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РОЗДІЛ 6 

 

САМООРГАНІЗУВАННЯ У СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ 

(СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТ) 

 

 

 

Будь-який стрес у достатній кількості... Поганий чи добрий, 

любов чи біль можуть зломити наш здоровий глузд і подарувати нам 

думки і здібності, які не отримати іншим шляхом. 

Чак Паланік 

 

 

 

 

 



  

 

 6.1. Психологія стресу 

 

Стрес: 1) особливий психічний стан людини, яка адаптується до нових умов існування, та 

спричинений психофізіологічною мобілізацією організму; 2) стан, за якого особистість 

опиняється в умовах, що перешкоджають її самоактуалізуванню. 

Стрес означає напругу, тиск; цей термін увів до наукового обігу в 50-х 

роках 20 століття Ганс Сельє. Водночас, дослідник охарактеризував два види 

стресу: дистрес, що є наслідком впливу сильних неприємних для людини 

чинників, та стрес, як реакція на сильні позитивні фактори. 

Динаміка стресу охоплює 5стадій. 

Перша стадія: гостра реакція на подію, напруження, пов’язане з відсутністю 

знань та умінь щодо долання складної ситуації, а також – з неможливістю 

відповідати очікуванням ситуації, що склалася.  

Друга стадія: оцінка власних можливостей та ресурсів долання ситуації, що 

склалась. Оцінювання супроводжується індивідуальними фізіологічними, 

афективно-когнітивними та поведінковими реакціями. Якщо ресурси долання 

складної ситуації неможливо актуалізувати, відбувається її сильне емоційне 

переживання.  

Третя  стадія: зменшення початкового напруження, що пов’язано з 

доланням складної ситуації, або з емоційним виснаженням, яке пов’язане з 

переживанням хронічного психологічного дискомфорту.  

Якщо стрес є сильним і тривалим, то він перевантажує психологічні 

адаптаційні можливості людини і стає травматичним. Реакція на стрес такого 

виду називається посттравматичною. Характеристики посттравматичного стресу 

такі:  

– нездатність людини пригадати важливі моменти травми, травматична 

подія раз у раз переживається людиною сильно та емоційно; 

– намагання людини уникати усього, що може бути пов’язано з травмою; 



  

– зниження інтересу до того, що раніше цікавило, людина стає 

замкнутою; 

– поява відчуття відчуженості, а потім – самотності; 

– притуплення емоцій, з’являється нездатність переживати сильні емоції; 

– поява відчуття обмеженості майбутнього, звужується часова 

перспектива. 

Найхарактернішими виявами стресу у суб’єктивних переживаннях, 

поведінці та порушенні фізіологічних функцій людини є такі:  

– відчуття втрати контролю над собою; 

– дезорганізування продуктивності діяльності (розсіяність, зниження 

працездатності, прийняття помилкових рішень через неуважність); 

– кволість, апатія, підвищена втомлюваність; 

– розлади сну (більш тривале засинання, раннє пробудження); 

– порушення в емоційній сфері (дратівливість, зниження настрою, 

прискіпливість, необґрунтована критичність); 

– порушення апетиту; 

– розв’язання проблем за допомогою алкоголю; 

– порушення продуктивності пізнавальних функцій (зокрема, зниження 

уваги та пам’яті); 

– наявність фізичного дискомфорту та неприємних відчуттів з боку 

соматичної системи організму (головний біль, болі у м’язах, спині, 

підвищення тиску). 

Зазначені суб’єктивні переживання стресу генералізуються в узагальнених 

ознаках стресового стану, якими є такі: 1) цілісна реакція організму; 2) 

напруження; 3) очікування або переживання загрози; 4) активування та 

перебудова захисних сил організму з огляду на недостатність, неадекватність 

наявних адаптивних реакцій.  

На сьогодні визначено такі види стресу, як: фізіологічний та психологічний. 

1. Фізіологічний стрес є наслідком фізичних та фізіологічних стресорів 

(шум, біль, значні фізичні навантаження, перепади температури, 

мерехтіння монітора, неоптимальне освітлення тощо). Такий стрес 



  

супроводжується зміною гормонального фону та виявляється у двох 

типах реагування людини на стресор: реакція “кролика”, за якої людина 

намагається уникнути дії стресора; реакція “тигра”, за якої людина 

намагається припинити дію стресора.  

2. Психологічний стрес є наслідком соціопсихологічних стресорів (дефіцит 

часу, конфлікт, відчуття небезпеки, надвисока  відповідальність за 

прийняття рішення, відсутність мотивації тощо). Він завжди 

супроводжується фізіологічним. Психологічний стрес поділяють на: 

емоційний, інформаційний, організаційний та професійний. 

Причинами емоційного стресу є амбівалентність емоцій щодо певного 

явища, а також емоційна напруженість ситуації. Наслідком емоційного стресу є 

переживання негативних, неконструктивних емоцій, тривоги, фрустрації.  

До причин інформаційного стресу належать: 

1) смислові причини: високий рівень суб’єктивної складності завдання; 

високий рівень відповідальності завдання; неможливість контролювати 

ситуацію та непередбачуваність її розгортання, наслідком чого є 

сприймання ситуації як небезпечної; неуспішне виконання завдання; 

суперечність інформації; 

2) операціональні причини: дефіцит, надмірність, великий обсяг інформації; 

низький рівень ймовірності надходження значущої інформації; 

3) часові причини: дефіцит часу; невизначеність надходження інформації; 

аритмічність надходження значущої інформації; 

4) організаційні: неправильний вибір необхідної інформації; поєднання 

різних видів діяльності; об’єктивна складність завдання. 

Професійний стрес виникає у відповідь на труднощі та спеціальні вимоги з 

боку професій; він зумовлений особистісними амбіціями, суб’єктивними 

образами професійного розвитку та професійної самореалізації. Частковим 

виявом професійного стресу є організаційний.  

Організаційний стрес – психічне напруження, пов’язане з високим 

навантаженням під час виконання професійних обов’язків на робочому місці та 

пошуком нових неординарних рішень, у тім числі за форс-мажорних обставин. До 



  

суб’єктивних причин та виявів організаційного стресу німецькі психологи В. 

Зігерт та Л. Ланг віднесли такі страхи у працівників: страх не виконати роботу, 

страх припуститись помилки, страх бути обійденим іншими, страх втратити 

роботу, страх втратити власне Я. Аналіз причин організаційного стресу, що їх 

дослідили Є. Кузьмін та В. Дібшлаг, дав підстави виокремити як головні такі 

причини: дефіцит часу для завершення планових завдань, надмірна 

сконцентрованість на термінах виконання роботи; конфлікти з керівництвом або 

підлеглими, недостатнє, або навпаки, дуже інтенсивне спілкування; тривала 

робота без відпочинку, що призводить до перевтомлення, монотонність роботи; 

позбавлення винагороди та неконструктивна критика. Наслідком організаційного 

стресу є демотивованість працівників. 

