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АНОТАЦІЯ 

Ярош Н. С. Саногенне мислення як чинник стрес-долаючої поведінки 

особистості. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 19.00.01 «Загальна психологія, історія 

психології» (Психологічні науки). –  Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України, Київ, 2018. 

Взаємодія особистості з навколишнім світом часто викликає в людини 

стресову реакцію. У відповідь на дію стресогенних факторів індивід 

використовує спектр копінг-стратегій, які можуть носити як ефективний, так і 

не ефективний характер. Копінги поєднуються в стрес-долаючу поведінку 

людини. Психологічне призначення стрес-долаючої поведінки полягає в тому, 

щоб якнайкраще адаптувати особистість до реалій довкілля, пом’якшити його 

виклики, звикнути до них – і, таким чином, загасити дію стресової ситуації. 

Дослідники виокремили певний ряд чинників, що впливають на вибір саме 

продуктивних стратегій поведінки в стресі («Я-концепція», позитивна 

самооцінка, рівень тривожності особистості, когнітивний стиль, а також 

енергетичний ресурс, до якого входять витривалість та характеристики 

темпераменту, інтелект, креативність та локус-контроль особистості). У роботі 

наголошено, що подолання стресової ситуації унеможливлюється без 

когнітивної «переробки» певної ситуації. Особистість у вирі дії стресу не 

здатна контролювати власне мислення. Це спричинене тим, що людина не може 

«розмислити» ситуацію, застосувати рефлексію, у результаті чого 

закріплюється негативний досвід переживань. Такий вид мислення носить 

патогенний характер, що призводить до психологічних проблем. На противагу 

патогенному мисленню існує саногенне, яке сприяє подоланню негативних 

емоцій та психологічному оздоровленню людини. У процесі саногенного 

мислення суб’єкт відокремлює себе від власних переживань і спостерігає за 

ними. Оздоровлююче (саногенне) мислення забезпечується завдяки 

застосуванню особистістю саногенної рефлексії.  



3 

У роботі уточнено та доповнено поняття саногенної рефлексії як 

особливого виду системної рефлексії, що полягає в можливості виявлення та 

«розмислення» афективних програм поведінки особистості, і, як наслідок, 

призводить до фізичного та психологічного благополуччя. Під «розмисленням» 

розуміємо можливість виокремлення у свідомості власного Я, емоції, та їх 

причини. Саногенна рефлексія є засобом досягнення саногенного мислення. У 

роботі уточнено, що саногенне мислення визначає стиль психологічного 

реагування особистості на дію зовнішніх чинників, та містить в основі механізм 

саногенної рефлексії. Саме наявність саногенної рефлексії в особистості і 

визначає характер її мислення – саногенний чи патогенний. Основна роль 

саногенного мислення – створення умов для досягнення цілей 

самовдосконалення: гармонія рис, злагода з самим собою й оточенням, 

усунення поганих звичок, керування своїми емоціями, контроль над своїми 

потребами. Також у роботі авторка підкреслює відмінність між поняттями 

саногенне мислення та позитивне мислення які досить часто ототожнюються у 

психологічній літературі. Порівнюючи поняття позитивного мислення з 

саногенним, можна відмітити спільну спрямованість на вирішення внутрішніх 

проблем особистості, зниження негативного заряду. Проте, позитивне мислення 

базується на світоглядних настановах, особливостях Я-концепції та 

особистісного наративу, а також розвитку оптимізму. Саногенне мислення, 

навпаки, спрямоване на адекватне відображення і сприйняття образів цієї 

дійсності. Тобто, найсуттєвіша відмінність полягає у механізмі протікання 

кожного різновиду мислення. 

У роботі розкрито поняття «саногенний копінг», що є узагальнюючим 

визначенням для тих копінг-стратегій особистості, що спрямовані на підтримку 

психологічного здоров’я, вирішення стресової ситуації, установлення 

соціальних контактів та на позитивну переоцінку ситуації, а також на 

впевненість у власних діях та на контроль емоційного стану. Саногенний копінг 

включає в себе, перш за все, усі властивості й характеристики власне 

саногенної поведінки, а саме – високу активність, позитивні емоційні 

переживання, мотивацію на успіх та вирішення завдань, особистісний розвиток, 

конструктивні уявлення особистості про власне здоров’я, високу якість життя, 
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наявність психологічної підтримки від соціуму. Особистості, які не мають 

навичок саногенного мислення та рефлексії, застосовують патогенний тип 

копінгу, що виражається в емоційному реагуванні, дистанціюванні та 

уникненні ситуації, а інколи і в конфронтації. 

За допомогою формувального експерименту, що полягає в навчанні 

навичок саногенного мислення та рефлексії особистості, автор у даній роботі 

доводить, що розвиток саногенного мислення змінює характер копінг-стратегій 

особистості з не адаптивних на адаптивні. Саногенне мислення впливає на 

конструктивність копінгу: коефіцієнт конструктивності копінгу зростає. 

Кореляційний аналіз результатів дослідження доводить, що чим більше людина 

застосовує саногенне мислення, тим меншим є рівень переживання нервово-

психічного напруження та власне стресу. Особистість здатна контролювати 

власні негативні переживання, що виникають у зв’язку із проблемою, 

мінімізуючи вплив негативних емоцій на оцінку ситуації і вибір стратегії 

поведінки. Аналіз стресової ситуації носить цілеспрямований характер, 

зорієнтований на вироблення стратегій вирішення проблем та планування 

власних дій з урахуванням об’єктивних умов, минулого досвіду й наявних 

ресурсів. Особистість здатна конструктивно вирішувати труднощі завдяки 

комплексному аналізу власного емоційного стану та позитивному 

переосмисленню. Негативні події людина розглядає як стимул для 

особистісного зростання. Також спостерігається незалежність особистості від 

зовнішніх оцінок, самостійність у регулюванні власної поведінки та 

відповідальність за неї. Особистість, що мислить саногенно, здатна глибше 

оцінювати власні ресурси в подоланні важких ситуацій, що супроводжується 

оптимістичним налаштуванням на майбутнє. Також спостерігається здатність 

оцінювати власні очікування, які людина приписує партнерові, подіям, 

обставинам і які, у випадку розбіжностей, викликають образу, роблять 

неможливим процес усвідомлення несвідомого. Особистість сприймає як себе, 

так і іншого «справжніми», відмовляється порівнювати себе, тим самим 

зменшуючи напруження від переживання негативних емоцій, що, своєю 

чергою, знижує рівень напруження від стресового стану. Вплив саногенного 

мислення на рівень стресу та на характер стрес-долаючої поведінки особистості 
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у дисертації підтверджується не лише результатами формувального 

експерименту, а й завдяки рівнянням лінійної регресії. Отже, саногенне 

мислення виступає чинником продуктивної, конструктивної та ефективної 

стрес-долаючої поведінки особистості. 

Теоретичний огляд та емпіричне дослідження проблеми вивчення 

саногенного мислення як чинника стрес-долаючої поведінки особистості 

розкрили простір для створення та популяризації сучасних шляхів розвитку 

саногенного мислення в суспільстві. Впровадження в освітній процес ВНЗ 

курсу «Саногенне мислення: теорія та практика», який має на меті не тільки 

реалізацію освітніх завдань, а й профілактичну функцію підвищення рівня 

саногенного мислення в сучасної молоді, дозволить збільшити не лише 

стресостійкість, а й ефективність та продуктивність копінгу слухачів. Для 

підвищення психологічного благополуччя в суспільстві необхідно було 

запропонувати такий практичний засіб, який відповідав би сучасним вимогам. 

Найбільш доцільною формою стала розробка мобільного додатку «Саногенне 

мислення», який дозволяє розвивати навички саногенного мислення регулярно, 

мобільно та в доступному варіанті. Одна з основних вимог, що постає перед 

користувачем додатку, – це системність занять. Варто наголосити: 

підтримувати цю системність буде легко, якщо в кишені користувача 

знаходяться одночасно посібник, практикум та особистий щоденник 

аутопсихоаналізу, розташовані в налаштуваннях персонального телефону 

або планшета.  

Ключові слова: саногенне мислення, патогенне мислення, саногенна 

рефлексія, саногенний копінг, копінг-стратегія, стрес-долаюча поведінка, 

психологічне здоров’я. 
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ABSTRACT 

N. Yarosh. Sanogenic thinking as a factor of stress-coping person's 

behavior. – Qualification scientific research, manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Psychology (PhD): Speciality 19.00.01– 

General Psychology, History of Psychology (Psychology). - V. N. Karazin Kharkiv 

National University, the Ministry of Education and Science of Ukraine; G.S. Kostiuk 

Institute of Psychology of the NAPS of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The interaction of the individual with the outside world often causes a stressful 

reaction to a person. In response to the effects of stress factors, the individual uses a 

range of coping strategies that can be both effective and ineffective. The 

psychological purpose of overcoming behavior is to adapt the person to the realities 

of the environment as much as possible, to mitigate his challenges, to get used to 

them - and thus to extinguish the action of a stressful situation. The researchers 

highlighted a number of factors that influence the choice of precisely productive 

behavior strategies in stress («I-concept», positive self-esteem, anxiety level, 

cognitive style, as well as energy resource, which includes endurance and 

characteristics of temperament, intelligence, creativity, and locus-control of 

personality). The paper emphasizes that overcoming the stressful situation is 

impossible without cognitive processing of what is happening. Personality in the 

course of stress is unable to control its own thinking. This is due to the fact that a 

person can not comprehend the situation, apply a reflection, which results in a 

negative practice of experiences. This kind of thinking is pathogenic, which leads to 

psychological problems. In contrast to pathogenic thinking, there is a sanogenic, 

which helps to overcome negative emotions and supports the psychological health of 

a person. In the process of sanogeneous thinking, the subject separates himself from 

his own experiences and observes them. Healthy (sanogenic) thinking is ensured by 

the use of a personality of sanogeneous reflection. 

The concept of sanogeneous reflection as a special type of systemic reflection, 

which consists in the possibility of revealing and «thinking» of negative automatisms 

of the affective sphere, which leads to physical and psychological well-being, is 
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clarified and supplemented. Under «reflection» we understand the possibility of 

distinguishing in our own consciousness of our own self, emotions, and its causes. 

Sanogenic reflection is a means of achieving sanogeneous thinking. The author gives 

his own definition of the concept of «sanogeneous thinking»: it is determines the 

style of psychological response of the individual to the action of external factors, 

which is based on the mechanism of sanogeneous reflection. It is the presence of 

sanogeneous reflection in the individual and determines the nature of her thinking - 

sanogenic or pathogenic. The main role of sanogeneous thinking is creation of 

conditions for the achievement of the goals of self-improvement: harmony of rice, 

agreement with oneself and environment, elimination of bad habits, management of 

their emotions, control over their needs. The author also emphasizes the difference 

between the concepts of sanogenic thinking and positive thinking, which are often 

identified in psychological literature. Comparing the concept of positive thinking 

with sanogenic, one can note the general orientation on solving internal problems of 

the individual, reducing the negative charge. However, positive thinking is based on 

ideological orientations, the peculiarities of the I-concept and the personal narrative, 

as well as the development of optimism. Sanogenic thinking, on the contrary, aims to 

adequately reflect and perceive the images of this reality. That is, the most significant 

difference lies in the mechanism of the course of each kind of thinking. 

The paper describes the concept of «sanogenic coping» - a general definition for 

those coping strategies of the individual, aimed at supporting psychological health, 

solving the stressful situation, establishing social contacts and a positive reappraisal 

of the situation, as well as confidence in their actions and control of emotional state. 

Sanitary coping includes, first of all, all the properties and characteristics of the 

proper sanogenic behavior, namely, high activity, positive emotional experiences, 

motivation for success and problem solving, personal development, constructive 

representations of the individual about their own health, high quality of life , the 

presence of psychological support from society. Persons who do not have sanogenic 

thinking and reflection skills use a pathogenic type of coping that manifests itself in 
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emotional response, distance, and avoidance of the situation, and sometimes in 

confrontation. 

With the help of the formative experiment, which consists in the training of 

skills of sanogeneous thinking and reflection of the individual, the author in this 

paper proves that the development of sanogeneous thinking changes the nature of the 

coping strategies of the person from non adaptive to adaptive. Sanogenous thinking 

influences the constructiveness of coping: the coefficient of constructivism of coping 

is increasing. Correlation analysis of the results of the study proves that the more a 

person uses sanogeneous thinking, the less the level of experience of nervous-psychic 

stress and the stress itself. A person is able to control his own negative experiences 

arising from the problem, minimizing the effect of negative emotions on the 

assessment of the situation and the choice of behavior strategy. The analysis of the 

stress situation is purposeful, focused on developing strategies for solving problems 

and planning their own actions, taking into account objective conditions, past 

experience and available resources. A person is capable of constructively solving 

difficulties through a comprehensive analysis of his own emotional state and a 

positive rethink. Negative events people consider as an incentive for personal growth. 

There is also an individual's independence from external evaluations, independence in 

the regulation of his own behavior and responsibility for it. A person who thinks 

sanogenically can more deeply estimate his own resources in overcoming difficult 

situations, accompanied by optimistic settings for the future. There is also an ability 

to assess their own expectations that a person attributes to a partner, events, 

circumstances and, in the case of differences, cause an insult, make impossible the 

process of awareness of the unconscious. The person perceives both himself and the 

other «true», refuses to compare himself, thereby reducing the tension from the 

experience of negative emotions, which, in turn, reduces the level of stress from the 

stress state. 

The influence of sanogeneous thinking on the level of stress and on the nature of 

the stress-suppressive behavior of the individual in the dissertation is confirmed not 

only by the results of the forming experiment, but also by the linear regression 
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equation, which confirms the experimental hypothesis of this study. Consequently, 

sanogeneous thinking acts as a factor in the productive, constructive and effective 

stress-suppressing behavior of the individual. 

Theoretical review and empirical study of the problem of the study of sanogenic 

thinking as a factor of stress-suppressing personality behavior revealed a space for 

the creation and popularization of modern ways of developing sanogeneous thinking 

in society. Implementation of the «Sanogenic Thinking: Theory and Practice» course 

in the university's educational process, which aims not only at the implementation of 

educational tasks, but also the preventive function of increasing the level of 

sanogenic thinking in modern youth, will increase not only stress resistance, but also 

the efficiency and efficiency of coping. To increase psychological well-being in 

society it was necessary to offer such a practical means, which would meet modern 

requirements. The most expedient form was the development of the mobile 

application «Sanogenic Thinking», which allows you to develop sanogenic thinking 

skills regularly, in a mobile and in an affordable way. One of the main requirements 

that the user poses to the application is the systematic workload. It should be 

emphasized that it will be easy to maintain this systemic system if the user's manual, 

workshop and personal auto-psychoanalysis diary are located at the same time in the 

personal pocket of the user, located in the settings of a personal phone or tablet. 

Key words: sanogenic thinking, pathogenic thinking, sanogeneous reflection, 

sanogenic coping, coping strategy, overcoming behavior, psychological health. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Українське суспільство наразі 

переживає соціально-психологічні труднощі, пов’язані передусім з воєнним 

конфліктом на Сході країни, нестабільним фінансово-економічним становищем 

та соціально-політичними негараздами, що торкнулися кожної української 

сім’ї. Усе це створює значну кількість стресогенних чинників для населення. 

Постійне перебування людини у стресовому стані викликає труднощі з 

підтримкою психологічного комфорту членів нашого суспільства.  

Перед психологами постає актуальне завдання – навчити людину 

ефективно боротися зі стресорами, з якими вона зустрічається щодня. Адже, 

зважаючи на природу стресу та долаючої поведінки, не існує кращого способу 

подолання проблемної, емоційно-напруженої ситуації, ніж цілеспрямована та 

системна підготовка до моменту її виникнення.  

Проблема стрес-долаючої поведінки вже давно є предметом вивчення як у 

вітчизняній, так і зарубіжній психологічній науці. Аналіз літератури засвідчує, 

що дане питання залишається актуальним у руслі виникнення різноманітних 

психологічних загроз для особистості. Долаюча поведінка є відповіддю людини 

на стресогенні фактори, але не завжди здатна зберегти її психологічне здоров’я 

та комфорт. Як показує практика, особистість у вирі дії стресу не здатна 

контролювати власне мислення. Це спричинене тим, що людина не може 

осмислити ситуацію, застосувати рефлексію, у результаті чого закріплюється 

негативний досвід переживань. Такий вид мислення носить патогенний 

характер, що призводить до психологічних проблем. На противагу патогенному 

мисленню існує саногенне, яке сприяє подоланню негативних емоцій та 

психологічному оздоровленню людини. Окрім того, мислення є невичерпним 

важливим ресурсом, який особистість може застосовувати для подолання 

стресу, а розуміння проблемних, стресових ситуацій відбувається шляхом їх 

осмислення. У процесі саногенного мислення суб’єкт відокремлює себе від 

власних переживань і ніби спостерігає за ними. Оздоровлююче мислення 

забезпечується завдяки застосуванню особистістю саногенної рефлексії.  
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Варто зазначити, що поняття «саногенна рефлексія» широко не 

використовувалося дотепер у вітчизняних наукових дослідженнях, але багато 

вчених вказувало на дане явище та його функції. Це поняття було введено в 

науковий обіг для проведення експериментальних досліджень, і визначено 

(С. Морозюк, Ю. Орлов), перш за все, як таке, що позначає інструмент 

досягнення саногенного мислення. У даній роботі послуговуємося 

визначеннями, які ввели у науковий обіг Ю. Орлов та С. Морозюк в рамках 

теорії та практики саногенного мислення. 

