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ПРОБЛЕМА САМОТНОСТІ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 
Проблема самотності є актуальною для будь-якої епохи. Самот-

ність – це стан, який викликає комплексне і гостре переживання, що 
виражає особливі форми самопізнання, ставлення до себе та світу. Самотні 
люди відчувають себе покинутими, непотрібними, загубленими, 
переживають невимовні страждання, що часто призводить до руйнації їх 
ролей у соціумі. 

Сучасні філософські дослідження проблеми самотності як однієї з 
найважливіших властивостей життєвого світу особистості необхідні для 
аналізу багатьох філософських проблем, що стосуються різних проявів 
людського буття. Тому тематика, пов’язана з феноменом самотності 
викликає постійний інтерес у філософів, психологів, культурологів, 
соціологів, педагогів тощо. 

Мета статі – дослідити феномен самотності як сутнісної характе-
ристики буття людини. Об’єктом дослідження є феномен самотності в 
людському бутті, а його предметом виступає аспект проблеми самотності. 

Український філософ Н. Хамітов досліджував самотність в руслі 
парадигми філософії людини, яку він називає метаантропологією. 

Самотність як культурний феномен став окремою проблемою 
дослідження Б. Голоти. В. Горського, В. Табачковського, Г. Горака. Вони 
виокремлюють самотність як окрему проблематику, при цьому аналізують 
фактори та умови, які є причиною переживань, пов’язаних із самотністю – 
страх, відчуження, страждання тощо. 

В сучасному швидкоплинному світі, при динамічних і масштабних 
часових та суспільних змінах, особистість – як духовний персонаж зі 
своїми потребами і проблемами часто не знаходить свого призначення. 
Вона губиться серед досягнень науки і техніки, які несуть за собою не 
тільки комфортніші умови, але й духовний нігілізм та занепад [1, c. 25]. 

Людина, яка ігнорується та заперечується у суспільстві, втрачає 
впевненість у цінності власної особи. Вона усамітнюється, замикається в 
собі. Спробою уникнення відчаю є втеча від життя шляхом занурення в 
ілюзію або прагнення компенсувати духовний дискомфорт чуттєвими 
насолодами тіла. Тоді людина ще більше поринає у стан самотності, 
замкненості, суму і тривоги. 

Щоб краще зрозуміти сутність та зміст цих причин, слід звернути 
особливу увагу на визначення самого поняття «самотність». 

Самотність – це психічний стан людини, який виникає в умовах 
ізольованості її від інших людей і дефіциту спілкування. Залежно від 
обставин самотність може бути добровільною і вимушеною. 
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Самотність – це фактор, який відіграє значну роль у психічній 
поведінці особистості, про що свідчать самоспостереження людей, які 
знаходились в умовах самотності [3, c. 309]. 

Найважливішими причинами чи передумовами самотності на 
сьогодні є: 

 Втрата сенсу у житті (пошук сенсу життя – це пошук того, що 
складає основу людського життя, забезпечує людині стабільність, 
добробут, блага). 

 Смерть близької людини. 
 Розчарування, відчай. 
 Розлука. 
 Втрата волі, інтересу, ідеалу, моральних цінностей у житті. 
 Втрата перспектив, невдачі у професійній діяльності. 
 Нездатність до міжособистісних стосунків, тяжіння до замкне-

ності у спілкуванні. 
 Духовна екзистенційна фрустрація. 
 Негативне самонавіювання. 
 Негативний вплив оточуючих на егоцентризм особистості 
Але самотність – не завжди зло. Є ситуації, коли людям (одним 

рідше, іншим частіше) просто необхідно побути наодинці з собою [2, c. 60]. 
Таким чином, самотність небезпечна тим, що її дуже часто не 

помічаєш, поки не залишишся наодинці з самим собою. 
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