Слід підкреслити, що у довкіллі та взаєминах немає чогось, що справді є 

стресом. Це точно ілюструє афоризм Джонатана Свіфта: “Коли ми прагнемо 

чогось, воно постає перед нами виключно у позитивному світлі; лишень ціль 

досягнута, і в очах – тільки негативні сторони наших зусиль”.  Стрес є лише 

психофізіологічною реакцією людини на певні сильні подразники – стресори, а 

умови, за яких стресор впливає, є стресовими ситуаціями. 

Стресор (стресовий вплив) – явище або складна ситуація визначеної 

тривалості.  

Види стресорів: 

1) стресові стимули (стрес-фактори) – окремі об’єкти або дії, що 

порушують рівновагу організму та спричиняють стресове реагування. 

2) стресові ситуації – нетипові соціально-психологічні ситуації, реакція на 

які зумовлена особливостями адаптаційного потенціалу особистості. 

3) стресові події – фрагмент стресової ситуації, визначений часовими 

межами і пов’язаний з переживанням головних життєвих цінностей. 

4) стресове довкілля – це сукупність фізичних та соціальних стресогенних 

змінних зовнішнього світу. 

Головними професійними стресорами є: конфліктність комунікацій, робочі 

перевантаження, надмірність інформації.  



  

З’ясовано, що головними стресорами у навчанні студенти вважають: 1) 

недостатність часу на відпочинок; 2) велику кількість нової інформації; 3) 

несприятливі для навчання побутові умови; 4) непідготовленість до занять; 5) 

нове оточення у навчальній групі; 6) настрій (найчастіше – відчуття буденності). 

Нерідко стресові ситуації називають складними ситуаціями, тобто такими 

життєвими ситуаціями, в яких особистість вбачає суперечність, та виокремлює їх, 

як проблемні. Характеристиками складних для людини ситуацій є:  

– значущість, 

– неконтрольованість, 

– невизначеність, 

– непрогнозованість, 

– динамічність, 

– стресогенність. 

Суб’єктивність сприймання означених характеристик обумовлює рівень 

складності ситуації, а саме, чи буде ситуація стресогенною або стресовою. 

Стресова ситуація – це вид неординарної соціально-психологічної ситуації, 

у тім числі професійної ситуації, яка висуває об’єктивні підвищені вимоги до 

адаптаційних можливостей людини та зумовлює зміни у її психічному стані. 

Стресові ситуації характеризуються наявністю сильних та численних подразників, 

які становлять загрозу для здоров’я, матеріальних або інформаційних ресурсів, 

контролю над ситуацією, соціального статусу, поваги, самореалізування. 

Кількість стресорів характеризує стресонаповненість життя людини. 

Існують об’єктивні та суб’єктивні параметри стресової ситуації, водночас, 

доведено, що стресовість та стресогенність ситуації зумовлюють саме суб’єктивні 

фактори.  

 Стресогенна ситуація – це ситуація, яка є потенційно стресовою; чи стане 

вона стресовою, залежить від її суб’єктивного сприймання. 

Для характеристики стресової ситуації потрібно враховувати її суб’єктивні 

параметри, що виокремили А. Абабков та М. Перре.  

Суб’єктивними параметрами стресової ситуації є такі: 



  

– валентність – суб’єктивне значення ситуації, яке впливає на її 

стресогенність; характер впливу є індивідуальним; 

– контрольованість – суб’єктивна оцінка особистої здатності контролю над 

стресовою ситуацією; 

– мінливість – суб’єктивна оцінка того, що стресова ситуація зміниться без 

участі суб’єкта; 

– невизначеність – суб’єктивна оцінка неясності ситуації; 

– повторюваність – суб’єктивна оцінка повторюваності стресової ситуації; 

– обізнаність – ступінь особистого досвіду переживань подібних ситуацій. 

Типи стресових ситуацій: 1) ситуації виклику (ситуації, за яких адаптація 

може бути досягнута шляхом складних та потенційно ризикованих способів 

долання кризи); 2) ситуації загрози (ситуації, що являють собою загрозу втрати 

матеріальних або психологічних ресурсів); 3) ситуації втрати (травмуюча ситуація 

втрати когось або чогось, що є значущим для людини). 

 Авторська типологія стресових ситуацій побудована за трьома критеріями 

оцінки ситуації, як стресової: 1) контрольованість (К) – можливість людини 

впливати на появу ситуації; 2) валентність (В) – позитивні (+) або негативні (-) 

емоції, що асоціюються з ситуацією; 3) значущість (З) – сприймання людиною 

ситуації, як значущої для неї (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Типологія стресових ситуацій 

№ 

Оцінка стресовості ситуації 

за параметрами 

контрольованість (К), 

валентність (В), значущість (З) 

Назва-маркер 

стресової ситуації 

Тип стресових 

ситуацій 

1  К+В+З+ “Мрії збуваються” 

Ситуація виклику 

 
2  К

_
В+З

_
 “Задоволення” 

3  К
_
В+З+ “Свято” 



  

4  К+В
_

З+ 

“Відсутність 

інтересу” 
 

Ситуація загрози 5  К+В+З
_

 “Не моя ціль” 

6  К+В
_
З

_
 “Рутина” 

7  К
_

В
_

З
_

 “Криза” 

Ситуація втрати 

8  К
_

В
_

З+ 

“Відсутність 

свободи” 

 

Ситуації “Мрії збуваються”, “Задоволення” та “Свято” характеризують 

позитивний стрес: у першій ситуації стресором є необмежена можливість 

впливати на хід подій, у другій – отримання нового позитивного досвіду, у третій 

– можливість без докладання жодних зусиль отримати щось значуще. Усі інші 

ситуації характеризують негативний стрес, дистрес.  

У ситуації “Відсутність інтересу” стресором є необхідність виконувати 

небажане завдання, у ситуації “Не моя ціль” – невмотивованість, у ситуації 

“Рутина” – монотонність роботи. 

 Ситуації “Криза” та “Відсутність свободи” є найбільш стресовими. У 

першій ситуації стресором є відсутність чуття сенсу, у другій – неможливість 

уникнути тиску обставин. 

Водночас є певні психологічні властивості особистості, які підвищують 

імовірність сприймання нею ситуації як стресової. Такими властивостями є 

поведінка за “типом А” та негативна афективність, які називають диспозиційними 

факторами стресу. 

Особи, яким властива поведінка за “типом А”, характеризуються 

схильністю до суперництва, нетерплячістю, надмірною зосередженістю на 

термінах виконання роботи, прагненням нереалістичного високого рівня 

досягнень, прагненням першості за будь-яку ціну. 