На сьогодні багатьма дослідженнями підтверджено позитивний вплив 

саногенного мислення на психологічне здоров’я особистості, ефективність 

діяльності, адаптивність і стресостійкість. Саногенне мислення сприяє 

подоланню негативних емоцій та психологічному оздоровленню людини. 

Однак саногенне мислення як чинник стрес-долаючої поведінки особистості не 

було предметом психологічного дослідження. У наявних дослідженнях 

(Л. Адамян, Л. Кананчук, Ю. Крайнова, С. Марчукова, С. Морозюк, 

Н. Павлюченкова, А. Рудаков) лише вказано на можливості саногенної 

рефлексії та її роль у подоланні стресу на теоретичному рівні. До тепер також 

немає наукових розвідок, котрі відображали б особливості процесу навчання 

саногенному мисленню, що надавало б змогу людині, своєю чергою, ефективно 

протидіяти стресу.  

Зважаючи на те, що на разі в Україні ще не набули поширення доробки, 

присвячені вивченню особливостей впливу саногенного мислення на 

ефективність діяльності особистості в стресових умовах, актуальним як на 

теоретичному, так і на практичному рівнях є проведення дослідження, що 

сприятиме розвитку теорії та практики саногенного мислення й запровадженню 

її осучаснених форм у психологічній допомозі. Водночас це дасть змогу 

актуалізувати питання пошуку сучасних способів запобігання та подолання 

стресу, що будуть відповідати основним вимогам сьогодення.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до тематики наукових 
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досліджень кафедри прикладної психології Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна в рамках НДР «Стратегії підтримки 

психологічного здоров’я в умовах кризи» (№ д/р 02071205) та в рамках НДР 

кафедри психології та педагогіки Харківського національного університету 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Профілактика суїцидальної поведінки у 

військовому середовищі» (рішення НТР ХНУПС, протокол №3 від 15.03.2017). 

Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні вченої ради 

факультету психології Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна (протокол № 12 від 25.12.2014). 

Об’єкт дослідження – стрес-долаюча поведінка особистості. 

Предмет дослідження – особливості саногенного мислення як чинника 

стрес-долаючої поведінки особистості. 

Мета роботи - дослідити особливості саногенного мислення як чинника 

стрес-долаючої поведінки особистості. 

Відповідно до поставленої мети були визначені наступні завдання:  

 - здійснити теоретичний аналіз проблематики стрес-долаючої поведінки з 

точки зору особливостей застосування різноманітних копінг-стратегій, а також 

узагальнити та розширити положення про саногенне мислення та рефлексію в 

контексті подолання стресу особистістю; 

- на основі теоретико-методологічного аналізу психологічної природи 

стресу та особистісних чинників стрес-долаючої поведінки особистості 

розробити теоретичну модель впливу саногенного мислення на вибір копінг-

стратегії; 

 - з використанням діагностичного інструментарію виявити групу осіб з 

вираженим рівнем стресу та нервово-психічної напруженості для формування 

експериментальної та контрольної груп вибірки; 

 - за допомогою формувального експерименту визначити особливості 

впливу саногенного мислення на характер стрес-долаючої поведінки та рівень 

стресу взагалі; 
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- виявити залежності між рівнем розвитку саногенного мислення та копінг-

стратегіями, які застосовуються особистістю; 

 - з урахуванням результатів теоретичного та емпіричного дослідження 

розробити сучасні засоби, що уможливлюють формування навичок саногенного 

мислення при роботі особистості зі стресом, зокрема мобільний додаток та 

програму навчального курсу на основі практики саногенного мислення 

Ю. Орлова. 

Методологічною та теоретичною основою дослідження стали: 

положення, пов’язані з розробленим у вітчизняній психології принципом 

єдності психіки й діяльності (Б. Ананьєв, Л. Виготський, Г. Костюк, 

О. Леонтьєв, Б. Ломов та ін.); концепції та підходи, пов’язані з теорією 

психологічного стресу (Г. Сельє, Р. Лазарус, С. Фолкман, Р. Сміт, Р. Грін, 

Б. Вілсон, В. Бодров, Т. Цигульська, А. Колосов, А. Бандура, Л. Китаєв-Смик, 

Л.  Наугольник); підходи до розуміння психологічного подолання та 

профілактики стресу (Л. Анциферова, Ф. Василюк, Л. Виноградова, О. Лібін, 

О Кокун, Т. Ларіна, Г. Ложкін, С. Максименко, Л. Карамушка, С. Нартова-

Бочавер, Т. Крюкова, Н. Кривоконь та ін.); системні та ресурсні підходи до 

розуміння копінг-поведінки особистості (С. Хобфолл, Р. Лазарус, С. Фолкман, 

Н. Ендлер, Е. Хейм, М. Селігман, Е. Фройденберг, С.  Хазова, Т. Крюкова, 

Н. Колієнко, І. Борисова, С. Яковлева, Т. Титаренко, К. Муздибаєв, 

Л. Анциферова, Н. Родіна, О. Тімченко та ін.); психологічні засади розуміння 

рефлексії та осмислення (Дж. Локк, А. Карпов, А. Бехтєр, С. Волканевський, 

Г. Щедровицький, Н. Чепелєва, Н. Родіна, А. Кім); теорія патогенного мислення 

(Е. Берн, Д. Джонгвард, М. Джеймс, Д. Фонтана, Г. Перрі, Ф. Перлз) та 

саногенного мислення (С. Морозюк, Ю. Орлов, А. Гільман, Т. Васильєва, 

І. Співак); когнітивні підходи до розуміння особистості (А. Елліс, А. Бек). 

Методи дослідження: для реалізації дослідницької мети та поставлених 

завдань було застосовано комплекс методів: 

1) теоретичні методи: аналіз, порівняння, узагальнення матеріалів праць з 

різних аспектів досліджуваної проблеми; 
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2) емпіричні методи: на діагностичному етапі – тестування щодо наявності 

стресу в особистості з метою формування вибірки досліджуваних (шкала 

психологічного стресу PSM - 25, опитувальник «Втома-Монотонія-

Пересичення-Стрес» А. Леонової); на констатувальному етапі – тестування для 

визначення властивостей стрес-долаючої поведінки та рівня розвитку 

саногенного мислення (методика «Копінг-поведінка в стресових ситуаціях» 

(адаптований варіант методики Н. Ендлера, Д. Паркера) Т.  Крюкова,  методика 

діагностики копінг-механізмів Е. Хейма, методика «Когнітивно-емотивний 

тест» Ю. Орлова); на формувальному етапі – експеримент з використанням 

елементів навчання навичок саногенного мислення (практика саногенного 

мислення Ю. Орлова, С. Морозюк); на етапі повторної діагностики використано 

всі зазначені вище методики;  для уточнення характеру стрес-долаючої 

поведінки використано додаткові методики («Способи стрес-долаючої 

поведінки» (Р. Лазаруса та С. Фолкман) та опитувальника «SACS» 

(С. Хобфол)); 

3) математико-статистичні методи обробки емпіричних даних –  для 

виокремлення значущих відмінностей між показниками в групах 

досліджуваних - t-критерій Стьюдента для залежних та незалежних вибірок; F-

критерій Фішера для незалежних вибірок; критерій МакНемара для залежних 

вибірок; перевірка наявності тісних кореляційних зв’язків між показниками 

методик дослідження стресу, стрес-долаючої поведінки та саногенного 

мислення – коефіцієнт кореляцій Пірсона; вплив предиктора на залежні змінні – 

лінійний регресійний аналіз. 

Експериментальна база дослідження. Експериментальною базою 

дослідження було обрано Харківський національний університет Повітряних 

Сил імені Івана Кожедуба. Вибірка зумовлена тим, що курсанти вказаного 

навчального закладу перебувають, по-перше, у стані постійної бойової 

готовності, що спричиняє наявність константної стресової ситуації, а по-друге, 

експеримент проводився під час заліків та іспитів, що також виступає стрес-

фактором. Більшість представників вибірки (а саме 86%) мала бойовий досвід 
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участі в Антитерористичній операції на Сході України або має родини з 

Донецької та Луганської областей. Дослідження було проведено на вибірці 345 

курсантів різних спеціальностей 1-5 курсів, з яких жінок – 167 осіб, а чоловіків 

 – 178 осіб. Віковий діапазон випробуваних становить від 20 до 27 років. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

в роботі вперше: 

 обґрунтовано місце саногенного мислення в процесі подолання стресу 

особистістю; 

 розроблено теоретичну модель впливу саногенного мислення на вибір 

копінг-стратегії особистості; 

 доведено вплив саногенного мислення на стрес-долаючу поведінку 

особистості; 

розширено та поглиблено:  

 положення про саногенне мислення, що визначає стиль психологічного 

реагування особистості на дію зовнішніх чинників та містить в основі механізм 

саногенної рефлексії; 

  поняття «саногенна рефлексія», котра визначена як особливий вид 

системної рефлексії, що полягає в можливості виявлення та «розмислення» 

афективних програм поведінки особистості; 

 уявлення про види існуючих копінг-стратегій: саногенний та патогенний 

тип копінгу; 

уточнено: 

  поняття саногенної рефлексії в контексті стрес-долаючої поведінки 

особистості. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 

можуть бути рекомендовані для використання в навчально-виховній роботі 

вчителів шкіл, викладачів ВНЗ, психологів, працівників соціальних служб, 

заступників командирів роти з морально-психологічного забезпечення в 

Збройних Силах України. Основні положення й висновки дисертації дають 

змогу збагатити навчальні програми із загальної психології, соціальної 
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психології, психології кризових ситуацій, психології соціальної роботи, 

психології дій у надзвичайних умовах, психотерапії, психологічного 

консультування, психодіагностики щодо аспектів стрес-долаючої поведінки 

особистості та її характеристик, що впливають на ефективність та психологічне 

здоров’я особистості. Отримані дані можуть бути основою для розробки 

тренінгів з формування ефективної копінг-поведінки в стресових ситуаціях. 

Практичні психологи отримують новий інструмент у роботі з психологічним 

стресом та профілактики його подальшого виникнення. Завдяки дослідженню 

науково обґрунтовано, осучаснено та модифіковано практику навчання 

саногенного мислення Ю. Орлова в мобільний додаток «Саногенне мислення».  

Результати дослідження впроваджено у роботу кафедри психології та 

педагогіки Харківського національного університету Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба (акт впровадження № 350/176/9-3/380 від 30.10.2017 р.), 

факультету психології Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна (акт впровадження № 0501-174 від 11.04.2018 р.). 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження були 

представлені та обговорені на засіданнях кафедри прикладної психології 

факультету психології Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна, на VІІ Харківських міжнародних психологічних читаннях 

«Актуальні проблеми теорії та практики психологічної допомоги» (м. Харків, 

2015р.), Дванадцятій науковій конференції Харківського національного 

університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Новітні технології – для 

захисту повітряного простору» (м. Харків, 2016 р.), Міжнародній молодіжній 

науково-практичній конференції «Вектори психології-2016» (м. Харків, 

2016 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Комплексна реабілітація учасників Антитерористичної операції, що 

мають функціональні обмеження: міждисциплінарні аспекти» (м. Харків, 

2016 р.), ІІ Міжнародному науково-практичного семінарі «Актуальні проблеми 

психології особистості на європейському просторі» (м. Кам’янець-Подільський, 

2017 р.), ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 
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проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» (м. Кам’янець-

Подільський, 2017 р.), International scientific conference «Modernization of 

educational system: world trends and national peculiarities (Kaunas, 

Lithuania, 2018). 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційного дослідження 

опубліковано в 13 наукових працях, з них – 5 статей у наукових фахових 

виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН України; 1 стаття в 

зарубіжному періодичному виданні з психології; 7 тез доповідей конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний 

обсяг роботи становить 235 сторінок (з них 171 сторінка основного тексту). 

Дисертація містить 17 таблиць на 18 сторінках, 26 рисунків на 11 сторінках, 

4 діаграми на 3 сторінках. Список використаних джерел – 165 найменувань 

(з них 55 іноземною мовою). 
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РОЗДІЛ 1 

СТРЕС-ДОЛАЮЧА ПОВЕДІНКА ОСОБИСТОСТІ ЯК 

ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА  

У розділі представлено огляд основних наукових підходів до вивчення 

питання стресу та долаючої поведінки, розглянуто фактори, що впливають 

на вибір тієї чи іншої копінг-стратегії. Обґрунтовано теоретико-методологічні 

засади дослідження впливу саногенного мислення на стрес-долаючу поведінку 

особистості та подано теоретичну модель дослідження, яка відображає місце й 

роль саногенного мислення у виборі саме ефективної і продуктивної копінг-

стратегії. 

1.1. Теоретичні засади розуміння стресу як психологічного феномену 

Невід’ємною складовою повсякдення людини є таке поняття як «стрес». І 

хоча стрес як психологічний феномен належить до проблем, що є достатньо 

вивченими в психологічній літературі, сьогодення вимагає від особистості 

динаміки розвитку конструкту стрес-долаючої поведінки, яка, своєю чергою, є 

відповіддю організму людини на дію стрес-факторів. Життєві труднощі, з 

якими суспільство стикається щодня, вибивають індивіда з рівноваги, 

змушують різко міняти звичну поведінку. Усі ці кризові переживання ведуть 

людину до переживання стресового напруження.  

Першим започаткував основи дослідження питання стресу К. Бернар, який 

розробив принципи підтримки незмінності внутрішнього середовища організму, 

що лежать в основі теорії гомеостазу. Ця теорія отримала подальший розвиток у 

роботах У. Кеннона, котрий показав вирішальну роль вегетативної нервової 

системи та гуморальної регуляції у формуванні пристосувальної поведінки. 

Дослідник уперше продемонстрував зв’язок між гуморальними механізмами 

енергетичної мобілізації та виникненням емоційних реакцій, що визначають 

поведінку живого організму при ускладненні ситуації. У. Кеннон назвав стрес 

«реакцією боротьби або втечі». Логічним продовженням у вивченні природи 

адаптаційних процесів стало формування концепції стресу [9]. 
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Поняття «стрес» було введено в науковий обіг канадським ученим 

Г. Сельє, який виявив неспецифічну, універсальну, або загальну, реакцію 

організму на зовнішні впливи, що потребують змін. Цю реакцію він спочатку 

назвав «загальним адаптаційним синдромом», а потім перейменував на «стрес». 

Г. Сельє відкрив загальний адаптаційний синдром, що описує характерну 

захисну реакцію організму на будь-яке ускладнення або екстраординарну 

дію [163]. За своєю суттю ця реакція, яку і назвали стресом (від англ. stress - 

напруга, тиск), відображає екстрену мобілізацію внутрішнього запасу сил 

організму для того, щоб подолати перешкоду або захиститися від шкідливого 

впливу. Це більш ніж корисна вітальна здатність, що дозволяє виживати в 

середовищі, що постійно змінюється. 

Як зазначає Г. Сельє, не лише негативні події можуть викликати стрес, а й 

приємні. Для означення «хорошого» стресу дослідник вводить поняття 

«еустрес». Щодо «поганого» стресу автор дає  визначення «дистрес». Для того, 

щоб стрес набув характеру еустресу, необхідна наявність певних умов 

(див. рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Чинники переходу стресу в еустрес за (Г. Сельє) 

 

Відсутність зазначених умов або наявність суттєвого негативного впливу 

перетворюють стрес на його шкідливу форму вираження – дистрес. Також 

цьому може сприяти ряд чинників, які наведені нижче на рис. 1.2. 
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Рисунок 1.2  - Чинники переходу первинного стресу у дистрес (за Г. Сельє) 

 

Отже, характер протікання стресу та його впливу на організм людини 

перш за все залежить від когнітивної та емоційної сфери особистості. 

Не менш важливими в переживанні стресу є адаптаційні можливості людини. 

Г. Сельє висував положення, що людина має обмежену кількість адаптаційної 

енергії, що задана від народження, і назвав її адаптаційним капіталом. Проте, 

ця гіпотеза була спростована в роботах Б. Голдстоун, що доводить 

відновлювальність даної енергії та можливість її накопичення.  

Р. Лазарус та С. Фолкман запропонували визначення стресу як дисбалансу 

між потребами та ресурсами особистості. Власне, здатність чинити опір тиску – 

це і є описаний Г. Сельє адаптаційний синдром. Крім того, Р. Лазарус уперше 

розділив поняття фізіологічного й психологічного стресу. 

До фізіологічного стресу вчений відніс усе, що пов’язане з реальними 

подразниками, а до психологічного –  те, що людина оцінює як загрозу. Також 

Р. Лазарус зазначав, що стрес – це результат суб’єктивної оцінки шкідливого 

фактора, тим самим підкреслюючи значущість когнітивної оцінки небезпеки, 

що ставить особистість перед необхідністю «зважування» самої ситуації, 

внутрішніх ресурсів і вибору способу подолання стресу.  
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Дж. Смітом було розроблено когнітивно-афективну модель стресу, 

що базується на засадах когнітивної моделі дослідження стресу. Учений 

визначив показники ефективного виходу зі стресових ситуацій: попередня 

оцінка величини загрози, логічне обґрунтування здатності до збільшення рівня 

самоконтролю та рівня адаптаційних процесів до стресу, уміння та навички, 

спрямовані на формування та підвищення реакції адаптації у стресових умовах. 

