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ефективного лідерства застосовні до обох. Індивідуальні людські риси є 

основою для ефективної моделі лідерства [2]. 
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ПРИЧИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ  

ТРИВОЖНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

Тривожність – індивідуальна  психологічна особливість, яка 

проявляє  себе в схильності людини переживати сильну тривогу без 

потрібного для цього фактору. Високий рівень тривожності може 

викликати серйозні проблеми в психіці.  

Однією з причин виникнення тривожності можуть стати взаємини в 

родині. Саме в оточенні близьких людей у дітей формується психіка. Це 

означає, що більш вразливою категорією в цьому плані являються діти з 

неповних сімей. А. І. Захарова, В. І. Гарбузова розглядали особливості 

виховання дітей, яке приводить до розвитку неврозів. Через те, що діти в 

неповних сім’ях родинах не відчувають достатнього спілкування з 

батьками молодші школярі, часто відчувають агресію, вони стають більш 

замкнутими, примхливими. Самооцінка у дітей з неповних сімей частіш  за 
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все з низькою самооцінкою, так само їм важно налагодити контакт з дітьми 

з протилежною статтю. Вони стають тривожними за всіма чинниками: 

ситуації пов’язані з між особового спілкування, ситуації, зі школою, 

спілкування з викладачами. 

Вчені завжди говорять і розглядають тривогу різноманітними  

способами, але все одно завжди вони роблять одні й ті ж самі висновки. 

Вони завжди говорили що тривога – є станом занепокоєння і побоювання 

індивіда в ситуації яка може привести до неприємностей. Майже всюди 

говориться що тривога – це захисна реакція людини.  

Причини при яких виникає тривожність може бути досить різні, і 

можуть бути закладені в сферах життєдіяльності людини. Подіяють їх на 

об’єктивні та суб’єктивні причини. 

В об’єктивних причинах, викликання тривоги, лежить будь-яка 

екстремальна ситуація яка вимагає підвищеної активності психіці 

людини, причиною може стати втома, вплив медичних засобів, 

порушення психіці. Суб’єктивні причини носять в собі інформаційних  

характер пов’язаний з неправильним ходом майбутніх події. До цього 

всього можна виділити невмотивовану тривожність. Вона пояснюється 

передчуттям лиха або можливою втратою.  Психіка завжди у таких людей 

знаходиться  в напрузі.  

Пінчук О., вважала, що причиною тривожності стає конфліктна 

будова самооцінки. Коли з одного боку присутні почуття невпевненості в 

собі, а з іншого боку - потреба високо оцінювати себе. Тому ця причина 

стає неадекватним розвитком тривоги.  

На рівні психофізіології тривожність пов’язують особливостями 

будови. Також тривожність може буди викликана розбіжностями роботи 

відділів ЦНС,  різними хворобами по типу гіпертонія, неврівноваженості 

нервових процесів. Прискорення дихання, роздратованість, прискорене 

серцебиття, постійна втома і безсоння - всі ці симптоми супроводжуються 

тривожністю. 

Тривожність можу бути викликана різними чинниками: соціальним 

оточенням, неадекватним сприйняттям самого себе, внутрішній конфлікт і 

багато іншого.  

Кожна людина має свій рівень оптимальної тривожності людина має 

свій рівень оптимальної тривожності, корисна тривожність, вона є одним з 

необхідних умов розвитку особливості. 
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ЕМОЦІЙНА ОСВІДЧЕНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ОСОБИСТОСТІ ЛІДЕРА 

  

У даній роботі досліджено взаємозв’язок розвитку емоційної 

грамотності лідера і його здатності, оперуючи емоційною інтерактивністю, 

успішно взаємодіяти всередині лідерської групи. Розкрито найважливіші 

елементи формування ефективної роботи підприємства в умовах співпраці 

лідерської групи. Була вивчена можливість побудови колективного 

лідерства, головною метою якого є об’єднання професіоналів з різними 

поглядами і підходами. Була розглянута теорія нового екологічного 

лідерства, необхідні нові підходи та інструменти. 

Ключові слова: лідерська група, колективне лідерство, емоційний 

інтелект, емоційна грамотність.  

Постановка проблеми. Колективне лідерство виділяється як 

можливий спосіб виходу з кризи наростаючих конфліктів і масових 

інституційних збоїв, болючих завершень і починань, що дають надію. 

Криза сучасності не обмежується конкретними лідером, організацією, 