Негативна афективність людей виявляється у тому, що вони:  

– частіше переживають дискомфорт та незадоволеність; 



  

– з ряду позитивних та негативних подій виокремлюють та 

концентруються на негативних; 

– більш схильні до самозвинувачень, схильні ставитися до себе негативно; 

– навіть за наявності об’єктивно сприятливих обставин, частіше 

фокусуються на власних недоліках та неуспіхах. 

З’ясовано, що головними рисами осіб з високим рівнем стресового 

реагування є невпевненість у собі, недовіра до інших, відсутність чуття гумору, 

песимізм, схильність усе планувати.  

Для того, щоб подолати стрес та накопичити досвід його перетворення 

людина оцінює стресову ситуацію, що відбулася, у такі три етапи:  

1) віднесення стресової ситуації до одного з типів – ситуація загрози, 

втрати, виклику; 

2) визначення методів та ресурсів долання стресу; 

3) визначення, на скільки реалістичними є можливості здолати негативні 

наслідки ситуації або покращити позитивний стан. На цьому етапі 

формується стресостійкість особистості; 

4) визначення часу та самостійності долання стресу. Саме на цій стадії є 

необхідним стрес-менеджмент. 

Стресостійкість – системна динамічна характеристика, що визначає 

здатність людини протистояти стресовому впливу або долати стресові ситуації 

шляхом активного їх перетворення чи адаптації до них без шкоди для власного 

здоров’я та якості виконуваних завдань.  

Компонентами стресостійкості є такі:  

1) здатність прогнозувати життєві ситуації і, отже, уникати стресового 

впливу; 

2) здатність контролювати емоції; 

3) володіння навичками саморегуляції; 

4) здатність витримувати тривалу напругу; 

5) здатність активно перетворювати стресову ситуацію та володіння 

ефективними способами їх долання; 

6) здатність своєчасно розв’язувати внутрішньоособистісні конфлікти; 



  

7) задоволеність самореалізацією. 

На соціально-психологічному рівні виокремлюють такі показники 

стресостійкості. 

1. Збереження здатності до соціально-психологічної адаптації. 

2. Збереження значущих міжособистісних зв’язків. 

3. Забезпечення успішної самореалізації, досягнення життєвих цілей. 

4. Збереження працездатності та якості виконуваної діяльності. 

5. Збереження здоров’я. 

Як засвідчують сучасні дослідження, стресостійкість не є статичною 

властивістю  людини, а характеризується певною ситуативною мінливістю. Своєю  

чергою, ця мінливість зумовлена особливостями оцінки ситуації людиною та 

ресурсністю особистості. 

Стресостійкість дає людині змогу здійснити превентивне долання стресу. За 

даними К. Масені, превентивне долання стресу охоплює чотири групи способів: 

1) уникання стресів шляхом регулювання умов життя та роботи; 

2) регулювання рівня вимог ситуації до людини; 

3) зміна стратегій поведінки, що  спричиняють стрес; 

4) формування особистих ресурсів долання стресу. 

Більш розгорнутий варіант стратегій долання стресу запропонував Д. Вебер. 

На думку дослідника, основний репертуар психологічного долання стресу містить 

такі напрями:  

 когнітивне або поведінкове розв’язання проблеми у реальності; 

 пошук соціальної підтримки; 

 тлумачення ситуації на свою користь; 

 уникання проблеми; 

 зниження рівня домагань; 

 емоційна експресія. 

Очевидно, що означений репертуар стратегій долання стресу є широким, 

але не усі з перелічених у ньому стратегій є конструктивними. Тому важливим 

стало виокремлення конструктивних та неконструктивних стратегій долання 

стресу. 



  

Конструктивні стратегії долання стресу є перетворювальними, за яких 

людина корегує свої очікування, переоцінює ситуацію, та пристосувальними, за 

яких людина схильна знаходити для себе позитив у ситуації, що склалась. Одним 

із конструктивних способів попередження стресовості реагування на певні події є 

розвиток саногенного (позитивного) мислення – спосіб мислення, що 

характеризується домінуванням оптимістичних умовисновків. На думку 

науковців, які вивчають психічну саморегуляцію, саногенне мислення полягає в 

умінні людини керувати собою за допомогою рефлексії. А. Гройсман розробив 

принципи научіння саногенному мисленню: 

1) потрібно чітко уявити собі позитивні наслідки певної дії або досягнення 

певної цілі; 

2) якомога чіткіше уявити очікувану мету або результати здійсненого, 

“ігноруючи” негативні якості предмета чи події; 

3) спеціально зосередити свою думку, що результат досягнення цілі є 

цікавим сам собою, безвідносно до його оцінки іншими; 

4) слід сказати собі, що поважаєте себе та винагороджуєте за те, що 

виконали завдання саме так, як планували. 

Головне правило саногенного мислення полягає у тому, щоб з наявних 

результатів сформулювати три позитивні наслідки. 

До неконструктивних стратегій долання стресу належать активне 

емоційне заперечення людиною наявності складної ситуації та уникання нею 

розв’язання цієї ситуації. 

Існує декілька стратегій успішного долання стресу: 1) розв’язати 

проблему; 2) змінити ставлення до проблеми; 3) змиритися з наявністю проблеми, 

але зменшити її негативний вплив. Стрес-менеджмент найчастіше застосовують у 

ситуаціях останнього типу. 

 

6 2. Завдання та методики стрес-менеджменту 

 

Ефективний стрес-менеджмент, на думку Д. Адаіра, містить сім кроків 

долання стресу:  



  

– дія; 

– вияв почуттів; 

– визначення пріоритетів; 

– врахування того, що неможна змінити; 

– задіяння особистого досвіду; 

– опанування мистецтва керування часом; 

– рахувати не горе, а радощі. 

Метою стрес-менеджменту є вміння особи попереджати або долати стресові 

ситуації завдяки власній психологічній компетентності. 

Головними завданнями стрес-менеджменту та методиками їхнього 

реалізування є такі: 1) аналізування особливостей стресового реагування 

особистості – методики “Сузір’я емоцій”, “Герой”, “Аналіз стрес-рис”; 2) 

опанування особистістю стратегій успішного долання стресу – методика 

“Психологічний аналіз ненормативних кризових ситуацій (ПАНКС)”, 

“Модальності критики”, “Лабіринт”. 

 

 МЕТОДИКИ СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Методика “Сузір’я емоцій” (авт.) 

Мета: проаналізувати особливості суб’єктивного переживання емоційного 

стресу. 

Інструкція: згадайте ситуацію, що викликає у вас напругу. З’єднайте між 

собою ті емоції, якими можете охарактеризувати свій стан. Визначте домінуючу 

емоцію (рис. 6.1) (додаток А). 