Логічне поєднання цих компонентів у боротьбі з усунення стресу з часом 

призводить до інтегрованої реакції адаптації. 

Дослідження психологічних факторів стійкості особистості до стресових 

навантажень ґрунтуються на вивченні специфічних особистісних ресурсів, що 

виступають необхідною умовою успішного виконання вимог будь-якої 

діяльності, тобто є висуненням вимог до ефективної психологічної активності 

особистості (емоційної, когнітивної, вольової, мотиваційної тощо). 

Прихильники ресурсного підходу при визначенні сутності стресу наголошують 

на тому, що, на противагу реакції, важливим є процес, у якому вимоги 

ситуативного впливу оцінюються особистістю відносно ресурсів, необхідних 

для задоволення цих вимог. Головним ресурсом, що визначає стійкість до 

стресу, є особливості когнітивної сфери [153,164]. 

В. Бодров визначає психологічний стрес як своєрідну форму 

віддзеркалення суб’єктом складної, екстремальної ситуації, в якій він 

знаходиться. Специфіка психічного віддзеркалення обумовлюється процесами 

діяльності, особливості яких (їх суб’єктивна значущість, інтенсивність, 

тривалість протікання і так далі) в значній мірі визначаються вибраними або 

прийнятими цілями, досягнення яких спонукає змістом мотивів діяльності. В 

процесі діяльності мотиви «наповнюються» емоційно, сполучаються з 

інтенсивними емоційними переживаннями, які відіграють особливу роль у 

виник- ненні і протіканні стану психічної напруженості [9]. 

В рамках підходу В.  Бодрова, джерелами стресу тут виступають не тільки 

об’єктивні характеристики саме ситуації, а й особливості сприйняття індивідом 

ситуації та його характерний спосіб реагування. Звідси причинами стресу 
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можуть бути ірраціональні уявлення або переконання, засновані на глибинних 

потребах, задоволення яких є необхідною умовою психологічної рівноваги; 

викривлення мислення, внаслідок якого відбувається фіксація швидше на 

негативних наслідках, ніж на успіху; активація «негативних вузлів» пам’яті, що 

відбуваються шляхом асоціального зв’язку, відсутність навичок для оцінювання 

ситуації, підбору адекватних засобів вирішення складної ситуації, пошуку 

альтернативних рішень та передбачення їх наслідків [11]. В. Бодров, підкреслює, 

що в розвитку психологічного стресу ключове значення мають негативні емоційні 

стани, перенапруження, обумовлені негативними емоціями, конфліктними 

ситуаціями тощо [10]. У даній роботі, ми підтримуємо думку В. Бодрова, щодо 

ролі емоційного компоненту у розвитку психологічного стресу. 

Т. Цигульська розглядала поняття стресу з точки зору його механізму дії 

на особистість та компонентів. Одним із головних компонентів виділяє 

когнітивну оцінку ситуації. Авторка стверджує, що будь-який подразник при 

неправильній оцінці може стати стрес-фактором, що провокує стрес та 

зумовлює адаптацію або виснаження організму [93]. 

Сучасними дослідниками висунуто ряд положень щодо цілісного підходу 

до вивчення поняття психологічного стресу [37]. Наведемо приклад декількох 

теорій, що демонструють закономірності організації особистістю інформації 

про явища зовнішнього та внутрішнього світу та вибудовування на цій основі 

власних дій та вчинків. Зупинимося на «теорії особистісних конструктів» 

Дж. Келлі. Ця теорія висуває положення про те, що особистість стає психічно 

більш сприйнятливою залежно від того, як вона очікує розвиток подій. 

Очікування може обмежувати сприймання до дуже вузького, наперед 

визначеного діапазону. Різні передбачення про можливі події та різне їх 

тлумачення існує лише в межах, що задані очікуванням. 

Слід наголосити, також, на існуванні інтегрованого підходу [76] до 

розуміння поняття «стресу» як продукту когнітивних процесів особистості, 

виникнення та перебіг якого суттєво залежить від способу мислення індивіда, 

оцінювання ситуації, розуміння власних можливостей або ресурсів, ступеня 
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навченості способів управління та стратегій поведінки в стресових умовах, їх 

адекватному вибору. 

Л. Китаєв-Смик, виходячи з психологічної концепції стресу, визначає 

поняття «стрес» як значний негативний вплив на організм; сильна негативна 

для організму фізіологічна чи психологічна реакція на дію стресора; сильні, 

як негативні, так і позитивні для організму, різноманітні реакції; неспецифічні 

риси (елементи) фізіологічних та психологічних реакцій організму 

при сильному, екстремальному для нього впливі, що викликають інтенсивні 

прояви адаптаційної активності; неспецифічні риси (елементи) фізіологічних 

та психологічних реакцій організму, що виникають при різноманітних реакціях 

організму [26].  

К. Навроцька та С. Злепко у дослідженні проблеми вдосконалення процесу 

оцінювання стресу за допомогою когнітивних функцій також підкреслюють 

роль впливу когнітивних чинників виникнення стресу. У своїй роботі вони 

виділяють новий вид стресу – когнітивний, що виникає внаслідок взаємодії 

фізіологічного, психологічного та психосоціального стресів [54]. 

Отже, взаємодія особистості із навколишнім світом тісно пов’язана 

з таким поняттям як стрес. У даній роботі стрес визначається як психологічна 

та фізична реакція організму людини на дію негативних факторів. Головне 

місце у процесі протікання психологічного стресу визначається за когнітивною 

оцінкою ситуації. Окрім того, підкреслюється, що в процесі розвитку 

психологічного стресу ключове значення мають негативні емоційні стани, 

перенапруження, що зумовлені негативними емоціями, конфліктними ситуаціями. 

 

1.2. Стрес-долаюча поведінка особистості: копінг-стратегії 

та особистісні чинники їх ефективності 

Однією з найважливіших тем у психологічному просторі є питання стрес-

долаючої поведінки. Постійне перебування в атмосфері стресу, у якій живе 

особистість, вимагає ефективної психологічної відповіді. Характерною рисою 

сучасних психологічних досліджень є вивчення поля і можливостей 
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позитивного існування людини. Дослідниками розроблено безліч класифікацій 

реакцій на стрес та описано типи поведінки у стресовій ситуації. Аналіз 

наукової літератури з проблеми особистісних ресурсів стресоподолання 

свідчить про те, що на сьогодні найбільш вивченими є два види опрацювання 

особистістю негативних переживань, а саме – психологічний захист (З. Фрейд, 

К. Юнг, Т. Яценко, Л. Петухова, О. Донченко, Л. Мошенська, В. Журбін, 

Л. Медведєва та ін.) і психологічне долання – феномен, що вивчається в 

літературі віднедавна й зараз ще недостатньо повно розкритий (Л. Анциферова, 

Ф. Василюк, Л. Виноградова, О. Лібін, О Кокун, Т. Ларіна, Г. Ложкін, 

С. Максименко, Л. Карамушка, С. Нартова-Бочавер, Т. Крюкова, Н. Кривоконь, 

Н. Ендлер, С. Фолкман, Н. Хаан, Р. Лазарус та ін.)  

Визначення сутності феномену психологічного долання відбувається 

в декількох напрямках. Зокрема, розглядаються певні стратегії реагування 

й поведінки в стресогенних ситуаціях, що спрямовані на подолання негативних 

переживань, з’ясовуються певні особистісні властивості, що сприяють 

здійсненню конструктивного психологічного подолання.  

Переживання стресу є індивідуальним для кожної особистості, хоча й має 

спільні риси.  Основною формою прояву зусиль з подолання складної ситуації 

є копінг-поведінка. Близьким за змістом до поняття «копінг»  є термін 

«переживання». За визначенням Ф. Василюка, термін «переживання» 

використовується не в звичному для наукової психології сенсі, як безпосередня, 

найчастіше емоційна форма наданості суб’єктові змісту його свідомості, а для 

позначення особливої внутрішньої діяльності, внутрішньої роботи, за 

допомогою якої людині вдається витримати ті чи інші життєві події і явища, 

відновити втрачену душевну рівновагу,  впоратися з критичною ситуацією [13]. 

Феномен подолання ми розглядаємо як динамічне явище, на яке впливають 

когнітивна, емоційна та поведінкова сфери особистості. Основною формою 

зусиль подолання саме й виступає копінг-поведінка. Копінг-поведінку 

розуміємо як цілеспрямовану свідому реакцію на стрес, що виявляє себе в 

стратегіях, які відповідать специфіці особистості та ситуації.  
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У докторській дисертації Н. Родіної підкреслюється те, що поняття «стрес-

долаюча поведінка» служить синонімом поняттю «копінг-поведінка» [75,76]. У 

даній роботі ми також розділяємо думку дослідниці, та вважаємо, що дані 

поняття є синонімічними.  

Під поняттями «подолання стресу» й «копінг-поведінка» розуміють 

різноманітні форми активності людини, що охоплюють усі види взаємодії 

суб’єкта із завданнями і проблемами зовнішнього або внутрішнього плану. 

Подолання починає діяти не тільки в тих випадках, коли складність завдання 

перевищує можливості звичних реакцій, робить недостатнім нормативне 

пристосування, вимагає нових ресурсів, але й за необхідності змінити поведінку 

у важких життєвих ситуаціях, при хронічному впливі стресорів 

і при негативних повсякденних подіях. Подолання, як правило, спрямоване на 

пошук шляхів зміни взаємозв’язку між суб’єктом й умовами зовнішнього 

середовища або на зниження його емоційних переживань і дистресу; воно 

проявляється на когнітивному, емоційному й поведінковому рівнях у формі  

різних стратегій протидії стресогенним факторам або стресовим реакціям [11]. 

Залежно від інтенсивності стресових подразників, частоти їх виникнення, 

тривалості, індивідуально-психологічних параметрів особистості формуються 

найбільш характерні для неї способи подолання стресу – копінг-стратегії. 

Ефективні копінг-стратегії є ключовим елементом психологічного здоров’я 

людини. Сюди також ще можна віднести поняття життєстійкість («hardiness») 

та психологічне благополуччя. Психологічне благополуччя, життєстійкість та 

копінги являють собою систему стійких позитивних рис індивіда, що 

тлумачаться  як ресурси особистості, які сприяють успішному пристосуванню 

людини до навколишнього світу й практичному оволодінню ним, а також 

виконують важливу буферну функцію, тобто перешкоджають розвитку 

психічної патології, девіантної поведінки, особистісних порушень 

тощо [60, 159]. 
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Так, за С. Мадді, життєстійкість впливає на вибір копінг-стратегій 

і тільки через них — опосередковано — на ефективність діяльності, здоров’я й 

перебіг хвороби [149]. 

Уперше термін «копінг» з’явився в психологічній літературі завдяки 

Л. Мерфі, що застосував його, вивчаючи проблему, яким чином діти долають 

кризи розвитку. Основоположниками поняття є психологи Р. Лазарус та 

С. Фолькман, які назвали копінг-стратегії «стратегіями оволодіння та 

врегулювання взаємовідносин з навколишнім середовищем». Р. Лазарус 

у 1966 році у книзі «Psyсhоlоgісаl Strеss аnd Соpіng Prосеss» («Психологічний 

стрес і процес його подолання») звернувся до копінгу 

для опису усвідомлених стратегій подолання стресу й інших подій, які 

викликають тривогу. 

За твердженням Р. Лазаруса, головне завдання стрес-долаючої (копінг-

поведінки) – забезпечення і підтримка благополуччя людини, фізичного й 

психічного здоров’я, задоволеності соціальними відносинами [134]. Більш 

точно копінг-поведінка визначається так: це «безупинно мінливі когнітивні й 

поведінкові спроби впоратися із специфічними зовнішніми і/або внутрішніми 

вимогами, які оцінюються як надмірні або такі, що перевищують ресурси 

людини». Автори підкреслюють, що копінг може змінюватися, оскільки 

особистість і середовище утворюють нерозривний, динамічний взаємозв’язок і 

чинять один на одного взаємний вплив [133]. 

У дослідженнях Ю. Александровського [2], Л. Китаєва-Смика [26], 

Є. Чехлатого [94], Е. Носенко, І. Аршави, К. Кутового [5,59], 

А. Антоновського [9], К. Холахена, Р. Мооса [141], Н. Айзенберга, 

Р. Фейбза [147], К. Туомі, Дж. Сейтсамо, Р. Хуухтанена [162], A. Родріґеса і 

С. Гарселана [160] зроблено акцент на тому, що при недостатньому розвитку 

конструктивних форм поведінки подолання збільшується патогенність 

життєвих подій, і ці події можуть сприяти виникненню й розвитку 

психосоматичних та інших захворювань. 
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Можна виділити три підходи до розгляду стрес-долаючої поведінки. 

Перший із них – диспозиційний підхід (С. Фолкман, Р.Лазарус) [146] – 

зосереджується на питанні, чи існують особливі особистісні якості, що 

обумовлюють ефективне долання стресу. Другий – ситуативний або 

динамічний підхід – базується на тому, що існують ситуативно-мінливі 

фактори, які й визначають вибір копінг-стратегії. Третій підхід –  інтегративний 

(Р. Моос, Дж. Шейфер) [154],  згідно з ним і особистісні, і мінливі ситуаційні 

фактори впливають на вибір копінгу. 

Р. Лазарус і С. Фолкман розглядають копінг як динамічний процес, 

що визначається суб’єктивністю переживання ситуації, стадією розвитку 

конфлікту, зіткненням суб’єкта із зовнішнім світом. Вони визначили 

психологічне подолання як когнітивні й поведінкові зусилля особистості, 

спрямовані на зниження впливу стресу. Індивід оцінює для себе обсяг 

потенційного стресора, зіставляє вимоги середовища з власною оцінкою 

ресурсів, якими він володіє, щоб з оптимальною ефективністю впоратися 

із цими вимогами. Копінг-механізми визначають ступінь адаптації особистості 

до ситуації. Автори зазначають, що форма поведінки в тій чи іншій ситуації 

залежить від особистісних характеристик індивіда та від ситуації, яка в рамках 

даного підходу є вирішальною. Активна форма копінг-поведінки, активне 

подолання є цілеспрямованим усуненням або послабленням впливу стресової 

ситуації. Пасивна копінг-поведінка, або пасивне подолання, передбачає 

використання різного арсеналу механізмів психологічного захисту, які 

спрямовані на зниження емоційної напруги, а не на зміну стресової 

ситуації [142].  

З часом наукова парадигма застосування поняття «копінг» почала містити 

в собі не тільки реакції на «надзвичайні, що перевищують ресурси людини, 

вимоги», але й повсякденні стресові ситуації. Реакції на стрес стали поділяти на 

довільні та мимовільні [125].  

З початку 90-х років ХХ століття вивчення копінг-поведінки стає сферою 

наукових розвідок вітчизняних учених. Науковці досліджують шляхи 
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подолання стресових ситуацій не тільки здоровими людьми -  представниками  

різних професій, серед яких лікарі, психологи, психотерапевти, студенти, 

учителі, менеджери, працівники ОВС та ін., але й людьми, хворими на 

алкоголізм, наркоманію, неврози тощо. 

У працях вітчизняних психологів [9,71,74,75] ми зустрічаємо 

інтерпретацію поняття «копінг» як подолання (стрес-долання) або 

психологічного подолання стресу.  

Т. Титаренко у своїх роботах підкреслює внутрішні фактори стійкості 

людини до стресу, оперуючи поняттям «життєстійкість», що було введене в 

науковий обіг Д. Кошабою та С. Мадді наприкінці 70-х років ХХ століття. 

Життєстійкість характеризує міру здатності особистості витримувати стресову 

ситуацію, зберігаючи внутрішню збалансованість і не знижуючи успішність 

діяльності. Т. Титаренко вважає, що компонентами життєстійкості є довіра 

життю і світу, вірність собі, розвинутий внутрішній контроль, уміння долати 

перешкоди, бажання випробувати власні сили. Життєстійкість впливає не лише 

на оцінювання ситуації, але й на вибір копінг-стратегії. Тому, зазначимо, шо 

поняття «життєстійкість» не тотожне поняттю «копінг-стратегія» [86]. 

Н. Никоненко розглядає долаючу поведінку як таку, що відображає 

готовність особистості до розв’язання проблемних ситуацій. Авторка вважає, 

що поняття долаючої поведінки ширше за поняття копінг-стратегії, а останнє – 

за копінг. Копінг-стратегія – це внутрішній регулятивний механізм поведінки 

людини, а сама поведінка не є власне психологічним феноменом, 

бо містить соціальні та біологічні складові. На думку авторки, долаюча 

поведінка реалізується завдяки успішним копінг-стратегіям. 

Р. Грановська [18] та І. Нікольська [58] зазначають, що поняття копінг-

поведінки за своїм змістом близьке до поняття психологічного захисту. 

