наприклад, кінострічка Віктора Сальви 

«Мирний воїн» – це історія про студента-

спортсмена Дена, який має здавалось би 

нездійсненну мрію, та його наставника 

Сократа, що допомагає йому пройти нелегкий 

шлях саморозвитку. Спочатку Ден постає 

перед глядачем як уособлення роздутого Ego, 

але поступово відбувається його індивідуація, 

він вчиться прислухатися до себе, своїх думок 

і прагнень, підвищується рівень його 

свідомості. Ми можемо спостерігати за тим, як 

нищаться звичні йому шаблони, як працюють 

захисні механізми, як він переживає травму і 

відновлює внутрішню цілісність, як приходить 

до усвідомленого вибору та досягає успіху.  

Цю стрічку можна аналізувати як 

фрагментарно, тобто епізодами, так і цілісно.  

Для роботи з фільмом ми пропонуємо взяти 

такі епізоди. 

І. Ден поступово змінює свої цінності, 

розвивається, через це старе оточення більше 

не приймає його.  

Приклад запитань для обговорення: 

 Чи знайома Вам така ситуація?  

 Які думки та емоції вона у Вас викликає?  

 Чому оточення перестало приймати Дена? 

 Як би Ви вчинили на місці Дена? 

 Що на Вашу думку краще: намагатися 

завоювати авторитет «старого» оточення чи 

шукати нових друзів? 

ІІ. Ден сильно травмує ногу, а тому більше 

не може тренуватися. Відчуває жалість до себе 

та потяг до самогубства, але переборює 

негативні емоції і починає жити заново. 

Приклад запитань для обговорення 

 Чи доводилося Вам бачити або 

переживати подібні ситуації?  

 Чи знайомі Вам такі відчуття? 

 Чи траплялося Вам або вашим знайомим 

виходити із подібного стану конструктивно? 

 Що Вам допомагало або могло б 

допомогти  впоратися із цією ситуацією?  

На нашу думку, ці та подібні епізоди 

допоможуть підлітку навчитися 

відрефлексовувати власні почуття, більш свідомо 

приймати життєві ситуації, розуміти свою 

позицію, цілеспрямовано діяти для досягнення 

мети та сформувати життєві цінності.  

Висновки.  Отже, кінематограф загалом та 

сінемалогія зокрема, при оптимальному 

підборі фільмів і конструктивному 

обговоренні з підлітками є одним із 

ефективних способів, що допоможе їм 

усвідомити та систематизувати набутий 

життєвий досвід, поглянути на ситуацію з 

боку, рефлексувати її. Образи героїв, з якими 

підлітки можуть себе ототожнювати, 

відіграють суттєву роль у знаходженні 

життєвої опори для підлітків, а також 

сприятимуть росту та розвитку їх особистості. 
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Казьмирук А.В., Ставицкая С.А., 

СИНЕМАЛОГИЯ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ  ПОДРОСТКОВ 

Статья посвящена исследованию синемалогии как одного из методов онтопсихологии направленных на 

формирование жизнестойкости подростков. 

Указано, что важным есть то, какие ценности и смыслы будут заложены в подростковом периоде для личностного и 

социального развития, какие черты характера и поведение будут сформированы. От этого зависит сможет ли 

подросток стать полноценной здоровой личностью и максимально раскрыть и реализовать свой потенциал.  

Обосновано, что кинематограф в целом и синемалогия в частности, при оптимальном подборе фильмов и 

конструктивном обсуждении с подростками есть одним из эффективных способов, что поможет им осознать и 

систематизировать полученный жизненный опыт, посмотреть на ситуацию со стороны, рефлексировать её. 

Образы персонажей, с которыми подростки могут себя отождествлять, играют важную роль в нахождении 

жизненной опоры для подростков, а также будут способствовать росту и развитию их личности.  

Ключевые слова: подростковый возраст, жизнестойкость, жизнестойкость подростков, кинематограф, 

онтология, синемалогия. 
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CINEMALOGY AS A METHOD OF FORMING HARDINESS IN ADOLESCENTS 

The article studies cinemalogy as one of ontopsychology methods which aim at the forming hardiness in adolescents.  

It is noted that a set of values and senses which are established during adolescence is important for personal and social 

development. The set of character features and behaviour formed during this period is significant as well. The ability of an 

adolescent to become a wholesome personality and fully unlock and utilize his or her potential depends on that. 

It is justified that cinematography in general and cinemalogy in particular under the condition of the optimal choice and 

constructive discussion of films with adolescents is one of effective techniques which can help the young to realize and 

systematize their life experience, look at the situation from aside and reflect. The characters with whom adolescents can 

identify play a considerable role in finding life support for adolescents and, furthemore, will contribute to the growth and 

development of their personality. 

Key words: adolescence, hardiness, hardiness of adolescents, ontopsychology, cinematography, ontology, cinemalogy. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