Напрями аналізу результатів виконання завдання: які асоціації у вас 

викликає конфігурація рисунка, на що це схоже? Дайте назву своєму емоційному 

стану, так щоб вона включала асоціації та головну емоцію, наприклад, “Сонце 

творчого підйому”, “Плащ нудьги”. Далі проінтерпретуйте, що означає ваш 

емоційний стан, яку історію можна розповісти про нього, як можна його подолати 

або пролонгувати? 



  

 

 

 

Рис. 6.1. Сузір’я емоцій 



  

Методика “Герой” (за К. Ленктон, модифіковано нами) 

Мета: визначити вид стресу, що впливає, та ознаки його суб’єктивного 

переживання. 

Інструкція: напишіть короткий сценарій про Героя, дотримуючись такого 

плану: 1) знайомство з Героєм, опис його характерних рис; 2) Герой вирішує 

щось зробити, але не справляється і зазнає поразки; 3) опис подальших дій 

Героя, що виявляються помилковими, неадекватними ситуації; 4) Герой згадує 

про те, що колись випадково він щось чув, бачив, отримав і скеровує дії у 

новому напрямі. 

Напрями аналізу результатів виконання завдання: чи достатньо чіткою 

була мета героя? Що слугувало причиною неуспіху? Чому неуспіх був 

сприйнятий Героєм, як помилка? Чи змінюється разом з діями і мета Героя? 

Якою мірою властивий Герою стрес-менеджмент?  

 

Методика “Аналіз стрес-риси” (авт.). 

Мета: проаналізувати особливості стресового реагування та виявити 

диспозиційні фактори стресу. 

Інструкція: складіть перелік ваших особистісних рис, що спричиняють 

стресове реагування.  

Напрями аналізу результатів виконання завдання: для яких саме 

стресорів є індикаторами зазначені вами риси? Допишіть для кожної риси її 

позитивне значення. Отож, що ви умієте? 

 

Завдання “ПАНКС (Психологічний аналіз ненормативних кризових 

ситуацій)” (авт.) 

Мета: проаналізувати шляхи превентивного долання стресу. 

Інструкція: 1) сформулюйте і коротко запишіть проблемне питання, до 

обмірковування якого ви часто повертаєтеся, яке останнім часом не дає вам 

спокою(це питання не повинно стосуватися проблем фізичного здоров’я або 

економічних проблем); 2) дайте відповіді на наступні запитання: а) на вашу 

думку, вам достатньо відомо про обставини, чинники даної ситуації, події, що її 



  

супроводжують? (варіанти відповіді: відомо/невідомо); б) чи хотіли би ви 

на даний час поговорити з кимось про ситуацію, що склалася; чи вважаєте, що 

ви відкриті для всебічного обговорення? (варіанти відповіді: 

відкритість/закритість); в) чи вважаєте, що дане питання може бути вирішене 

саме так, як ви бажаєте? (варіанти відповіді: можливо/неможливо). Ваші 

відповіді є своєрідним “кодом”, за яким у таблиці “Психологічний аналіз 

ненормативних кризових ситуацій” ви можете знайти короткий огляд вашого 

прикладу, а детальніше прочитати в інтерпретації. 

Таблиця 6.2 

Психологічний аналіз ненормативних кризових ситуацій 

№ “Код” 
Назва-маркер 

конфлікту 
Негатив Позитив 

1 

відомо 

відкритість 

неможливо 

мрія 

 хаос ієрархії мотивів 

 соціальний тиск на 

особистість у виборі 

пріоритетного напряму 

діяльності 

 наявність 

мотиву 

2 

відомо 

закритість 

неможливо 

перегляд цілей 

 невідповідність 

результату до мети 

 “мрія з минулого” 

 усвідомлення 

мети 

 процес аналізу 

ситуації 

3 

відомо 

відкритість 

можливо 

самореалізація 

 невизначеність виду 

діяльності 

 процес з 

відтермінованим у часі 

результатом 

 викривлене 

сприймання своїх 

сильних якостей 

 прагнення 

об’єктивувати свій 

внутрішній світ 

4 
відомо 

закритість 

захисні 

механізми 
 уникання конфлікту 

 усвідомлення 

неготовності до 



  

можливо рішення 

 пошук 

альтернативних 

варіантів рішень 

5 

невідомо 

відкритість 

неможливо 

фантазія  відсутність мотиву 

 створення 

парадоксальних 

варіантів рішень 

6 

невідомо 

закритість 

неможливо 

 

духовна криза 
 різкі психологічні 

зміни 

 прагнення до 

саморозуміння 

7 

невідомо 

відкритість 

можливо 

інтуїція  недовіра до себе 
 угледення 

істини 

8 

невідомо 

закритість 

можливо 

недостатність 

інформації 

 несформованість 

компетентності 

 потреба у 

організуванні 

знань 

 

Напрями аналізу результатів виконання завдання. 

Причинами внутрішньоособистісного конфлікту з назвою “мрія” 

можуть бути: а) хаотичність ієрархії мотивів особистості. Людина не може 

або відчуває труднощі у чіткому визначенні рейтингу власних цілей на 

близьку чи/та далеку перспективу, відділити значуще від другорядного; 

звідси тривожність, напруженість, страх помилитися; б) наявність 

соціального тиску на особистість при виборі нею пріоритетного для себе 

напряму діяльності. Людина вважає за необхідне іти певним обраним нею 

шляхом, проте макро- або, частіше, мікросоціальне оточення вказує 

індивідові на несвоєчасність обраної цілі чи її невідповідність до 

загальноприйнятих у цьому середовищі. Отож, особистість опиняється у 

ситуації вибору між самореалізацією та виправданням очікувань оточення.  

Керуючись принципом позитивної психотерапії, для кожної 

конфліктної ситуації був визначений і позитивний момент. У випадку “мрії” 

цим позитивом є наявність мотиву дії, тобто людина усвідомлює значущість 

поставленої перед собою мети та відчуває внутрішню готовність до її 

досягнення. 



  

“Перегляд цілей” часто спричиняє такі ситуації, як: а) 

невідповідність досягнутого результату до очікуваної цілі; б) “мрія з 

минулого”. Людині видається, що на даний момент у неї є нагода нарешті 

реалізувати те, що в минулому було дуже значущим. Проте здійснення 

колишньої мрії у теперішньому не приносить людині відчуття очікуваної 

радості. Отож, особистість постає перед питанням: невже її така 

довгоочікувана мета виявилася позбавленою сенсу, а теперішні зусилля були 

марними? Насправді ж, опинитися у такій ситуації було варто для того, щоб 

“відмовитися” від колишньої мрії, що не дає людині змоги сформулювати 

актуальні цілі. Проте за таких обставин ця “відмова” є усвідомленою 

необхідністю, а не втечею через те, що не вистачило сил чи не посприяли 

обставини. Позитивом є процес аналізу наявної ситуації та, як результат, 

усвідомлення нової наповненої сенсом мети. 