Основна відмінність полягає в тому, що стратегії копінг-поведінки 

використовуються особистістю свідомо, і можуть змінюватися залежно від 

обставин, а механізми психологічного захисту не усвідомлюються, і в разі їх 

закріплення стають дезадаптивними. 
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Т. Крюкова вказує, що особистість, яка чинить опір стресу, використовує 

ряд базисних стратегій, які можуть бути як оптимальними, так 

і неоптимальними, як адекватними, так і неадекватними ситуації. На думку 

авторки, «людина, що долає» розглядається в парадигмі «стрес-копінг» як така, 

що володіє особливою особистісною диспозицією, високими резервами опору 

стресу або стійкістю [29]. 

Л. Анциферова зазначає, що індивіди, які в проблемних і стресових 

ситуаціях вдаються до механізмів психологічного захисту, сприймають світ 

як джерело небезпеки, мають невисоку самооцінку й песимістичний світогляд. 

Особи ж, які в таких ситуаціях віддають перевагу конструктивним стратегіям 

копінг-поведінки, відрізняються оптимістичним світоглядом, стійкою 

позитивною самооцінкою, реалістичним підходом до життя  і яскраво 

вираженою мотивацією досягнення [3]. 

Психологічне призначення стрес-долаючої поведінки полягає в тому, 

щоб якнайкраще адаптувати людину до вимог ситуації, оволодіти нею, 

ослабити або пом’якшити її вимоги, уникнути їх або звикнути до них і, таким 

чином, погасити стресову дію ситуації. 

Більшість дослідників копінг-стратегій поділяють їх на активні 

та пасивні. До активних стратегій відносять стратегію «вирішення проблем», 

як базову копінг-стратегію. Вона містить усі варіанти поведінки людини, 

спрямовані на вирішення проблемної чи стресової ситуації, а також стратегію 

«пошуку соціальної підтримки», спрямовану на одержання соціальної 

підтримки від середовища. Пасивна копінг-поведінка забезпечує використання 

варіантів поведінки, що містять базову копінг-стратегію «уникання». Водночас 

необхідно враховувати, як свідчать результати деяких досліджень, що певні 

форми уникання можуть мати й активний характер [29]. 

За класифікацією Е. Хейма [164], копінг-стратегії поділяються 

на продуктивні, відносно продуктивні й непродуктивні (або конструктивні, 

відносно конструктивні й неконструктивні). Перші допомагають швидко 

й успішно справлятися зі стресом, другі – у деяких ситуаціях, наприклад, 
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не дуже значущих або при невеликому стресі, треті не усувають стресовий стан, 

а навпаки, сприяють його посиленню. 

Н. Кривоконь визначає чинники, від яких залежить упередження 

та успішність переживання та долання стресових ситуацій, і ділить їх на дві 

групи: 1) ті, які зумовлюються особистістю та особливостями її розвитку, 

соціалізації; 2) ті, які зумовлені середовищем і характером взаємодії індивіда 

з ним [40]. 

Оскільки реалізація копінг-стратегій може відбуватися в трьох сферах 

(поведінковій, когнітивній та емоційній), К. Муздибаєв [53] виділяє специфічні 

стратегії подолання негативних життєвих подій, зокрема, стратегію, 

сфокусовану на оцінці; стратегію, сфокусовану на проблемі; та стратегію, 

сфокусовану на емоції, які можуть бути оцінені залежно від того, якою мірою 

вони відповідають цим загальним адаптивним задачам. 

Стратегія подолання стресу, сфокусована на оцінці, містить у собі зусилля 

людини щодо встановлення значення ситуації, розуміння негативних процесів, 

що відбуваються, й оцінки їх можливих наслідків. У межах означеної стратегії 

здійснюється логічний аналіз обставин та пізнавальна підготовка, тобто людина 

приймає ситуацію і розділяє її, щоб виділити якісь сприятливі моменти. Ця 

стратегія може використовувати і неконструктивні навички, продуковані 

захисними механізмами, наприклад, заперечення або зменшення загрози. 

Стратегія подолання життєвих труднощів, сфокусована на проблемі, 

спрямована на рішучу протидію стресорам і їх наслідкам. Цей тип реакції 

на кризову ситуацію починається з отримання якомога надійнішої інформації 

відносно тих обставин, у яких опинилася людина. Сюди ж належать навички 

індивіда в пошуку підтримки та заспокоєння з боку близьких або корисних 

йому людей. Центральним моментом цієї стратегії подолання стресових 

ситуацій є прийняття рішення та здійснення конкретних дій, прагнення 

безпосередньо мати справу з критичними проблемами. 

Третя стратегія подолання життєвих труднощів сфокусована на емоціях. 

Вона спрямована на керування почуттями, викликаними кризовими подіями, 
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і на підтримку емоційної рівноваги. Адаптивні навички, що допомагають 

зберегти емоційний баланс, передусім дають надію на зміну ситуації. Надія, 

роздуми про позитивну перспективу дозволяють людині придушувати 

негативні почуття та імпульсивні акти й спрямовують її на дотримання норм 

моралі, оскільки саме надія підтримує волю до життя, саме вона є джерелом 

прагнень. Окрім регулювання емоцій за допомогою надії, існує також спосіб 

управління емоціями за допомогою научіння терпимості. 

Дещо іншу, але досить схожу класифікацію стратегій подолання кризових 

ситуацій запропонували Л. Перлін і С. Скулер [157]. На їх думку, захисні 

функції таких стратегій повинні здійснюватися трьома способами: через 

усунення або зміну умов, які створили проблему (стратегія зміни проблеми); 

шляхом перцептивного управління змістом переживань у такий спосіб, щоб 

нейтралізувати їх проблемний характер (стратегія зміни способу бачення 

проблем); за допомогою утримання емоційних наслідків проблеми, що виникла, 

в розумних межах (стратегія управління емоційним дистресом). 

Також автори вважають, що копінг, орієнтований на вирішення проблеми 

(тобто активний копінг), може зменшувати негативний вплив як гострих 

життєвих подій, так і стресових факторів тривалої дії. Е. Менахен, Р. Мітчелл 

та Р. Кронкайт теж підкреслюють, що використання копінгу, сфокусованого на 

проблемі, також пов’язане зі зниженням депресії й поточного дистресу. 

Натомість копінг, орієнтований на емоції та уникнення, характеризується 

більшою вираженістю депресії і ризиком можливих проблемних 

наслідків [150,151]. 

У цілому до базових копінг-стратегій науковці та практики відносять 

стратегії «вирішення проблем», «пошук соціальної підтримки» й «уникання» і 

наділяють їх такими характеристиками: 

1. Стратегія вирішення проблем – це активна поведінкова стратегія, 

застосовуючи яку людина прагне використовувати особистісні ресурси 

для пошуку можливих способів ефективного вирішення проблеми. 
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2. Стратегія пошуку соціальної підтримки – це активна поведінкова 

стратегія, застосовуючи яку людина для ефективного вирішення проблеми 

звертається по допомогу й підтримку до середовища, яке її оточує, –  сім’ї, 

друзів. 

3. Стратегія уникнення – це поведінкова стратегія, застосовуючи яку 

людина прагне уникнути контакту з навколишнім світом, витісняє необхідність 

розв’язання проблеми. 

До способів уникнення можна віднести занурення у хворобу, активізацію 

вживання алкоголю, наркотиків, варіантом активного способу уникання – 

суїцид. Стратегія уникнення – одна з провідних поведінкових стратегій, яка 

сприяє формуванню дезадаптивної, псевдодолаючої поведінки. Використання 

цієї стратегії обумовлене недостатнім рівнем особистісних копінг-ресурсів 

і навичок активного розв’язання життєвих проблем. Стратегія уникнення може 

носити адекватний або неадекватний характер, залежно від конкретної 

стресової ситуації, віку і стану ресурсної системи індивіда. 

Найбільш ефективним є ситуативне використання всіх трьох поведінкових 

стратегій. У деяких випадках людина може самостійно подолати труднощі, що 

виникли, в інших випадках їй потрібна підтримка оточення, 

ще в інших – може просто уникнути зіткнення з проблемною ситуацією, 

наперед оцінивши негативні наслідки такого зіткнення. 

Вибір стратегій копінг-поведінки зумовлений особистісними 

особливостями і ситуаційними чинниками. Особистісні особливості індивіда 

можуть виступати як в ролі ресурсів, так і чинників, що перешкоджають 

успішному подоланню стресової ситуації.  

Конструктивність/неконструктивність копінг-стратегій може визначатися 

тим, наскільки обраний копінг відповідає можливості адаптації і утримання 

продуктивності діяльності на необхідному рівні, оскільки в цілому 

передбачається, що «процес подолання життєвих труднощів є процесом 

мобілізації особистісних ресурсів і ресурсів середовища, і процесом 

оптимального їх використання» [53]. 
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При оцінці копінг-стратегій з точки зору їх ефективності/неефективності, 

критерієм ефективності може виявитися зниження почуття вразливості 

до стресів [55]. Т. Кулакевич підкреслює значущість когнітивних копінг-

стратегій подолання стресу, що полягає в зміні неадекватних переконань, 

небажаних думок. Автор вважає, що ефективним способом попередження 

стресу є зміна сприйняття особистістю кожного з трьох основних аспектів 

когнітивної оцінки: висунутої вимоги до особистості, спроможності її виконати 

та ступеня важливості з нею впоратися [34]. Існують різні точки зору щодо 

ефективності стратегій стресоподолання. Так, І.  Нікольська та 

І. Грановська [58] визначають корисність копінг-поведінки, тоді як 

Е. Фройденберг, Р. Левіс та ін. вказують на існування двох типів копінг-

стратегій: 1) продуктивні, функціональні, адаптивні; 2) непродуктивні, 

дисфункціональні, дезадаптивні [138]. 

Також, важливим критерієм ефективності можна вважати частоту 

застосування і різноманітність копінг-стратегій, що відображено в дослідженні 

Р. Мак-Краї: «... чим частіше люди використовують свої індивідуальні копінг-

стратегії в стресовій ситуації, тим більш ефективно і швидше вирішується 

проблема, отже, більшою мірою знижується суб’єктивний стрес» [71]. 

Т. Титаренко наголошує на важливості продуктивного ставлення до 

стресу, що передбачає оволодіння людиною цілою гамою стратегій 

самоопанування. Залежно від конкретної ситуації використання цих стратегій 

може бути досить гнучким, різнобічним. Дослідниця виділяє необхідність зміни 

ставлення людини  до ситуації, що є прийомом позитивного тлумачення 

неприємних, морально тяжких переживань. Особистість може знайти в ситуації 

нетривіальний смисл, побачити подію у несподіваному ракурсі. Так, Т. де Прес, 

який вивчав в’язнів 225-ти нацистських концтаборів, виявив, що ті з них, 

хто бачив смисл у визначенні можливостей виживання в нелюдських умовах, 

легше переносили страждання. Ф. Зимбардо є автором прийому прийняття ролі, 

коли людина навчається тимчасово виконувати не свою роль, а роль 

«щасливчика» — людини сильної, впевненої, успішної. Слід зазначити, 



39 

що тривале виконання ролі, яка не є характерною для людини, вносить 

небезпечні зміни в особистісні цінності та установки [83]. 

Варто зазначити, що серед неконструктивних копінг-стратегій, які все ж 

полегшують внутрішній стан людини, сприяють її адаптації до складних умов, 

можна назвати стратегію втечі. Людина відмовляється від ніби звабних 

пропозицій, службових підвищень, відчуваючи, що за все це вона надто дорого 

розплачуватиметься. У сфері здоров’я існують стратегії, які фокусуються на 

емоціях. Це психологічна боротьба з негативними емоційними станами 

і болісними відчуттями, коли людина не хоче помічати симптомів хвороби, 

намагається оцінювати свій стан з гумором, сподівається на допомогу 

надприродних сил. 

Найменш ефективними стратегіями подолання є уникання 

та самозвинувачення в яких завгодно варіантах. Людина закривається від того, 

що відбувається, і починає себе карати, тим самим знижуючи власну 

самооцінку [85].   

Т. Титаренко також наголошує на тому, що переживання людиною 

стресового стану тісно пов’язане із ступенем усвідомлення  даного стану, що 

потребує розгорнутого, усвідомленого вирішення завдання [84]. 

Отже, під копінг-поведінкою (стрес-долаючою поведінкою) ми будемо 

розуміти засоби свідомого та цілеспрямованого управління стресовими 

факторами, які використовує індивід для відповіді на сприйняту ним загрозу. 

Поняття об’єднує емоційні, когнітивні та поведінкові стратегії, які 

використовує індивід для того, щоб подолати стрес-загрози сьогодення. Також 

можна припустити, що існує взаємозв’язок між тими особистісними 

конструктами, за допомогою яких людина формує своє ставлення до життєвих 

труднощів, і тим, яку стратегію поведінки при стресі вона обирає.  

При розгляді питання стрес-долаючої поведінки необхідним є вивчення 

чинників, що визначають вибір ефективної поведінки особистості під дією 

стресу. У рамках психологічних досліджень стрес-долаючої поведінки 

розглядається досить широкий спектр різноманітних, як зовнішніх так 
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і внутрішніх факторів. У ролі зовнішніх чинників виступають достатні 

матеріальні можливості, наявність соціальної підтримки, рівень освіти, а також 

спосіб життя. До внутрішніх чинників звичайно відносять особистісні 

конструкти, що допомагають індивіду справлятися із загрозливими 

обставинами та полегшують адаптацію [88].  

Особливої уваги потребують вивчення та пошук нових підходів щодо 

розширення знань про внутрішні особливості особистості, що залучаються 

у стресогенних, кризових ситуаціях.  

Одним із підходів до вивчення стресу, що робить акцент на чинниках 

подолання стресу особистістю, є ресурсний підхід. У рамках ресурсного 

підходу наголошується, що існує процес «розподілу ресурсів» (commerce of 

resources), який пояснюється тим, що деякі особи спроможні зберігати здоров’я 

та адаптуватися до різноманітних життєвих обставин [140]. 

С. Хобфол вважає, що існує «ключовий ресурс», який виступає головним 

засобом, який контролює та організовує розподіл інших ресурсів. Інші 

дослідники передбачають не один, а цілий комплекс ключових ресурсів. Так 

запропоновано теорію збереження ресурсів (Conservation of Resources, COR — 

теорія), у якій розглядаються два класи ресурсів: матеріальні та соціальні, або 

ті, що пов’язані із цінностями. Значення цієї теорії полягає в тому, що 

 залежно від наявності та впливу певного комплексу ключових ресурсів можна 

передбачити формування конкретної копінг-поведінки при визначених умовах 

та простежити взаємозв’язок тих ресурсів, які має особистість 

та сформованих копінг-утвореннь [140]. 

М. Селігман у ролі головного ресурсу стрес-долання розглядає оптимізм. 

Інші дослідники як один із ресурсів, що впливає 

на характер копінг-стратегії, яка використовується особистістю, вважають 

конструкт «життєстійкість» [161]. 

На думку Е. Фройденберг з самоефективністю пов’язані пізнавальні 

процеси, до яких відносять внутрішні переконання особистості про її власні 

здібності подолання скрутних життєвих ситуацій, криз [137]. 
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Крім того, до внутрішніх чинників стрес-долаючої поведінки особистості, 

на думку багатьох дослідників, належать адекватна Я-концепція, позитивна 

самооцінка, низький нейротизм, інтернальний локус-контроль, оптимістичне 

світобачення, здатність до емпатії, афілятивна тенденція, характеристики 

темпераменту, інтелект, креативність та інше. 

На сьогодні існує певний дефіцит досліджень, що зорієнтовані на вивчення 

внутрішніх особистісних чинників долаючої поведінки.  

Е. Фройденберг розкриває сенс процесу долаючої поведінки за допомогою 

формули: Стрес-долання = Особистість (індивідуальні характеристики) + 

Ситуація + Сприйняття та когнітивна оцінка (ситуації, власних можливостей та 

ефективності дій). Тому найбільш продуктивний підхід повинен включати в 

себе рівні інтеграції психічних процесів, психологічних та соціально-

психологічних якостей і властивостей особистості, тобто необхідне цілісне 

осмислення та аналіз факторів, що детермінують продуктивну стрес-долаючу 

поведінку [137]. 

Варто зазначити, що копінг-поведінка завжди включає в себе когнітивну 

оцінку, що несе в собі певні інтелектуальні дії, а саме, роздуми про проблему, 

аналіз та обмірковування способів її вирішення, пошук нової інформації. Усе це 

дозволяє особистості передбачувати можливі труднощі та збільшувати власні 

ресурси й шанси на успіх. Когнітивна оцінка стосується не лише ситуації, 

але й «самого себе», тобто вона включає в себе і процес рефлексії, що дозволяє 

критично осмислювати власну поведінку в тих чи інших ситуаціях, вносити 

зміни відповідно до умов, що змінюються, прогнозувати можливий результат 

події [96]. 

У різних дослідженнях зафіксовані нечисленні зв’язки психометричного 

інтелекту з вибором копінг-стратегії. Аналіз дослідження О. Алексапольського 

показує, що долаюча поведінка продуктивних в інтелектуальному плані людей 

є більш гнучкою та варіативною. Вони не намагаються уникати проблем чи 

використовувати соціальне відволікання, вони не бояться приймати на себе 

відповідальність. Інтелектуально-продуктивні особистості та особистості, що 
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перебувають на більш високому рівні інтелектуального розвитку, 

використовують ширший спектр стратегій долаючої поведінки й рідше не 

справляються з труднощами [71]. 