“Самореалізацією” окреслюється один із найсприятливіших періодів у 

житті людини, коли вона найбільш повною мірою здатна виявити власний 

потенціал. На нашу думку, самореалізація – це власне конструктивне 

вирішення внутрішнього особистісного конфлікту, що може бути 

спричинений невизначеністю виду діяльності, коли людина відчуває у собі 

значні сили до активних перетворень, проте не знає своєї “праці за 

покликом” чи викривленим сприйманням своїх сильних якостей. Часто воно 

пов’язане з особливостями самоакцептації – позитивного сприймання себе, 

що сформоване під впливом  думок та висловлювань значущих осіб. Останні 

можуть вважати найпозитивнішими рисами особи ті, що відповідають 

соціально-етичним нормам даного мікросередовища, або такі, що на їхню 

думку, можуть допомогти особистості виявити себе з найкращого боку. 

Проте не завжди такі припущення мають високий рівень вірогідності. Отже, 

людина постає перед необхідністю переглянути і, можливо, переоцінити 

перелік власних сильних якостей, виявляючи, як вона реалізує 

індивідуальний стиль діяльності. Бажання отримати негайний результат від 

докладених зусиль. Людині необхідно нагадати собі, що самореалізація, як і 

зростання вишуканих плодів, потребує наполегливої кропіткої праці, 

результати якої є відтермінованими у часі. За усіх перелічених труднощів 

ситуація не втрачає позитивного моменту – людина за даних обставин 

відрізняється оптимальним рівнем мотивації до об’єктивізації внутрішнього 

світу, тобто втілення свого задуму у реальність. 

“Захисні механізми” ми бачимо як чинники внутрішнього конфлікту 

“другого кола”: за їх участі особистість намагається подолати конфліктну для 

себе ситуацію, проте причина конфлікту при цьому так і залишається 

неусвідомленою. Нашарування захисних механізмів у буквальному сенсі 

поглиблюють проблему. Результат їх дії – уникання людиною конфлікту, що 

можна порівняти з нівелюванням природності на користь ерзацу. Але і така 

ситуація має свої позитивні сторони: 1) людина усвідомлює свою 

неготовність до прийняття рішення, отже вона може уникнути імпульсивних 

необдуманих вчинків; 2) уникання конфлікту змушує людину раз у раз 

шукати шляхи уявного вирішення проблеми. В такий спосіб можуть бути 



  

знайдені альтернативні варіанти рішень складної ситуації з цілком 

прийнятним варіантом. 

“Фантазія” як спосіб побудови віртуальної реальності теж може 

містити паростки внутрішнього конфлікту, оскільки у людини, яка фантазує, 

мотивація реалізації ідей, думок, бажань характеризується дуже низьким 

рівнем, спроб зробити щось у реальному часі немає. Для вирішення 

проблеми ситуація не є втраченою. Як позитив можна відзначити, що 

фантазія робить можливим створення парадоксальних варіантів рішень, які 

часто своєю оригінальністю виводять людину зі стану опору реальності або 

недіяння. 

“Духовна криза” є найскладнішим варіантом внутрішньоособистісного 

конфлікту, оскільки торкається питання сенсу життя особистості. Людина 

переживає різкі психологічні зміни: точка відліку власного Я змінюється 

багато разів за короткий проміжок часу, і особа не встигає “закарбувати” усі 

свої образи, ролі, персони. Нашаровуючись, вони спотворюють особистісну 

часову перспективу, і людині важко визначити, якою вона є і має бути. 

Здавалося б, невирішуване питання. Проте людина здатна особисто на нього 

відповісти, тому що саме у ситуації духовної кризи в людини актуалізується 

прагнення до саморозуміння. І це є значущим позитивним моментом. 

“Інтуїцією” ми назвали ситуацію, в якій людина почуває себе 

невизначено через відсутність доказів на користь рішення, яке вона 

визначила для себе як найбільш прийнятне. Чіткіше такий стан можна 

окреслити як недовіра людини до самої себе. Проте лише сама людина знає 

(навіть якщо й несвідомо), яке рішення є для неї кращим. Позитив міститься 

у підтримці довіри до себе через самоінтерес. Прислухавшись до себе, особа 

зможе побачити справжній хід подій та суть речей. Угледення істини – чи не 

варте воно невеликого ризику? 

Ситуація, в якій людина переносить акцент із розв’язання проблеми на 

збір даних щодо цієї проблеми, ми окреслили як “недостатність 

інформації”. Особистість не володіє (або володіє недостатньою мірою) 

індивідуальними засобами, прийомами, що забезпечуватимуть їй прийняття 

ефективних рішень у проблемних ситуаціях. Інакше кажучи, не сформована 

компетентність щодо цієї конфліктної ситуації з огляду на відсутність 

життєвого досвіду чи неактуалізованості цього досвіду. Можна сказати, що 

людині потрібно чітко сформулювати висновки за даними життєвої задачі. 

Позитивом є те, що за таких обставин особа відчуває своєрідний імпульс – 

потребу в організації, структуруванні знань. Це виявляється у прагненні 

визначити обставини, що є підвладними особі, та такі, що знаходяться поза її 

компетентністю на даний час. 

 

Методика “Модальності критики” (авт.) 

Мета: проаналізувати особливості стресового реагування у ситуаціях 

критики та визначити стратегії успішного долання критики-стресору. 



  

Інструкція: згадайте ситуацію, коли вас критикували, та 

проаналізуйте.  

Види модальностей критики: 

1) Критика як дія (негативно оцінюються особистісні властивості): 

1.1) яку мою властивість критикують? 

1.2) що візаві говорить про цю властивість? 

1.3) що нового про цю властивість він сказав? 

 Резюме: 

– виявляється, я вмію … 

– у яких ситуаціях я можу застосувати ці уміння? 

2) критика як емоція (тиск на особистість): 

1.1) чому мене критикували? 

1.2) для чого мене критикували? 

1.3) що я відчував? 

Резюме: 

– у мене актуалізували такі властивості, як … 

– у чому позитивний бік цих моїх властивостей? 

3) критика як думка (негативна оцінка результатів роботи):  

3.1) які недоліки знайшли у моїй роботі? 

3.2) яким є погляд візаві? 

3.3) що ще він має сказати, щоб я з ним погодився? 

Резюме: 

– я володію інформацією, яка дає мені можливість … 

– як нова інформація збагачує мою ідею? 

Напрями аналізу результатів виконання завдання: у якій модальності – 

дії, емоції, думки – ви сприймаєте критику найбільш гостро? До яких 

превентивних дій ви можете вдатися, щоб знизити рівень стресовості ситуації 

критики? 

 

Методика “Лабіринт” (авт.) 

Мата: проаналізувати стратегії успішного долання стресу. 



  

Інструкція: намалюйте стресову для вас ситуацію у вигляді 

лабіринту. Далі пройдіть цим лабіринтом та знайдіть вихід із нього. 

Напрями аналізу результатів виконання завдання: наскільки складним є 

лабіринт? Чи потрапляли ви у тупіки чи одразу знайшли шлях до виходу? Якщо 

для вас найскладнішим у цьому завданні було намалювати лабіринт, швидше за 

все ви з усіх сил намагаєтесь уникати стресових ситуацій, але чи розв’яже це 

проблему? Якщо для вас найскладнішим у цьому завданні було пройти 

лабіринтом, ймовірно, вам необхідно опанувати стратегії долання стресу. Якщо 

ви не певні, що вихід з лабіринту саме там, де ви його знайшли, ви умієте 

долати стресові ситуації, та не варто забувати про думки та почуття того, хто 

разом з вами у складній ситуації. 

 

Резюме до розділу  

 

Стрес – стан, за якого особистість опиняється в умовах, що перешкоджають її 

самоактуалізуванню. Види стресу: фізіологічний та психологічний. 

Стресор (стресовий вплив) – явище або складна ситуація визначеної 

тривалості. Види стресорів: стресові стимули (стрес-фактори) та стресові 

ситуації.  

Психологічні властивості особистості, які підвищують ймовірність сприймання нею 

ситуації як стресової: є поведінка за “типом А” та негативна афективність, які називають 

диспозиційними факторами стресу.  

Стресостійкість – здатність людини протистояти стресовому впливу або 

долати стресові ситуації шляхом активного їх перетворення чи адаптації до них 

без шкоди для власного здоров’я та якості виконуваних завдань.  

Ефективні стратегії успішного долання стресу: 1) розв’язати проблему; 2) 

змінити ставлення до проблеми; 3) змиритися з наявністю проблеми, але 

зменшити її негативний вплив. 

 

Основні поняття  



  

 

Негативна афективність 

Поведінка за типом А 

Превентивне долання стресу 

Стрес-менеджмент 

Стресова ситуація 

Стресогенніть  

Стресор 

Стресостійкість  

 

 

 

 

ПРАКТИКУМ ДО РОЗДІЛУ 

 

Завдання 1. 

Проаналізуйте ваші особливості сприймання ситуації конфлікту з колегами 

за допомогою методик “Аналіз стрес-рис” та “Сузір’я емоцій”. Визначте 

ефективність цих завдань для розв’язання ситуацій такого типу. 

 

Завдання 2. 

Складіть перелік професійних (навчальних) стресових ситуацій аналогічно 

до Шкали стресових подій (Шкали оцінки соціальної адаптації) Холмса&Рає 

(додаток Б). 

 

Завдання 3. 

За допомогою методик “Герой” та “Психологічний аналіз ненормативних 

кризових ситуацій” проаналізуйте ситуацію підвищеної втомлюваності людини 

на роботі протягом останніх двох тижнів. Відомо, що вона курує важливий 

проект, який має бути готовий за місяць. Водночас щодня вона конфліктує з 

колегами по роботі, які за обставин проекту опинилися її підлеглими. 



  

 

Завдання 4. 

За допомогою методики “Лабіринт” розв’яжіть стресогенну ситуацію, до 

якої потрапляєте найчастіше. Зробіть висновок про домінування у цій ситуації 

об’єктивних стресових обставин, вашого сприймання цих обставин та ваших 

стресогененних рис. Визначте необхідні превентивні способи долання стресової 

ситуації. 

 

Ситуаційне завдання 5.  

Прочитайте текст та визначте, які методики стрес-менеджменту задіяв 

Робінзон з однойменного роману Даніеля Дефо, та сформулюйте на підставі 

аналізу Робінзона правила долання кризових ситуацій. 

“Так, доля поклала мене заслужено, коли прирекла на дійсно самотнє 

життя на безвідрадному острові ... 

... Я узявся серйозно і докладно обмірковувати своє становище і почав 

занотовувати свої думки – не для того, щоб увічнити їх як повчання людям, які, 

можливо, опиняться у схожому становищі, але просто для того, щоб висловити 

усе, що мене краяло і мучило, і так хоч трохи вивільнити свою душу. Але 

якими б обтяжливими не були мої міркування, розум мій почав помалу брати 

верх над відчаєм. У міру сил я намагався втішити себе тим, що могло трапитись 

і гірше, та протиставляв злу, що зі мною трапилось, – добро. З повною 

неупередженістю я, мов кредитор і боржник, занотовував усі прикрощі, що я їх 

зазнав, а поряд – усе, що відбувалось зі мною обнадійливе. 

Зло Добро 

Я закинутий на похмурий, 

безлюдному острові і не 

маю жодної надії на 

визволення. 

Але я живий, я не потонув, як усі члени нашого 

екіпажу. 

Я віддалений від усього 

людства і приречений на 

горе. 

Але я не вмер від голоду і не загинув у цій 

пустельній місцині, де людині немає чим 

годуватись. 



  

Я беззахисний від нападу 

людей і звірів. 

Але острів, на який я потрапив, є безлюдним, і я 

не бачив на ньому жодного хижака, як на берегах 

Африки. Що стало би зі мною, якби мене 

викинуло на африканський берег? 

Запис цей з очевидністю свідчать про те, що навряд чи хтось у світі 

потрапляв до більш складного становища, і тим не менше воно містило у собі 

як негативні, так і позитивні сторони, за які потрібно бути вдячним – гіркий 

досвід людини, яка зазнала найгіршого нещастя на землі, вказує, що у нас 

завжди знайдеться якась втіха, яку у рахунку наших бід і благ варто записати до 

прибутку”. 

 

Завдання самоаналізу 

 

1. Шкала психологічного стресу Лемур–Тесьє–Філліона (адаптація Н. 

Водопьянової). 

Інструкція: вашій увазі пропонують низку тверджень, що характеризують 

психофізіологічні особливості переживання людиною стресу. Оцініть ваш стан 

за останній тиждень за допомогою 8-бальної шкали частоти переживань. Цифри 

від 1 до 8 означають частоту переживань:1 – ніколи, 2 – вкрай рідко, 3 – рідко, 4 

– нечасто, 5 – іноді, 6 – часто, 7 – дуже часто, 8 – постійно). 

Опрацюйте результати та визначте властивий вам рівень психологічного 

стресу. З тверджень опитувальника виокремте 5, які ви вважаєте головними 

ознаками переживання вами психологічного стресу, та на їхній основі визначте 

вид психологічного стресу, з яким ви найчастіше стикаєтесь. 