У дослідженнях Н. Колієнко розглянуто та експериментально доведено, 

що творче мислення є чинником, що впливає на підвищення варіативності 

вибору та продуктивності копінг-стратегій. Творче мислення авторка розглядає 

як індивідуально-психологічний копінг-ресурс особистості [27]. 

У дослідженнях С. Хазової, Т. Крюкової наголошується, 

що чим рефлексивніша особистість, тим менша вірогідність, що в стресових 

ситуаціях вона буде обирати неконструктивні копінг-стратегії. Це пов’язане 

з тим, що імпульсивні особистості приймають рішення на недостатній 

інформаційній основі, тоді як рефлексивні особистості схильні приймати 

рішення з урахуванням максимально повної інформації про те, що 

трапилось [90]. 

Не менш важливим є такий інтелектуальний ресурс як когнітивний стиль 

особистості, що являє собою індивідуальні способи сприйняття, оцінки 

та інтерпретації навколишньої дійсності. 

Наукові розвідки С. Хазової щодо впливу когнітивно-стильових 

характеристик пізнавальної сфери на вибір стратегій подолання стресу 

вказують, що когнітивні стилі полезалежність/поленезалежність та 

рефлексивність/імпульсивність чинять такий безпосередній вплив,  причому 

полезалежні та імпульсивні частіше обирають стратегії, пов’язані зі зниженням 

емоційної напруги за рахунок відволікання, надії на диво, а також прямого 

ігнорування проблеми. Поленезалежні та рефлексивні люди більш самостійні та 

ефективні в подоланні життєвих труднощів [89]. 

Попри те, отримані різними дослідниками дані не завжди корелюють між 

собою, а інколи навіть суперечать одні одним: статистичні процедури, що 

використовуються вченими, не дають достатньо достовірного прогнозу щодо 

впливу когнітивних факторів на вибір стратегії подолання стресу (у різних 

дослідженнях точність прогнозу коливається від 12 до 40%). Отже, роль 
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когнітивних стилів у процесі подолання життєвих труднощів потребує 

подальшого аналізу та уточненню [88]. 

Серед індивідуальних особливостей особистості, які добре характеризують 

поведінку людини, її діяльність та спілкування, особливе місце належить 

темпераменту. Вважається, що найбільш яскраво виражається роль 

темпераменту в тих ситуаціях, де спостерігається високий рівень 

нейропсихологічного напруження, тобто стрес. Проте не стільки сам тип 

темпераменту,  скільки його складові –  екстраверсія-інтроверсія та нейротизм 

(емоційна стабільність-лабільність) – визначають поведінку людини у складних 

життєвих ситуаціях. Вплив нейротизму виявляється досить значущим, що 

дозволяє віднести цю властивість до предикторів долаючої поведінки 

в ранньому юнацькому віці. 

А. Басе та Р. Пломін вважають, що такі основні характеристики 

особистості як емоційність, енергійність, комунікабельність, що притаманні 

 людині ще в ранньому віці, можуть відігравати важливу роль у зменшенні 

впливу стресу на особистість. Т. Хаузер і М. Боулдз доводять, що темперамент 

впливає на вибір стратегії подолання (копінг-стратегії) стресової ситуації [91]. 

Також, як чинник стрес-долаючої поведінки розглядають тривожність 

особистості. Певний рівень тривожності – природна й обов’язкова особливість 

активної діяльності особистості. У кожної людини існує свій оптимальний або 

бажаний рівень тривожності, це так звана корисна тривожність. Оцінка 

людиною свого стану в цьому розумінні є для неї істотним компонентом 

самоконтролю й самовиховання. Однак підвищений рівень тривожності є 

суб’єктивним проявом неблагополуччя особистості. Прояви тривожності в 

різних ситуаціях неоднакові. В одних випадках люди схильні поводитися 

тривожно завжди і скрізь, в інших –  виявляють свою тривожність лише час від 

часу, залежно від обставин, що складаються. 

У результаті проведеного дослідження І. Борисовою, А. Зюзею, 

І. Мезенцевою про вивчення долаючої поведінки особистостей з різними 

рівнями тривожності було виявлено вплив рівня тривожності на вибір копінг-
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стратегії. Високотривожні особи частіше використовують ігнорування та втечу 

від вирішення проблеми як стратегії подолання стресу. Автори роблять 

висновок, що чим вищий рівень тривожності, тим більше особистість 

використовує непродуктивні копінги. Таким особистостям також притаманним 

є використання емоційно-орієнтованого копінгу [12]. 

Не менш впливовим фактором на долаючу поведінку є локус-контроль 

особистості, який визначається як особистісна характеристика, що відображає 

схильність індивіда надавати відповідальність за події, що відбуваються 

у житті, і за результати власної діяльності зовнішнім силам (екстернальний 

локус-контроль) або ж власним здібностям та зусиллям (інтернальний локус-

контроль) [99]. 

Переважно в психологічній літературі локус-контроль особистості 

розглядається як предиктор ефективних форм поведінки особистості, 

а саме копінг-поведінки. 

Вважають, що локус-контроль впливає на формування індивідуального 

стилю долаючої поведінки. Упевнені в можливості контролювати негативні 

обставини, інтернали сприймають стресові ситуації як можливість випробувати 

власні сили. Екстернали не вважають себе відповідальними за власні дії та 

воліють покірно переносити труднощі, не намагаючись їх змінити. 

Дослідниця С. Яковлева встановила, що екстернальний локус-контроль 

орієнтує особистість на вибір непродуктивних копінг-стратегій. Інтернальний 

локус сприяє вибору копінг-стилю з переважанням продуктивних стратегій 

подолання стресу, що сприяє успішній соціалізації та адаптації особистості. 

Авторка робить висновок, шо локус-контролю може виступати у ролі фактора 

детермінації долаючої поведінки [99,100]. 

Як чинник стрес-долаючої поведінки дослідники розглядали також Я-

концепцію особистості, що визначається як система уявлень індивіда про 

самого себе. Ці уявлення про самого себе частіше за все усвідомлені,  і їм 

притаманна відносна стійкість. Ця концепція – результат пізнання й 

оцінювання самого себе крізь призму окремих образів себе в умовах 
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різноманітних реальних та фантастичних ситуацій, а також через думки інших 

людей та співвідношення себе з іншими. Я-концепція характеризується 

адекватністю або неадекватністю [7]. 

Традиційно виділяють когнітивну, оціночну та поведінкову складові 

Я – концепції. Когнітивна складова – це уявлення індивіда про самого себе, 

набір характеристик, якими, як йому здається, він володіє. Оціночна – це те, як 

індивід оцінює ці характеристики, як до них ставиться. Поведінкова – це те, 

як людина насправді діє [8]. 

На думку В. Голованевської, у ролі ключових факторів тієї або іншої 

стратегії подолання стресу виступають результати когнітивної оцінки, а саме 

Я – концепції, як результат самокатегорізації та суб’єктивної оцінки важкості 

ситуації. Змістове наповнення цих оцінок перебуває у відповідності 

з обраною копінг-стратегією. Роль Я-концепції як чинника вибору стратегії 

подолання стресу складається з вибору способу дії у важкій ситуації, 

що є адекватним власним властивостям та можливостям особистості. Конкретні 

компоненти Я-концепції, на думку В. Голованевської, а саме Я - Ідеальне та Я -

 у скрутній ситуації, не визначають бажаної стратегії, а дозволяють більш повно 

проаналізувати обраний тип копінг-стратегії через співвідношення 

з ситуативними факторами [17]. 

Нижче наведено рис. 1.3, на якому відображено розмаїття чинників стрес-

долаючої поведінки, які впливають на ефективність копінг-стратегій та є 

дослідженими на сьогодні.  
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Рисунок 1.3 - Особистісні чиннки стрес-долаючої поведінки особистості 

Отже, зважаючи на аналіз  вивчених чинників, які впливають на характер 

копінгу особистості, можна зробити висновок, що значне місце в процесі 

подолання стресу особистістю приділяється когнітивній оцінці, переробці 

інформації та емоційному стану, що виступають безпосередніми джерелами 

стресу [100].  

Кожна стресогенна ситуація викликає комплекс процесів оцінки, 

узгоджень, урегулювань під час взаємодії особистості зі стресорами, що 

тривають доти, поки не налагодиться контроль за стресом за допомогою 

купірування або поки стрес мимовільно не припиниться. За принципами 

зворотного зв’язку встановлюється взаємозв’язок між купіруючою взаємодією 
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та особистістю, котра отримує інформацію про ефект цих впливів та про 

значущість самої події. Доки діє зворотній зв’язок, людина постійно 

переоцінює ситуацію, за можливістю регулюючи купіруючі стратегії та 

значущість події. 

На оцінку події як стресогенної впливає ряд чинників (у тому числі 

оцінка, що упереджує емоційні реакції на стрес особистості), які тісно пов’язані 

із розвитком рівня рефлексії та з домінантним типом мислення людини, а отже, 

можуть виступати чинниками, що впливають на характер стрес-долаючої 

поведінки особистості. 

1.3. Роль мислення в контексті ефективного подолання стресу 

особистістю 

Мислення у психологічному науковому просторі визначається як процес 

пізнавальної діяльності індивіда, що характеризується узагальненим і 

опосередкованим відображенням дійсності. Мислення часто розгортається як 

процес вирішення завдання, в якому виділяються умови і вимоги. [47] 

В рамках дослідження стрес-долаючої (копінг-поведінки) дослідники 

розглядають феномен «мислення» через такі психологічні процеси як 

«розуміння», «осмислення», «рефлексія». Г. Щедровицький у своїх роботах [97] 

вивчає поняття мислення, розуміння та рефлексії, у свою чергу, описуючи 

розуміння та рефлексію, як компоненти мисленєвої діяльності. Н. Чепелєва, 

вважає, що процес розуміння пояснюється через поняття осмислення [95]. 

Тобто, функція розуміння полягає в осмисленні, аналізі знання, що носять для 

людини проблемний характер. 

Успішність розв’язання складної ситуації, знаходження оптимального 

способу її вирішення значною мірою залежить від аналізу та ступеня 

осмислення людиною конкретних життєвих ситуацій. Як правило, для людини 

головне значення мають не самі події, які відбуваються з нею, а той смисл, 

яким вона наділяє ці обставини, а також її ситуативні смислові єдності, що 

виникають на основі осмислення ситуації [3]. Н. Родіна стверджує, що 

розуміння проблемних, стресових ситуацій відбувається через їх осмислення 
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[77]. А. Кім у власних дослідженнях поняття «розуміння» підкреслює 

значущість рефлексії [25]. Рефлексія, на думку автора, є більш «глибоким» 

розумінням, з психологічної точки зору.  

Варто наголосити, що осмислення особистістю ситуації залежить, перш за 

все, від ступеня розвитку рефлексивних здібностей особистості. За допомогою 

рефлексії людина здатна подивитися на ситуацію й на себе, так би мовити, 

«збоку». Це, своєю чергою, дає можливість більш повно оцінити події та власні 

ресурси [165]. 

Отже, у даній роботі будемо вивчати мислення в контексті стрес-долаючої 

поведінки особистості крізь призму понять осмилення та рефлексія. 

1.3.1. Рефлексія як шлях розвитку саногенного мислення особистістю 

А. Бехтєр вважає, що рівень рефлективності буде важливим 

у ситуації вибору стратегії подолання стресу. С.. Волканевський, А. Карпов 

вказуються на значущість рефлексування власного емоційного стану 

в стресі. Когнітивна оцінка визначається як сприйняття суб’єктом ситуації, 

її оцінка та формування ставлення до неї. Головна роль відводиться саме 

переживанню події, розуміння того, що відбувається, та формування ставлення 

до неї. Когнітивна оцінка – це розуміння усіх нюансів ситуації, виявлення 

негативних та позитивних сторін, усвідомлення значення події. Доведено, що 

чим рефлексивніша особистість, тим менша вірогідність, 

що в стресових ситуаціях вона буде обирати неконструктивні копінг-

стратегії [6,24]. 

У психології рефлексія розглядається як принцип існування індивідуальної 

свідомості. Рефлексія – це процес осмислення та переосмислення людиною 

власного досвіду. Рефлексія – це мислення про мислення. Це універсальний 

механізм саморегуляції та саморозвитку, що відображає особистісний аспект, а 

також це родова здатність особистості, що виявляється у спрямуванні пізнання 

на саму себе, на свій внутрішній світ та на визначення свого місця у 

взаємовідносинах з іншими. 
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Поняття «рефлексія» виникло у філософії й спочатку означало процес 

міркування індивіда про те, що відбувається у його свідомості. Термін 

«рефлексія» в науку увів Р. Декарт, який розробив раціоналістичну теорію 

самосвідомості, котра розглядає свідомість як мислення. Початок власне 

психологічного вивчення рефлексії було розпочато Дж. Локком, котрий 

визначав її як спостереження душі за своїм станом. Автор вказував на 

можливість «подвоєння» психіки, виділяючи в ній два рівня: перший – 

сприйняття, думки, бажання; другий – спостереження структур першого рівня. 

У зв’язку з цим під інтроспекцією часто розуміють метод вивчення 

властивостей та законів свідомості за допомогою рефлексивного 

спостереження. Інакше кажучи, будь-яка рефлексія, спрямована на вивчення 

закономірностей, притаманних психіці кожної особистості, є інтроспекцією, а,  

своєю чергою, індивідуальне спостереження, що не має такої мети, – тільки 

рефлексія. 

Рефлексія являє собою важливий феномен психіки (Дж. Локк, Ж. Піаже, 

Л. Виготський, С. Рубінштейн та ін.) та виступає складовою здібностей 

особистості (Я. Пономарьов, В. Шадріков). Експериментально рефлексію 

почали вивчати на початку ХХ століття в німецькій психології у дослідженнях 

Вюрцбурзької школи (Е. Шпрангера, А. Буземана), а потім роботу було 

продовжено  емпірично у французькій (А. Марк, Ж. Піаже), англо-

американській (Е. Титчинер, Д. Дьюі) та російській  (С. Кравков, П. Блонський) 

класичній психології. 

У зарубіжній психології  склалася чітка традиція вивчення рефлексії 

у гносеологічному аспекті в рамках когнітивно-поведінкових напрямків 

досліджень (Ж. Піаже, В. Вундт, В. Джеймс). Рефлексію часто розуміють як 

«мислення про мислення» і як спостереження за когнітивними процесами та 

роботою свідомості.  

Сучасна психологічна практика звертається до рефлексії як до необхідної 

основи особистісного росту, відповідального вибору та психосоматичного 

здоров’я особистості. Рефлексію також  розглядають як сутність, ядро людської 
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свідомості ( Л.  Виготський, С. Рубінштейн, І. Семенов, С. Степанов та інші). У 

психологічних дослідженнях рефлексія виступає як компонент теоретичного 

мислення (Н. Алексєєв, О.  Анісімов, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та інші), як 

одиниця розумової дії (В. Давидов) та евристичного рішення (Ю. Кулютін), 

рівня розумового процесу (І. Семенов), а також як усвідомлення способів або 

підстав та труднощів розумової діяльності (Я. Пономарьов).  

У роботах О. Карпова, І. Семенова, С. Степанова описано різновиди 

рефлексії [24,80]. Так, автори виділяють кооперативну, комунікативну, 

інтелектуальну та особистісну рефлексію. 

Особистісна рефлексія вивчає власне вчинки людини, образи власного «Я» 

як індивідуальності. Особистісна рефлексія включає в себе декілька етапів: 

 переживання невирішеності та осмислення задач; 

 випробування особистісних стереотипів  (шаблонів дій) та їх 

дискредитація; 

 переосмислення особистісних стереотипів, проблемно-конфліктної 

ситуації та самого себе. 

Варто зазначити, процес переосмислення виражається у зміні ставлення 

людини,  перш за все, до самої себе, власного «Я» й реалізується у вигляді 

відповідних вчинків. Також відбувається зміна ставлення особистості до 

власних знань та умінь. Переживання конфліктності, викликаної стресовою 

ситуацією, не пригнічується, а навпаки, призводить до мобілізації ресурсів «Я» 

для остаточного вирішення проблеми, що виникла.  

Д. Леонтьєв, Є. Осін  аналізують проблему ролі рефлексивних процесів у 

саморегуляції. Автори визначають диференційну модель рефлективності, у якій 

розділяють позитивний (системна рефлексія) та негативний (квазірефлексія, 

інтроспекція) різновид рефлексивних процесів. 

У їх роботах підкреслюється, що настирливі рефлексивні роздуми 

(rumination) як спосіб реагування на дистрес, що полягають у пасивному 

зосередженні на симптомах, можливих причинах та наслідках, мають позитивні 

зв’язки з депресією та іншими паталогічними симптомами, дезадаптивними 
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стилями подолання, песимізмом, нейротизмом, і негативні кореляційні зв’язки 

– з успішним вирішенням проблем та соціальною підтримкою.  

Повна відсутність самоконтролю, зосередженість лише на зовнішньому 

інтенціальному об’єкті діяльності, визначається Д. Леонтьєвим таким поняттям, 

як «арефлексія». Цьому поняттю протиставляється три якісно відмінних 

процеси: інтроспекція (фокусом уваги стає власне внутрішнє переживання), 

системна рефлексія (ґрунтована на самодистанціюванні та погляді на себе 

збоку, можливість одночасно бачити і полюс об’єкта, і полюс суб’єкта), а також 

квазірефлексія (спрямована на об’єкт, що немає відношення до актуальної 

життєвої ситуації, втеча у сторонні роздуми).  

Вважається, що системна рефлексія є найбільш адаптивною, і саме ця 

форма поєднана з самодетермінацією. Такий вид рефлексії дозволяє вирішувати 

подвійне завдання: співвідношення з іншими і з самим собою, а отже, в основі 

даної рефлексії лежить здатність дивитися на себе збоку. Тобто, йде мова про 

можливість до самодистанціювання, яке відбувається не за рахунок, а як 

доповнення до спрямованості на зовнішню ситуацію. Автори зазначають, що 

саме цей вид  рефлексивного реагування є повноцінним різновидом рефлексії. 

Інші ж різновиди є психологічно неповноцінними й відповідають за 

психологічно несприятливі наслідки  спрямованості свідомості на себе [44]. 

Отже, рефлексування виступає певним процесом свідомого критичного 

осмислення людиною того, що з нею відбувається. Відсутність такої здатності в 

особистості може свідчити про переважання патогенного стилю 

мислення [104]. Основна функція мислення – це забезпечення поведінки та 

виживання, і від того, наскільки добре мислення виконує свою функцію, 

залежить благополуччя людини. Коли процес мислення протікає мимовільно, 

він може спричинити шкоду. Мислення, таким чином, може бути патогенним, 

тобто таким, що призводить до хвороби. Патогенне мислення – це мислення, 

що породжує негативні емоції та створює емоційний стрес і хвороби адаптації, 

у результаті чого людина стає беззахисною перед власним розумом. 
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За так званого «патогенного мислення» стрес, напруженість можуть 

посилюватися й підвищувати ймовірність виникнення психічних розладів. 

Розмірковування, думки, уява, пов’язані з образою, соромом, заздрістю, 

невдачею, страхом, ревнощами та іншими негативними емоційними 

переживаннями людини, становлять зміст патогенного мислення. Патогенному 

мисленню властиві цілковита свобода уяви, відсутність контролю над вільним 

перебігом образів і думок, відсутність рефлексивного аналізу свого мислення та 

неусвідомленість тих розумових операцій, які породжують емоцію. Отже, 

патогенне мислення має певні риси, через які можуть породжуватися розлади 

психіки – як її коливання в межах норми, так і патологічні відхилення [66]. 

Патогенне мислення не можна ототожнювати з патологічним, яке є 

характерною ознакою психічно хворих людей. Патогенне мислення є цілком 

нормальним, але містить такі яскраві характеристики, які сприяють 

напруженню психіки, формуванню реакцій та стереотипів поведінки, що 

занурює людину в конфлікти. Наслідком цього може бути погіршення 

психічного та соматичного здоров’я. 

Риси патогенного мислення найбільш повно представлені в працях 

Ю. Орлова, Д. Джонгварда та М. Джеймса, Е. Берна та Ф. Перлза. Коротко 

опишемо основні з них. 

Перша риса патогенного мислення  – це повна свобода уяви, мрійливість, 

відривання від реальності. Така мимовільність уяви легко актуалізує негативні 

образи, які супроводжуються негативними емоціями та інструментальними 

реакціями. Наприклад, обдумування образи призводить до обдумування плану 

помсти, відчуття приниженості – до  висновків щодо нікчемності життя і таке 

інше. 

Друга риса – це невміння здійснювати акт зупинки мислення, тобто стоп-

реакцію. Структура акту патогенного мислення може бути представлена таким 

чином: міркування (уява) – переживання – закріплення образів 

(за законами научіння) – набуття великої енергії почуттів – акумулювання 

негативного досвіду. 
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Третя риса –  це відсутність рефлексії, тобто нездатність розглядати себе та 

свою поведінку збоку. Це призводить до повного занурення в ситуацію навіть 

після того, як вона минула, ототожнення себе з негативно забарвленими 

образами уяви, до ненормальних поведінкових реакцій. Таку рису можна 

ототожнити з поняттям «арефлексія» (її виділяє Л. Леонтьєв, що вже 

описано вище [44]). 

Однією з яскравих рис патогенного мислення виступає неусвідомленість 

тих розумових операцій, які породжують емоцію. Особистість, яка не знає, як 

породжується емоція, не в змозі ані зрозуміти, ані контролювати 

автоматизовані дії розумно. Тому вона ставиться до емоцій як до реальності, 

яка не залежить від неї. Від цього виникає відчуття безсилля, неможливості 

впоратися із ситуацією, що, відповідно, стає  ядром страждань, стресів, 

неврозів. 

Тенденція плекати та зберігати в собі образу, ревнощі, сором, страх 

тощо, як риса патогенного мислення, часто поєднується з невіглаством та 

неприйняттям принципів психогігієни. Людина ніби віддає себе під владу 

негативного стану, не усвідомлює тенденції формування патології. Велике 

значення тут мають культурні традиції та стереотипи. Якщо традиційною 

є думка про те, що за образу треба мститися, то природним буде зберігання 

своєї образи та обмірковування планів помсти. 

Дуже часто спостерігається тенденція жити спогадами. Люди 

з патогенним мислення рідко живуть сьогоденням. Замість цього вони 

зосереджуються на своїх помилках у минулому, жаліють себе та перекладають 

відповідальність за свої дії на інших. У таких людей не має опертя та надії 

на майбутнє.  

Особистість, для якої характерним є патогенне мислення, очікує на 

негативні події та живе в страху майбутніх нещасть, викликаючи їх у своїй уяві 

та багаторазово програють їх за «патогенними сценарієм».  

Виокремлюєть також тенденція ховати своє справжнє обличчя під маскою. 

Велику частину свого часу носії патогенного мислення грають ролі, 
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прикидаючись, маніпулюючи, повторюючи ролі свого дитинства та нав’язані 

стереотипи поведінки.  

Людина з патогенним мисленням уникає взаємної близькості та відкидає 

чесні та відверті відносини з оточенням. Замість цього формується або звичка 

маніпулювати іншими так, щоб ті поводилися відповідно до очікувань, або 

тенденція жити, дотримуючись очікувань інших. Також є характерним 

невміння ефективно використовувати свої інтелектуальні здібності. Люди з 

патогенним мисленням спрямовують свої розумові здібності на раціоналізацію 

та інтелектуалізацію. При раціоналізації вони намагаються надати своїм 

патогенним думкам слушних приводів, при інтелектуалізації – прагнуть 

засипати інших порожнім красномовством. Саме тому більшість потенційних 

можливостей людини залишається прихованою, нереалізованою та 

неусвідомленою. 

Узагальнивши найбільш важливі риси патогенного мислення в рамках 

власного наукового підходу, Ю. Орлов виділив такі форми його прояву: 

 патогенний психологічний захист (агресія, страх, втеча у світ фантазій 

тощо); 

 патогенний характер емоцій (образа, вина, сором тощо); 

 парадигма насильницького управління (рольові очікування, соціальний 

стереотип, помста, погрози тощо) [60]. 

Спорідненим поняттям до патогенного мислення є поняття «ірраціональні 

переконання», що використовувалось у концепції раціонально-емотивної 

терапії А. Елліса. Так,  автор стверджує, що існує певна ірраціональна система 

переконань (суджень, установок) особистості, яка під час переживання 

стресової події викликає емоційний наслідок. А. Елліс також вказує на те, що 

не об’єктивні події самі по собі викликають у нас позитивні або негативні 

емоції, а наше внутрішнє сприйняття їх, їхня оцінка. Людина переживає те, що 

вона думає із приводу сприйнятого нею. 

А. Бек у рамках когнітивного підходу також підкреслював значущість 

мислення й сприйняття, вказуючи на те, що саме в помилках мислення та 
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упередженнях приховано причину нервово-психічних розладів особистості. 

Дослідник також наголошує на ролі когнітивної оцінки та інтерпретації 

(рефлексування) подій, що відбуваються з людиною. Патогенне мислення автор 

описує як когнітивні помилки, що визначаються як надвалентні й афективно-

заряджені схеми, котрі безпосередньо викликають когнітивні спотворення. 

Отже, автоматизми мислення розглядаються представниками когнітивних 

теорій як патогенний фактор, але насправді, погоджуючись із думкою 

С. Морозюк та Ю. Орлова, стверджуємо, що не кожен розумовий автоматизм є 

шкідливим та патогенним. Більшість розумових звичок корисні, оскільки 

створені полегшувати вирішення розумових задач та забезпечують ефективне 

управління поведінкою. Ю. Орлов, у рамках теорії саногенного мислення, 

розглядає звички та автоматизми розумової поведінки тоді, коли вони стають 

патогенними факторами через їх недоречне та помилкове використання. Саме в 

цьому і полягає основна відмінність когнітивної теорії саногенного мислення 

Ю. Орлова від когнітивних підходів А. Елліса та А. Бека [51]. 

Саногенне мислення, на відміну від патогенного, навпаки, сприяє 

подоланню негативних емоцій та психологічному оздоровленню людини. 

Для саногенного мислення характерний динамізм зв’язку особистості зі світом 

образів, у якому відображуються життєві ситуації. У процесі цього виду 

мислення суб’єкт відокремлює себе від власних переживань і спостерігає за 

ними; він відтворює стресову ситуацію на тлі спокою та концентрації уваги, 

пристосовується до неї. Важливим є також розуміння людиною тих психічних 

станів, які контролюються (скажімо, розуміння природи страхів, сорому, образи 

тощо). Інакше кажучи, саногенне мислення вимагає досить високого рівня 

розвитку психологічної культури особистості. 

Саногенне мислення є одним з ефективних засобів розв’язування 

психотравмуючих проблем, який базується на свідомій їх постановці та 

розгляді, свідомому рефлексивному аналізі власних емоцій та емоціогенних 

(стресогенних) факторів. Згідно з «принципом єдиного інтелекту» Б. Теплова, 

усі проблеми, які вирішує людина, незалежно від їх специфіки, розв’язуються 
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за допомогою єдиного інтелекту Отже, саногенне мислення – важливий 

компонент інтелекту людини, який відіграє принципову роль 

у розв’язанні власних, внутрішніх проблем особистості [49]. 

Саногенне мислення можна вважати одним з варіантів більш широкого 

поняття, такого як позитивне мислення (М. Мольц). Ідеться про створення 

й постійну підтримку, підкріплення позитивного образу власного «Я» внаслідок 

впливу успішних учинків і загалом життєвих успіхів. На думку М. Мольца, усі 

наші дії, почуття, вчинки, навіть здібності узгоджуються з цим образом 

власного «Я» через як свідомі, так і підсвідомі механізми саморегуляції. Саме 

тому так важливо, щоб цей образ був позитивним і не руйнувався в разі невдачі 

або інших «помилок» у поведінці, діяльності, навіть у житті. 

Завдяки принципам позитивного мислення ніколи не буває пізно змінити 

уявлення про себе, створити цілісний позитивний образ власного «Я», і тоді 

життєві проблеми, в тому числі психотравмуючі, узгоджуючись із цим новим 

образом, розв’язуються легко, без надмірних зусиль. Однак для створення 

й підтримки позитивного образу власного «Я» необхідні такі риси інтелекту, 

як творче мислення й творча уява, тобто творчий механізм (М. Мольц). 

Концепція саногенного мислення як потужного чинника захисту 

особистості від негативного впливу зовнішнього світу наявна як базова 

установка у всіх культурах світу, і на різних історичних етапах має різний 

ступінь актуальності. Стан сучасного суспільства і кожної окремої особистості 

в ньому показує, що сьогодні постулати цієї концепції слід розглядати 

як своєрідну терапію, необхідну для сприятливого й комфортного життя 

більшості людей. 

Під позитивним мисленням слід розуміти особливий стиль мислення, який 

характеризуються життєрадісним світосприйняттям, здатністю сприймати, 

акумулювати й поширювати тільки позитивні думки й емоції. Позитивне 

мислення сприяє успішній діяльності індивіда, а позитивне ставлення до 

дійсності, оптимістичність світосприйняття полегшує процес урегулювання 
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емоцій. Визначальним для позитивного мислення є ставлення людини до 

реальності.  

Теорія і практика саногенного мислення є окремим випадком теорії 

позитивного мислення в психологічній практиці й зорієнтована на позитивну 

переоцінку автоматизмів, що пов’язані з афективною сферою особистості. 

Порівнюючи поняття позитивного мислення з саногенним, можна відмітити 

спільну спрямованість на вирішення внутрішніх проблем особистості, 

зниження негативного заряду. Проте, позитивне мислення базується на 

світоглядних настановах, особливостях Я-концепції та особистісного наративу, 

а також розвитку оптимізму. Саногенне мислення, навпаки, спрямоване на 

адекватне відображення і сприйняття образів цієї дійсності. Тобто, 

найсуттєвіша відмінність полягає у механізмі протікання кожного різновиду 

мислення. Нижче наведено порівняльну таблицю (див. табл.1) понять 

«саногенне мислення» та «позитивне мислення». 

Таблиця 1.1 - Порівняльна характеристика саногенного та позитивного 

мислення особистості 

Характеристики мислення 

Тип мислення 

Саногенне мислення 
Позитивне 

мислення 

Основна функція мислення 

Досягнення та підтримка 

психологічного та 

фізичного здоров’я 

Досягнення та 

підтримка 

психологічного та 

фізичного здоров’я 

Механізм протікання процесу 

мислення 

Обміркування природи 

виникнення емоції та її 

усвідомлення, 

самовдосконалення 

власного Я; 

Дисоціювання від 

переживання негативних 

емоцій 

Позитивне 

(оптимістичне) 

ставлення індивіда 

до дійсності,  

власного Я, інших 

людей 
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Продовження таблиці 1.1. 

Характеристики 

мислення 

Тип мислення 

Саногенне мислення Позитивне мислення 

Спрямованість мислення 

Глибокий процес 

усвідомлення та 

регуляцій емоційних 

станів з метою 

досягнення 

психологічного 

благополуччя 

Процес позитивної 

зорієнтованості 

діяльності, певного 

програмування успіху 

Результат мислення 

Прийняття рішення для 

адекватного реагування 

на зміни середовища 

Оцінка негатива крізь 

призму оптимізму та 

пошук оптимальних 

способів розв’язання 

проблеми 

 

На відміну від традиційного розуміння мислення як сукупності розумових 

дій, за допомогою яких у розумі вирішується певна проблема 

(в основі – зовнішні цілі), термін «саногенне мислення» відображає вирішення 

внутрішніх проблем (наприклад, проблеми послаблення  страждань від образи, 

переживання невдачі тощо). 

Саногенне мислення здатне руйнувати жорсткі структури психіки, 

що заважають людині адаптуватися до різних життєвих умов. Основна його 

роль – це створення умов для досягнення цілей самовдосконалення: гармонії 

рис, злагоди з самим собою і оточенням, усунення поганих звичок, управління 

своїми емоціями, контроль над своїми потребами [64]. 

Термін «саногенна рефлексія» був уведений спеціально – для проведення 

наукових досліджень у сфері саногенного мислення. Саногенна рефлексія – це 

вміння бачити й усвідомлювати себе, свої емоції, свої думки і проблеми, що 

дозволяє людині вибирати правильні програми поведінки в різних 

ситуаціях [165]. Саногенна рефлексія є засобом досягнення 

саногенного мислення.  
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Будь-яка стресова ситуація супроводжується певною емоційною картиною. 

Ю. Орлов стверджує, що рефлексія, яка виникає в результаті впливу 

емоціогенних ситуацій, що спричиняє переживання страху невдачі, почуття 

провини, сорому та образи тощо  й призводить до зменшення страждань від 

негативних емоцій, називається саногенною. Основна функція саногенної 

рефлексії полягає в регулюванні емоційних станів людини. 

Узагалі, роль впливу рефлексії на вибір копінг-стратегії особистості 

полягає в тому, що рефлексивні особистості обирають більш адаптивні 

та ефективні стратегії [51]. 

Будь-яка стресова ситуація для зменшення емоційної напруги вимагає від 

особистості розмірковування. Когнітивна «переробка» й усвідомлення власних 

почуттів прямо залежать від стилю осмислення особистістю реальності. 

А. Гільман вважає, що стиль мислення,  за якого людина сприймає та 

переживає події власного життя, може впливати на психологічний та 

фізіологічний стан організму, сприяти або, навпаки, перешкоджати досягненню 

високих результатів діяльності [19].  

Питання саногенного мислення та рефлексії співвідноситься з поняттям 

«системна рефлексія» (Д. Леонтьєв) [44]. 

На сьогодні існує ряд експериментальних досліджень, що доводять 

позитивний вплив саногенної рефлексії на особистість людини, а також 

на результативність її діяльності. Теоретичний аналіз цих досліджень наведено 

у наступному параграфі. 