№ Твердження Відповідь 

1  Стан напруженості та крайньої знервованості 1 2 3 4 5 6 7 8 

2  Відчуття сухості у роті 1 2 3 4 5 6 7 8 

3  
Я перевантажений роботою. Мені зовсім не вистачає 

часу 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4  Я поспіхом ковтаю їжу та/або забуваю попоїсти 1 2 3 4 5 6 7 8 



  

5  

Після роботи я ніяк не можу відключитися від  думок 

про незавершені справи, проблеми, питання; я 

“застрягаю” на переживанні робочих ситуацій та 

нерозв’язаних питань, обмірковую свої ідеї знову і знову 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6  Я почуваюся самотнім та нікому не зрозумілим 1 2 3 4 5 6 7 8 

7  

Я страждаю від головного болю; напруженості та 

дискомфорту у шийному відділі; болях у спині; спазмах 

у шлунку 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8  
Я поглинутий невеселими думками та змучений 

тривожним станом 
1 2 3 4 5 6 7 8 

9  Мене раптово кидає то у жар, то у холод 1 2 3 4 5 6 7 8 

10  
Я забуваю про зустрічі або справи, які мав зробити або 

розв’язати  
1 2 3 4 5 6 7 8 

11  
У мене часто псується настрій, я легко можу заплакати 

від образи або виявити агресію 
1 2 3 4 5 6 7 8 

12  Я почуваюся втомленою людиною 1 2 3 4 5 6 7 8 

13  У складних ситуаціях я міцно стискаю зуби або кулаки 1 2 3 4 5 6 7 8 

14  
Мене не можна назвати спокійною та безтурботною 

людиною 
1 2 3 4 5 6 7 8 

15  
Мені важко дихати або у мене раптово перехоплює 

дихання 
1 2 3 4 5 6 7 8 

16  У мене є проблеми з травленням або кишківником 1 2 3 4 5 6 7 8 

17  Я схвильований, стурбований, збуджений 1 2 3 4 5 6 7 8 

18  
Я легко лякаюсь, шум або шурхіт змушують мене 

здригатися 
1 2 3 4 5 6 7 8 

19  
Мені необхідно більше ніж півгодини для того, щоб 

заснути 
1 2 3 4 5 6 7 8 

20  

Я збитий з пантелику, мої думки заплутані, мені не 

вистачає зосередженості, і я не можу сконцентрувати 

увагу 

1 2 3 4 5 6 7 8 



  

21  У мене втомлений вигляд 1 2 3 4 5 6 7 8 

22  Я відчуваю важкість на своїх плечах 1 2 3 4 5 6 7 8 

23  Я стривожений, відчуваю потребу постійно рухатися 1 2 3 4 5 6 7 8 

24  
Мені важко контролювати свої вчинки, емоції, настрій, 

жести 
1 2 3 4 5 6 7 8 

25  Я відчуваю напруженість  1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Опрацювання результатів: визначити загальну суму балів та відповідний 

рівень стресу. 

 155 балів та вище – високий рівень стресу (стан дезадаптованості, 

необхідно змінювати стиль життя). 

 154-100 балів – середній рівень стресу (стан психологічної адаптованості 

до робочих навантажень). 

 до 100 балів – низький рівень стресу, що не є станом адаптованості. 

 

3. Опитувальник “Диференційована оцінка станів зниженої 

працездатності”(за Н. Водопьяновою). 

Інструкція: прочитайте висловлювання та оцініть, наскільки вони 

відповідають вашим звичайним переживання протягом дня. 

Опрацюйте результати та визначте властиві вам стани зниженої 

працездатності. Визначте, як можна мінімізувати вияв цих станів шляхом 

саногенного мислення та способів превентивного долання стресу. 

№ Твердження Відповідь 

1  Робота приносить мені задоволення 1 2 3 4 

2  Я з легкістю можу повністю сконцентруватися на роботі 1 2 3 4 

3  Робота не видається мені надто одноманітною 1 2 3 4 

4  Я працюю майже з відразою  1 2 3 4 

5  Я почуваюся незграбним та сонним 1 2 3 4 

6  
Хотілося б, щоб у моїй роботі було більше різноманітних 

завдань 
1 2 3 4 



  

7  
У мене виникає чуття невпевненості під час виконання 

роботи 
1 2 3 4 

8  На перешкоди у роботі я реагую спокійно та зібрано 1 2 3 4 

9  
Щоб справитись з виконанням робочих завдань мені 

доводиться докладати значно більше зусиль, ніж я звик 
1 2 3 4 

10  Я виконую роботу без особливого напруження 1 2 3 4 

11  Я втрачаю загальний контроль над робочою ситуацією 1 2 3 4 

12  Я почуваюся втомленим 1 2 3 4 

13  
Я продовжую працювати далі, хоча не відчуваю особливого 

зацікавлення 
1 2 3 4 

14  
Усе, що відбувається на моєму робочому місці, я можу 

контролювати без жодного напруження 
1 2 3 4 

15  Я працюю з неохотою 1 2 3 4 

16  
Я намагаюся змінити діяльність або відволіктися, щоб 

подолати відчуття втомленості 
1 2 3 4 

17  Я вважаю свою роботу досить приємною та цікавою 1 2 3 4 

18  Буває, що за деяких робочих ситуацій я відчуваю страх 1 2 3 4 

19  На роботі я кволий та безрадісний 1 2 3 4 

20  Робота не надто обтяжує мене 1 2 3 4 

21  Мені доводиться змушувати себе працювати 1 2 3 4 

22  

Виникають ситуації, за яких доводиться миттєво зібратися 

та прийняти рішення, щоб запобігти можливим перешкодам 

у роботі 

1 2 3 4 

23  
Під час роботи мені хочеться встати, трохи розім’ятись та 

порухатися  
1 2 3 4 

24  Я не межі того, щоб заснути просто за роботою 1 2 3 4 

25  Моя робота заповнена різноманітними завданнями 1 2 3 4 

26  Я із задоволенням виконую свою роботу 1 2 3 4 

27  
Мені здається, я легко можу виконати будь-яке поставлене 

переді мною робоче завдання 
1 2 3 4 



  

28  
Я зібраний та повністю включений у виконання будь-якої 

дорученої мені справи 
1 2 3 4 

29  
Я можу без труднощів задіяти усі необхідні заходи для 

подолання складних ситуацій 
1 2 3 4 

30  Час за роботою пролітає непомітно 1 2 3 4 

31  
Я звик до того, що у моїй роботі завжди може трапитися 

щось непередбачуване 
1 2 3 4 

32  Я  реагую на те, що відбувається, досить швидко 1 2 3 4 

33  Я ловлю себе на відчутті, що час ніби зупинився 1 2 3 4 

34  Мені стає не по собі навіть з незначної перешкоди у роботі 1 2 3 4 

35  
Моя робота дуже одноманітна, і я був би радий будь-якій 

зміні протягом робочого процесу 
1 2 3 4 

36  З мене досить цієї роботи 1 2 3 4 

37  Я відчуваю себе вкрай змученим 1 2 3 4 

38  
Мені неважко приймати будь-які рішення, що стосуються 

виконання моєї роботи 
1 2 3 4 

39  
Останнім часом робота не приносить мені і половини 

колишнього задоволення 
1 2 3 4 

40  Я почуваюся знервованим та дуже дратівливим 1 2 3 4 

  

Опрацювання результатів: для оцінки кожного стану просумувати бали 

за твердженнями певних номерів та співвіднести з тестовими нормами. 

Стомлюваність 
= Σ(9, 11, 12, 21, 32)– Σ(2, 10, 14, 27, 28)+25 

Монотонність = Σ(5, 6, 23, 24, 33, 35)– Σ(3, 25, 30)+15 

Пересиченість = Σ(4, 13, 15, 19, 36, 39)– Σ(1, 17, 20, 26)+20 

Стрес = Σ(7, 18, 22, 31, 34, 37, 40)– Σ(8, 29, 38)+15 

Тестові норми 

Ступінь 

вираженості 

стану 

Стомлюваність Монотонність Пересиченість Стрес 



  

Низький До 15 До 15 До 16 До 16 

Помірний Від 16 до 25 Від 16 до 25 Від 17 до 24 Від 17 до 24 

Виражений Від 26 до 31 Від 26 до 30 Від 25 до 30 Від 25 до 30 

Високий Від 32 і вище Від 31 і вище Від 31 і вище Від 31 і вище 

 

 

ВПРАВИ ТРЕНІНГУ УМІНЬ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Вправа 1. Життєві завдання (авт.) 

Інструкція: учасники ознайомлюються з прикладами “розв’язання” 

“життєвих ситуацій”, які побудовані як логічні задачі (два посилання і варіанти 

висновків). Оскільки життя не вкладається у правила класичної логіки, то 

висновки до задач можуть бути не зовсім логічними, а більше − 

психологічними. Це ще один варіант ігор розуму. Завдання учасників − згадати 

про децентрацію і змоделювати різні варіанти рішень “життєвих завдань”.  

Приклад: 

 хотілося б знати своє призначення у житті, 

 часто замислюєшся над сенсом власних дій, 

________________________________ 

а) сенс і життєве призначення не одне і те саме, 

б) замислюєшся над сенсом, бо не знаєш призначення, 

в) коли зрозумів сенс, можеш знайти своє призначення, 

г) коли знаєш призначення, питання сенсу життя не таке актуальне. 

 

“Життєві задачі”: 

1.1) життя цікаве, 

1.2) життя складне; 

2.1) хотілося б бути щасливим, 

2.2) хотілося б бути мудрим; 



  

3.1) люди бувають різні, 

3.2) я − людина; 

4.1.) кожен на щось сподівається, 

4.2.) у житті варто сподіватися лише на себе;  

5.1.) ніхто не хоче робити помилки, 

5.2) люди схильні помилятися. 

Обговорення: учасники оприлюднюють розв’язки “життєвих завдань”. 

Група може спільними зусиллями скомбінувати найоптимальніші варіанти 

серед усіх представлених. Які висновки у вирішенні задач можуть бути взяті як 

життєві кредо? Яким було б життєве кредо вашого Героя? А яке ваше життєве 

кредо? 

 

Додаток А 

Шкала стресу Холмса&Рає 

Ранг Життєві події 
Показник 

життєвих змін 

1.  Смерть близької людини  100 

2.  Розлучення  73 

3.  Власна хвороба або травма 53 

4.  Звільнення з роботи 47 

5.  Вихід на пенсію 45 

6.  Зміни у стані здоров’я одного з членів сім’ї 44 

7.  Зміни у фінансовому становищі 38 

8.  Зміни у характері роботи 36 

9.  Зміни у службових обов’язках 29 

10.  Син або донька покидають дім 29 

11.  Видатне особисте досягнення 28 

12.  
Один з подружжя починає або перестає 

працювати 
26 



  

13.  Початок або завершення навчання 26 

14.  Зміни в умовах життя 25 

15.  Перегляд особистих звичок 24 

16.  Проблеми з керівництвом 23 

17.  Зміни у графіку або в умовах роботи 20 

18.  Зміна місця проживання 20 

19.  Зміна місця навчання 20 

20.  Зміни у режимі сну та бадьорості 16 

21.  Відпустка (канікули) 13 

 

Додаток Б 

Характеристика основних емоцій за К. Ізардом 

1. Радість – позитивна емоційна реакція, пов’язана з задоволенням 

потреби. Є бажаною емоцією. 

2. Інтерес – позитивна емоційна реакція, спричинена появою інформації 

чи об’єкта, до якого є вибіркове ставлення. Переживається як прагнення 

спостерігати та вивчати об’єкт. 

3. Здивування – емоційна реакція без чітко визначеної валентності. 

Виникає під впливом несподіваних подій. Активізує когнітивні процеси. 

4. Страждання – негативна емоційна реакція, викликана інформацією про 

неможливість задоволення важливої потреби. Людина може занепасти 

духом та почуватися самотньо. 

5. Гнів – негативна емоційна реакція, зумовлена перешкодами на шляху до 

досягнення життєво важливих потреб. Переживається як мобілізування 

енергії, відчуття хоробрості та впевненості у собі. 

6. Відраза – негативна емоційна реакція, спричинена об’єктами 

(предметами, людьми, явищами), причетність до яких суперечить 

моральним та естетичним установкам суб’єкта. Часто супроводжується 

прагненням дистанціюватися від об’єкта. 



  

7. Презирство – негативна емоційна реакція, викликана чуттям власної 

переваги та успішності над іншою людиною, чиї дії трактуються, як 

неуспішні. Переживається як зверхнє та зневажливе ставлення до інших. 

8. Страх – негативна емоційна реакція, зумовлена наявністю інформації 

щодо реальної (або уявної) загрози, небезпеки. Переживається як 

невпевненість у собі та неможливість впливати на перебіг подій. 

9. Печаль (сум) – негативна емоційна реакція, спричинена усвідомленням 

втрати життєво важливих об’єктів (людей, переконань). Переживається 

як розчарування та неможливість щось повернути. 

10.  Сором – негативна емоційна реакція, зумовлена інформацією щодо 

невідповідності власних реакцій людини до морально-етичних та/або 

суспільних цінностей і норм. Переживається як прагнення сховатись, 

щошвидше вийти з ситуації, яка виявляє цю невідповідність. 
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