1.3.2. Теоретична модель впливу саногенного й патогенного мислення 

на характер стрес-долаючої поведінки особистості 

У попередніх параграфах ми здійснили аналіз теоретичних досліджень, 

систематизували та уточнили поняття саногенне мислення та саногенна 

рефлексія. О. Осадько виділяє комплексне поняття – «саногенний потенціал 

особистості», що змістово включає в себе такі категорії, як: саногенне 

мислення, саногенна рефлексія та саногенна поведінка. Усі ці елементи 

виступають як «здорові риси особистості» та проявляються при вирішенні 
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людиною певного характеру завдань (когнітивних, рефлексивних, 

перцептивних тощо). Авторка наголошує на тому, що для вирішення завдань 

психологічної допомоги  особистості в укріпленні її життєздатності необхідно 

розкрити закономірності розвитку саногенного потенціалу особистості та його 

компонентів.  

У дисертаційній роботі нас цікавить вивчення взаємозв’язку і характеру 

впливу саногенного мислення на стрес-долаючу поведінку особистості. 

Висунуто гіпотезу, що розвиток навичок саногенної рефлексії в особистості, 

можливо, сприятиме підвищенню ступеня ефективності й конструктивності 

поведінки людини в стресових ситуаціях.  

І. Співак та Н. Творогова виділяють такий особливий вид поведінки 

особистості, що є витоком саногенного мислення, як саногенна поведінка. 

І. Співак виділяє критерії саногенної поведінки особистості: висока активність, 

позитивні емоційні переживання, мотивація на успіх, особистісний розвиток, 

навички саногенної поведінки, конструктивні уявлення особистості про власне 

здоров’я, висока якість життя, наявність психологічної підтримки від соціуму. 

Саногенна поведінка визначається як сукупність дій суб’єкта саноцентричної 

спрямованості, які він реалізує за наявності необхідних особистісних ресурсів 

для отримання більш високої якості життя та соціальних контактів. Саногенна 

поведінка включає рефлексивний, орієнтовно-операційний, регуляторний та 

змістовий структурні компоненти [82]. 

Рефлексивний компонент саногенної поведінки включає розуміння 

особистістю якості власних функціональних та психічних станів в кожний 

момент своєї життєдіяльності, об’єктивних труднощів, особистісних 

можливостей та обмежень. Цей компонент визначає рівень свідомої регуляції 

та довільної поведінки. 

До орієнтовно-операційного компоненту належить картина світогляду, що 

склалася в людини, включно зі спрямованістю мислення, якість сприйняття й 

уявлень особистості про себе та світ, а також її наявний досвід  – знання, 

уміння, навички, звички тощо. У відповідності з орієнтовно-операційним 
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компонентом власної поведінки особистість коригує власну поведінку і має 

можливість (особистісні ресурси, необхідний поведінковий «арсенал») 

реалізовувати цю корекцію. 

Регуляторний компонент саногенної поведінки складає мотивація та 

цінності особистості, її життєві смисли, емоційні переживання. Цей компонент 

налаштовує особистість реалізовувати дії в напрямку обраної мети.  

До змістового компоненту саногенної поведінки особистості входять 

параметри, які виступають результатами завершення поведінкового акту, 

до яких, як правило, несвідомо прагне особистість: задоволеність якістю 

та умовами життя, задоволеність обсягом та якістю соціальних зв’язків та інше. 

Отже, поєднуючи знання про стрес і копінг-поведінку, а також саногенне 

мислення, ми можемо припустити, що особистість, яка оволоділа саногенним 

мисленням завдяки розвитку навичок саногенної рефлексії і має, як результат, 

саногенну поведінку, володіє «саногенним копінгом». У даній роботі 

визначено, що «саногенний копінг» – це узагальнювальне поняття для тих 

копінг-стратегій особистості, що спрямовані на підтримку психологічного 

здоров’я, вирішення стресової ситуації, установлення соціальних контактів та 

позитивну переоцінку ситуації, а також на впевненість у власних діях та на 

контроль емоційного стану. Саногенний копінг включає в себе, перш за все, усі 

властивості й характеристики власне саногенної поведінки, а саме – високу 

активність, позитивні емоційні переживання, мотивацію на успіх та вирішення 

задач, особистісний розвиток, конструктивні уявлення особистості про власне 

здоров’я, висока якість життя, наявність психологічної підтримки від соціуму. 

Відштовхуючись від досліджень А. Рудакова про взаємозв’язок 

стресостійкості й  саногенної рефлексії, можемо стверджувати, що саногенне 

мислення впливає на вибір продуктивного копінгу, який знижує дію стресу на 

особистість, тим самим підвищуючи її стресостійкість. Нижче наведено модель 

дії стресу на особистість, яка володіє саногенним мисленням [111]. 
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Рисунок 1.4. відображає наступний теоретичний здобуток: стрес діє на 

особистість, яка своєю чергою, залучаючи до оцінки ситуації саногенну 

рефлексію, досягає саногенного типу мислення, що породжує саногенний 

копінг, який включає в себе асертивні дії, просоціальну поведінку, вирішення 

проблем, позитивну переоцінку ситуації та прийняття відповідальності. 

Якщо розглянути дію стресу на особистість, яка не має навичок саногенної 

рефлексії, а застосовує патогенний тип мислення, то отримаємо «патогенний 

копінг», який не спроможний привести особистість 

до психологічного благополуччя та викликає такі копінг-стратегії, 

що є спрямованими на уникнення, емоційне реагування, конфронтацію тощо 

(див. рис. 1.5). 
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Рисунок 1.4 - Характер копінг-поведінки особистості 

з саногенним типом мислення 
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Отже, під дією стресу особистість, яка не має навичок саногенної 

рефлексії, використовує патогенний тип мислення, що призводить до вибору 

неадаптивних копінг-стратегій, а отже, до патогенного копінгу [111]. 

Підбиваючи підсумки теоретичних та експериментальних досліджень проблеми 

стресу та стрес-долаючої поведінки, ми можемо пропонуємо побудувати теоретичну 

модель (див. рис. 1.6.) особливостей впливу стресогенної ситуації на особистість у 

контексті теорії саногенного мислення, що потребує подальшого 

експериментального дослідження. 

 

  

Рисунок 1.5 - Характер копінг-поведінки особистості 

з патогенним типом мислення 
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Рисунок 1.6 - Теоретична модель особливостей впливу стресогенної ситуації на 

особистість у контексті теорії саногенного мислення 
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Даною моделлю демонструється, що стресор, який впливає на людину, 

характеризується певними параметрами впливу та має психологічне, соціальне, 

матеріальне та фізичне походження. На перебіг стресу впливають також 

особистісні фактори, які перебувають у взаємодії з особливостями зовнішніх 

обставин. Опиняючись у стресовій ситуації, особистість виконує когнітивну 

оцінку ситуації. На етапі когнітивної оцінки вирішальним є тип мислення 

особистості (саногенний чи патогенний) та наявність навичок саногенної 

рефлексії [103,104].  

У процесі когнітивної оцінки визначається характер стрес-долаючої 

поведінки, тобто вид копінгу, що буде застосований для подолання стресової 

ситуації. Якщо в особистості розвинене саногенне мислення та вона активно 

користується саногенною рефлексією, то це стане запорукою вибору 

продуктивного копінгу та психологічного здоров’я. Якщо ж, навпаки, в 

особистості переважає патогенний тип мислення, то в результаті залучається 

непродуктивний копінг, що призводить як до психологічних. так і до фізичних 

негараздів [110]. 

Висновки до 1 розділу 

1. Взаємодія особистості із навколишнім світом, що чинить негативний 

вплив на психологічне та фізичне здоров’я людини, характеризується поняттям 

«стрес». Характерною відповіддю особистості на дію стресорів є стрес-долаюча 

поведінка. Психологічне призначення стрес-долаючої поведінки полягає в 

тому, щоб якнайкраще адаптувати людину до вимог ситуації, оволодіти нею, 

послабити чи пом’якшити її вимоги, уникнути або звикнути до них і таким 

чином загасити дію стресової ситуації.  

2. Основною формою зусиль подолання саме й виступає копінг-поведінка, 

яку розуміємо як цілеспрямовану соціальну поведінку, яка дозволяє людині 

справитися зі стресом способами, що відповідають особливостям особистості та 

ситуації. Копінг-поведінка розглядається тут як синонім стрес-долаючої 

поведінки, що виражається у використанні особистістю копінг-стратегій. Вибір 
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стратегій копінг-поведінки обумовлений особистісними особливостями й 

ситуаційними чинниками. 

3. До чинників, що впливають на вибір продуктивних стратегій, на думку 

дослідників, належать адекватна «Я-концепція», позитивна самооцінка, рівень 

тривожності особистості, когнітивний стиль, а також енергетичний ресурс, що 

включає до себе витривалість та характеристики темпераменту, інтелект, 

креативність та локус-контроль особистості. 

4. Подолання стресової ситуації унеможливлюється без когнітивної 

«переробки», що стає доступною завдяки рефлексії. Роль впливу рефлексії на 

вибір копінг-страгії особистості полягає в тому,що рефлексивні особистості 

обирають більш адаптивні та ефективні стратегії. 

5. Саногенна рефлексія у роботі визначається як особливий вид системної 

рефлексії, що полягає в можливості виявлення та «розмислення» афективних 

програм поведінки особистості. Під «розмисленням» розуміємо можливість 

виокремлення у власній свідомості власного Я, емоції, та її причини. Саногенна 

рефлексія є засобом досягнення саногенного мислення. 

6. Саногенне мислення –  це стиль психологічного реагування особистості 

на дію зовнішніх чинників, шо містить в основі механізм саногенної рефлексії. 

Саме наявність саногенної рефлексії в особистості і визначає характер її 

мислення – саногенний чи патогенний. Основна роль саногенного мислення – 

це створення умов для досягнення цілей самовдосконалення: гармонія рис, 

злагода з самим собою й оточенням, усунення поганих звичок, управління 

своїми емоціями, контроль над своїми потребами. 

7. Порівнюючи поняття позитивного мислення з саногенним, можна 

відмітити спільну спрямованість на вирішення внутрішніх проблем 

особистості, зниження негативного заряду. Проте, позитивне мислення 

базується на світоглядних настановах, особливостях Я-концепції та 

особистісного наративу, а також розвитку оптимізму. Саногенне мислення, 

навпаки, спрямоване на адекватне відображення і сприйняття образів цієї 
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дійсності. Тобто, найсуттєвіша відмінність полягає у механізмі протікання 

кожного різновиду мислення. 

8. Особистість, яка оволоділа саногенним мислення завдяки розвитку 

навичок саногенної рефлексії і яка має, як результат, саногенну поведінку, 

володіє «саногенним копінгом». У даній роботі «саногенний копінг» – це 

узагальнювальне поняття для тих копінг-стратегій особистості, що спрямовані 

на підтримку психологічного здоров’я, вирішення стресової ситуації, 

установлення соціальних контактів та на позитивну переоцінку ситуації, а 

також на впевненість у власних діях та на контроль емоційного стану. 

Саногенний копінг включає в себе, перш за все, усі властивості й 

характеристики власне саногенної поведінки, а саме – високу активність, 

позитивні емоційні переживання, мотивацію на успіх та вирішення задач, 

особистісний розвиток, конструктивні уявлення особистості про власне 

здоров’я, високу  якість життя, наявність психологічної підтримки від соціуму. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ САНОГЕННОГО 

МИСЛЕННЯ І ОСОБЛИВОСТЕЙ СТРЕС-ДОЛАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ 

ОСОБИСТОСТІ 

У розділі подано теоретичне обґрунтування основних постулатів 

дослідження, наведено схему та опис етапів емпіричного аналізу впливу 

навчання навичок саногенного мислення на показники стресу та на характер 

копінг-стратегій, що застосовуються особистістю. Охарактеризовано вибірку, 

що була залучена до формувального експерименту, який побудовано на основі 

теорії та практики саногенного мислення (Ю. Орлов). Наведено опис методів та 

методик, що було застосовано в ході експериментального дослідження. 

2.1. Характеристика дослідницької вибірки 

Відповідно до поставленої мети та завдань роботи була сформована 

дослідницька вибірка. Експериментальне дослідження проводилось на базі 

Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба. Об’єктом дослідження виступила копінг-поведінка особистості. 

В експерименті на діагностичному етапі, який полягав у відборі особистостей, 

що переживають стрес, за допомогою методик виявлення стресового стану 

(шкала психологічного стресу PSM-25; опитувальник А.Б. Леонової), взяло 

участь 345 курсантів, з яких жінок – 167 осіб, а чоловіків  – 178 осіб. Віковий 

діапазон випробуваних становить від 20 до 27 років. Кількість осіб, що 

переживають стрес, склала 116 курсантів (жінок – 63 особи, чоловіків – 53 

особи). Відповідно до експериментального плану вибірка була поділена на дві 

групи – контрольну та експериментальну. Поділ на вказані групи відбувався 

шляхом випадкової рандомізації. До контрольної групи увійшло 58 осіб, з них –  

31 жінка та 27 чоловіків. До експериментальної групи увійшло також 58 осіб, з 

котрих – 32 жінки та 26 чоловіків. 

Вибірка обумовлена тим, що курсанти вказаного навчального закладу 

перебувають, по-перше, у стані постійної бойової готовності, що спричиняє 

наявність константної стресової ситуації, а по-друге, експеримент проводився 
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під час заліків та іспитів, що також виступає стрес-фактором. Більшість 

представників вибірки (а саме 86%) мала бойовий досвід участі в АТО на Сході 

України або має родини з Донецької та Луганської областей (як переселенці, 

так і ті, що мешкали в зоні проведення АТО). 

Перед тим як перейти до аналізу результатів дослідження, розглянемо 

експериментальний план та методи, що використовувались у ході вивчення 

даної проблематики. 

2.2. Методи дослідження 

Відповідно до поставлених завдань дослідження ми використали такі 

групи методів: 

а) методи діагностики наявності стресу: шкала психологічного стресу 

PSM-25; опитувальник «Втома-Монотонія-Пересичення-Стрес» А. Леонової; 

б) методи дослідження особливостей копінг-поведінки особистості: 

методика для психологічної діагностики копінг-механізмів Е. Хейма, методика 

вивчення копінг-поведінки в стресових ситуаціях С. Норман, Д. Ендлер, 

Д. Джеймс, М. Паркер (адаптований варіант Т. Крюкова); «Способи стрес-

долаючої поведінки» (Р. Лазаруса та С. Фолкман) та опитувальника «SACS» 

(С. Хобфол); 

в) метод дослідження саногенного мислення: когнітивно-емотивний тест 

Ю. М. Орлова; 

г) метод формувального експерименту на основі навчання практики 

саногенного мислення (Ю. Орлов); 

д) методи математичної статистики: t-критерій Стьюдента, коефіцієнт 

кореляцій Пірсона, F-критерій Фішера, критерій МакНемара, лінійний 

регресійний аналіз. 

Нижче наведено таблицю, у якій систематизовано методи й методики 

дослідження та задачі, які вирішувалися (див. табл. 2.1). 

 

 

 



71 

Таблиця 2.1 - Психодіагностичні й статистичні методи та задачі 

експериментального дослідження впливу саногенного мислення на стрес-

долаючу поведінку особистості 

Метод дослідження Задача дослідження 

Методика PSM-25 

Визначення  показника психічної 

напруженості особистості (психологічного 

стресу) 

Опитувальник «Втома-

Монотонія-Пересичення-Стрес» 

А. Леонової 

Визначення ступеня вираженості 

компонентів стресу особистості 

Методика для психологічної 

діагностики копінг-механізмів 

Е. Хейма 

Вивчення ступеня 

адаптивності/неадаптивності когнітивних, 

поведінкових, емоційних копінг-стратегій 

особистості 

Методика вивчення копінг- 

поведінки в стресових ситуаціях 

С. Норман (адаптований варіант 

Т. Крюкова) 

Виявлення домінуючих копінг-стратегій 

особистості 

Методика «Способи стрес-

долаючої поведінки» 

(Р. Лазаруса та С. Фолкман) 

Визначення переважаючих копінг-механізмів 

особистості, що використовуються у стресі 

Опитувальник «SACS» 

(С. Хобфол) 

Визначення характеру копінг-стратегій, що 

використовуються особистістю; дослідження 

індексу конструктивності копінг-поведінки 

Когнітивно-емотивний тест 

Ю. Орлова 

Вивчення ступеня розвитку саногенного 

мислення та частоти застосування захисної 

рефлексії (патогенні реакції 

на стрес) 

t-критерій Стьюдента 

Порівняння контрольної та 

експериментальної групи на  відсутність 

значущих відмінностей до проведення 

формувального експерименту. 

Визначення наявності відмінностей між 

групами вибірки 
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Продовження таблиці 2.1. 

Метод дослідження Задача дослідження 

Коефіцієнт кореляцій Пірсона 

Дослідження тісноти зв’язку між 

компонентами стресу, копінг-стратегій та 

типом мислення особистості 

F-критерій Фішера 

Дослідження розходжень між групами 

вибірки (не пов’язаних) за показниками 

адаптивності, неадаптивності та відносної 

адаптивності копінг-стратегій (номінативні 

шкали), методика Е. Хейма 

X
2
-критерій МакНемара 

Дослідження наявності змін у показниках 

методики копінг-стратегії Е.Хейма 

експериментальної групи до та після 

навчання навичок саногенного мислення 

(номінативні шкали) 

Лінійний регресійний аналіз 

Дослідження наявності залежності між 

рівнем розвитку саногенного мислення й 

проявами стресу та стрес-долаючої 

поведінки особистості 

Розглянемо більш детальну характеристику психодіагностичних та 

математико-статистичних методів: 

Шкала психологічного стресу PSM-25 

Шкала PSM–25 Лемура-Тесьє-Філліона призначена для вимірювання 

феноменологічної структури переживання стресу. Мета – вимірювання 

стресових відчуттів у соматичних, поведінкових та емоційних показниках. 

Методика спочатку була розроблена у Франції, а потім перекладена й 

валідизована в Англії, Іспанії, Японії. Переклад та адаптація російського 

варіанту методики виконані Н. Водоп’яновою. 

Лемур-Тесьє-Філліон розробили опитувальник, який описує стани людини, 

котра переживає стрес. Питання сформульовані для нормальної популяції у віці 

від 18 до 65 років і можуть бути використані для різних професійних груп.  

Опитувальник складається з 25 тверджень, що характеризують психічний 

стан індивіда. Людині, яку випробовують, пропонують оцінити свій стан за 

останній тиждень за допомогою 8-бальної шкали. Підраховуючи суму балів 
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усіх відповідей, отримуємо показник психічної напруженості (ППН). Чим 

більший ППН, тим вищий рівень психологічного стресу. 

ППН більший за 155 балів – високий рівень стресу, що свідчить про стан 

дезадаптації та психічного дискомфорту, необхідності використання широкого 

спектру засобів та методів для зниження нервово-психічної напруги, 

психологічного розвантаження, зміни стилю мислення та життя. 

ППН в інтервалі 154-100 балів – середній рівень стресу. 

ППН менший за 100 балів  свідчить про стан психологічної адаптованості 

до робочих навантажень. 

Опитувальник «Втома-Монотонія-Пересичення-Стрес» А. Леонової 

Опитувальник «Втома-Монотонія-Пересичення-Стрес» представляє собою 

адаптовану А. Леоновою версію німецького опитувальника BMS. Він 

використовується для оцінки вираженості вищезазначених 

компонентів актуального функціонального стану й складається з 40 тверджень, 

котрі необхідно оцінити за 4-бальною шкалою. Обробка даних полягає в 

розрахунках коефіцієнтів утоми, моногонії, пересичення та стресу 

у відповідності з ключами. Якщо значення коефіцієнта менше за 18 балів, 

то досліджуваний компонент не виражений, від 18 до 29 балів – виражений, 

більше 30 балів – сильний ступінь вираженості. Стани, що досліджуються 

опитувальником «ВМПС», визначаються таким чином: 

Втома – функціональний стан організму, що супроводжується почуттям 

виснаження, зниженням працездатності, викликаним інтенсивною або 

тривалою діяльністю, що виражається в погіршенні показників діяльності 

та щезає після відпочинку. 

Монотонія – функціональний стан людини, що виникає при одноманітній 

роботі. Характеризується зниженням тонусу та сприйнятливості, послабленням 

свідомого контролю, погіршенням уваги та пам’яті, стеоритипізацією дій, 

появою відчуття нудьги та втратою зацікавленості в роботі. Продуктивність 

діяльності може лише на деякий час відновитися завдяки включення особливих 
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вольових зусиль. У відповідь на монотонні умови праці можуть розвиватися 

феномени психічного пересичення. 

Психічне пересичення – психічний стан, викликаний одноманітною, 

позбавленою сенсу діяльністю. Ознакою настання пересичення виступає втрата 

інтересу до роботи та несвідоме прагнення до варіювання способів виконання. 

Раннє настання психічного пересичення може розглядатися як симптом 

психічного захворювання та неврозу. 

Стрес – це функціональний стан організму, що виникає в результаті 

негативного зовнішнього впливу на його психічні функції, нервові процеси 

або діяльність периферичних органів [66]. 

Методика для психологічної діагностики копінг-механізмів Е. Хейма 

Методика Е. Хейма дозволяє вивчати 26 ситуативно-специфічних варіантів 

копінгу, що розподілені у відповідності з трьома основними сферами психічної 

діяльності на когнітивний, емоційний та поведінковий копінг-механізми. 

Методика адаптована в лабораторії клінічної психології Психоневрологічного 

інституту імені В. Бехтєрева, під керівництвом д.м.н. професора Л. Вассермана. 

Випробуваним пропонується ряд тверджень, що стосуються особливостей 

їхньої поведінки. Їм необхідно пригадати, яким чином частіше за все вони 

вирішують складні та стресові ситуації, а також ситуації високої емоційної 

напруги. Види копінг-поведінки були розподілені Е. Хеймом на три основні 

групи за ступенем їх адаптивних можливостей: адаптивні, відносно адаптивні й 

не адаптивні. 

Адаптивні варіанти копінг-поведінки: 

Серед когнітивних копінг-стратегій до них відносяться: 

 «проблемний аналіз», 

 «установка власної цінності», 

 «збереження самовладання» – форми поведінки, спрямовані 

на аналіз виниклих труднощів і можливих шляхів виходу з них, підвищення 

самооцінки й самоконтролю, глибше усвідомлення власної цінності 

як особистості, наявність віри у власні ресурси в подоланні важких ситуацій. 
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Серед емоційних копінг-стратегій розглядають: 

 «протест», 

 «оптимізм» –  емоційний стан з активним обуренням і протестом щодо 

труднощів і впевненістю в наявності виходу в будь-якій, навіть найскладнішій, 

ситуації. 

Серед поведінкових копінг-стратегій виокремлюють: 

 «співробітництво», 

 «звернення», 

 «альтруїзм»,  – під якими розуміють таку поведінку особистості, при якій 

вона вступає у співпрацю зі значущими (більш досвідченими) людьми, шукає 

підтримки в найближчому соціальному оточенні або сама пропонує 

її близьким у подоланні труднощів. 

Не адаптивні варіанти копінг-поведінки: 

Серед когнітивних копінг-стратегій до них відносять: 

 «смиренність», 

 «розгубленість», 

 «дисимуляцію», 

 «ігнорування» – пасивні форми поведінки з відмовою від подолання 

труднощів через невіру у свої сили й інтелектуальні ресурси, з умисним 

недооцінюванням неприємностей. 

Серед емоційних копінг-стратегійвиділяють: 

 «придушення емоцій», 

 «покірність», 

 «самозвинувачення», 

 «агресивність» – варіанти поведінки, які характеризуються пригніченим 

емоційним станом, станом безнадійності, покірності 

й недопущення інших почуттів, переживанням злості з покладанням провини 

на себе й інших. 

Серед поведінкових копінг-стратегій виокремлюють: 

 «активне уникнення», 
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 «відступ» – поведінка, яка передбачає уникнення думок про 

неприємності, пасивність, самота, спокій, ізоляція, прагнення уникнути 

активних інтерперсональних контактів, відмова від вирішення проблем. 

Відносно адаптивні варіанти копінг-поведінки. 

Їх конструктивність залежить від значущості й вираженості ситуації 

подолання. 

Серед когнітивних копінг-стратегій до них відносять: 

 «відносність», 

 «надання сенсу», 

 «релігійність» – форми поведінки, спрямовані на оцінку труднощів в 

порівнянні з іншими, надання особливого сенсу їх подоланню, віра в Бога 

і стійкість у вірі при зіткненні зі складними проблемами. 

Серед емоційних копінг-стратегій виділяють: 

 «емоційну розрядку», 

 «пасивну кооперацію»  – поведінку, яка спрямована або на зняття 

напруження, пов’язаного з проблемами, емоційним реагуванням, або на 

перекладання відповідальності за вирішення труднощів на інших осіб. 

Серед поведінкових копінг-стратегій розглядають такі: 

 «компенсація», 

 «відволікання», 

 «конструктивна активність» – поведінка, що характеризується 

прагненням до тимчасового відходу від вирішення проблем за допомогою 

алкоголю, лікарських засобів, занурення в улюблену справу, подорожі, 

виконання своїх заповітних бажань [56]. 

Методика вивчення копінг поведінки у стресових ситуаціях 

С. Норман, Д. Ендлер, Д. Джеймс, М. Паркер (адаптований 

варіант Т. Крюкова). 

Ця методика призначена для виявлення домінуючих копінг-стратегій. 

Копінг-поведінка – це усвідомлена поведінка суб’єкта, спрямована на 

психологічне подолання стресу.  



77 

Для подолання стресу кожна людина на основі власного досвіду 

використовує вироблені нею копінг-стратегії (поведінкові, когнітивні 

й емоційні, з урахуванням ступеня своїх можливостей, які діляться 

на адаптивні, відносно адаптивні й не адаптивні. Опитувальник складається 

з переліку 48 реакцій на стресові ситуації, на які респондент повинен відповісти 

за 5-бальною шкалою відповідно до власної думки. Методика дає можливість 

виявити такі копінг-стратегії:  

 копінг, орієнтований на вирішення завдання;  

 копінг, орієнтований на емоції;  

 копінг, орієнтований на уникнення;  

 субшкала відволікання (соціальне відволікання та відволікання).  

Копінг-поведінка в стресових ситуаціях, орієнтована на вирішення 

завдання характеризуються тим, що людина, стикаючись з будь-якою 

проблемою,  перш за все  зосереджується на ній і думає, як її можна вирішити. 

Далі – згадує, як вирішувала аналогічні проблеми раніше, намагається 

вникнути в ситуацію, проаналізувати її, розробити кілька різних варіантів 

розв’язання проблеми,  що виникла. Тоді – визначає курс дій, вирішує, що 

тепер найважливіше робити, і робить те, що вважає найбільш відповідним для 

даної ситуації. 

Копінг-поведінка, орієнтована на емоції, характеризується тим, 

що людина занурюється у свої біль і страждання, звинувачує себе за те, що 

опинилася в такій ситуації, за нерішучість, за те, що не знає як вчинити. 

Опинившись у стресовій ситуації, вона не знає, що робити, «заморожується», і 

через це дуже переживає, відчуває нервове напруження й роздратування, 

схильна відіграватися на інших. 

Люди з домінуючою стратегією, орієнтованою на уникнення, 

намагаються різними шляхами відволіктися від проблеми, що виникла, не 

думатипро неї. 

Слід зауважити, що існують дві субшкали - відволікання й соціального 

відволікання, що відносяться до уникнення. При цьому ті, хто належить 
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до першої субшкали відволікання, воліють відволікатися від проблеми 

за допомогою шопінгу, придбання речей. Намагаються більше спати, тішать 

себе улюбленою їжею, дивляться телевізор, ідуть у відпустку або беруть  

відгул. 

Ті ж, хто відноситься до субшкали соціального відволікання, 

при виникненні будь-якої проблеми відволікаються від неї, намагаючись бути 

на людях. Вони телефонують приятелям  або йдуть у гості до друзів, проводять 

час з дорогою людиною, спілкуються з тими, чия порада особливо цінна для 

них. 

При обробці результатів експерименту підсумовуються бали, поставлені 

досліджуваним з урахуванням ключа [38]. 

Опитувальник «Способи стрес-долаючої поведінки» Р. Лазаруса, 

С. Фолкмана (адаптація Л. Вассерман). 

Методика призначена для визначення копінг-механізмів, способів 

подолання труднощів у різноманітних сферах психічної діяльності, копінг-

стратегій. Ця методика вважається першою стандартною у сфері вимірювання 

копінгу. Вона була розроблена Р. Лазарусом та С. Фолкманом 

у 1988 році, адаптована Т. Крюковою, Є. Куфтяк, М. Замишляєвою 

у 2004 році, додатково стандартизована НІПНІ ім. Бехтєрева Л. Вассерман, 

Б. Іовлевим, Є. Ісаєвою, Є. Трифоновою.  

Для початку пропонують 50 тверджень, які стосуються поведінки 

у важкій життєвій ситуації. Випробуваний повинен оцінити, як часто ці види 

поведінки виявляються в нього. 

Шкали методики виглядають таким чином: 

 конфронтація 

Стратегія конфронтації передбачає спроби вирішення проблеми 

за рахунок не завжди цілеспрямованої поведінкової активності, здійснення 

конкретних дій, спрямованих або на зміну ситуації, або на редагування 

негативних емоцій у зв’язку з виниклими труднощами. При вираженій перевазі 

цієї стратегії можуть спостерігатися імпульсивність у поведінці (іноді з 
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елементами ворожості й конфліктності), ворожість, труднощі в плануванні дій, 

прогнозування їх результату, корекції стратегії поведінки, невиправдана 

впертість. Копінг-дії при цьому втрачають свою цілеспрямованість і стають 

переважно результатом розрядки емоційного напруження. Часто стратегія 

конфронтації розглядається як не адаптивна, однак при помірному 

використанні вона забезпечує здатність особистості до опору труднощам, 

енергійність та завзятість при вирішенні проблемних ситуацій, вміння 

відстоювати власні інтереси, справлятися з тривогою в стресогенних умовах. 

Позитивні сторони: можливість активного протистояння труднощам 

і стресогенним впливам. 

Негативні сторони: недостатня цілеспрямованість і раціональна 

обґрунтованість поведінки в проблемній ситуації. 

 дистанціювання 

Стратегія дистанціювання передбачає спроби подолання негативних 

переживань у зв’язку з проблемою за рахунок суб’єктивного зниження 

її значущості та ступеня емоційної залученням до неї. Характерним 

є використання інтелектуальних прийомів раціоналізації, перемикання уваги, 

відсторонення, гумору, знецінення тощо. 

Позитивні сторони: можливість зниження суб’єктивної значущості 

складних ситуацій і запобігання інтенсивним емоційним реакціям на 

фрустрацію. 

Негативні сторони: імовірність знецінення власних переживань, 

недооцінка значущості та можливостей дієвого подолання проблемних 

ситуацій. 

 самоконтроль 

Стратегія самоконтролю передбачає спроби подолання негативних 

переживань у зв’ язку з проблемою за рахунок цілеспрямованого придушення 

і стримування емоцій, мінімізації їх впливу на оцінювання ситуації та вибір 

стратегії поведінки, високий контроль поведінки, прагнення до оволодіння 

собою. При вираженому переважанні стратегії самоконтролю в особистості 
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може спостерігатися прагнення приховувати від оточення свої переживання  й 

прагнення у зв’язку з проблемною ситуацією. Часто така поведінка свідчить 

про страх саморозкриття, надмірної вимогливості до себе, що призводить до 

сильного контролю поведінки. 

Позитивні сторони: можливість уникнення емоціогенних імпульсивних 

вчинків, переважання раціонального підходу до проблемних ситуацій. 

Негативні сторони: труднощі вираження переживань, потреб і прагнень у 

зв’язку з проблемною ситуацією, надконтроль поведінки. 

 пошук соціальної підтримки 

Стратегія пошуку соціальної підтримки передбачає спроби вирішення 

проблеми за рахунок залучення зовнішніх (соціальних) ресурсів, пошуку 

інформаційної, емоційної та дієвої підтримки. Характерними є орієнтованість 

на взаємодію з іншими людьми, очікування уваги, поради, співчуття. Пошук 

переважно інформаційної підтримки передбачає звернення за рекомендаціями 

до експертів і знайомих, що володіють, з точки зору респондента, необхідними 

знаннями. Потреба переважно в емоційній підтримці проявляється прагненням 

бути вислуханим, отримати емпатичну відповідь, поділити з ким-небудь свої 

переживання. При пошуку переважно дієвої підтримки провідною є потреба 

в допомозі конкретними діями. 

Позитивні сторони: можливість використання зовнішніх ресурсів для 

вирішення проблемної ситуації. 

Негативні сторони: можливість формування залежної позиції і/або 

надмірних очікувань від  оточення. 

 прийняття відповідальності 

Стратегія прийняття відповідальності передбачає визнання суб’єктом своєї 

ролі у виникненні проблеми й відповідальності за її розв’язання, у деяких 

випадках з виразним компонентом самокритики й самозвинувачення. 

За умови помірного використання ця стратегія відображає прагнення 

особистості до розуміння залежності між власними діями та їх наслідками, 

готовність аналізувати свою поведінку, шукати причини актуальних труднощів 
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в особистих недоліках і помилках. Водночас  вираженість цієї стратегії 

у поведінці може призводити до невиправданої самокритики, переживання 

почуття провини й незадоволеності собою. Зазначені особливості, як відомо, 

є фактором ризику розвитку депресивних станів. 

Позитивні сторони: можливість розуміння особистої ролі у виникненні 

актуальних труднощів. 

Негативні сторони: можливість необґрунтованої самокритики 

і прийняття надмірної відповідальності. 

 втеча-уникнення 

Стратегія втечі-уникнення передбачає спроби подолання особистістю 

негативних переживань через труднощі за рахунок реагування за типом 

ухилення: заперечення проблеми, фантазування, невиправданих очікувань, 

відволікання і т.ін. При вираженій перевазі стратегії уникнення можуть 

спостерігатися неконструктивні форми поведінки в стресових ситуаціях: 

заперечення або повне ігнорування проблеми, ухилення від відповідальності і 

дій стосовно вирішення труднощів, що виникли, пасивність, нетерпіння, 

спалахи роздратування, занурення у фантазії, переїдання, уживання алкоголю 

тощо, з метою зниження болісного емоційного напруження. Більшість 

дослідників цю стратегію розглядає як не адаптивну, проте ця обставина не 

виключає її користі в окремих ситуаціях, особливо в короткостроковій 

перспективі й при гострих стресогенних ситуаціях. 

Позитивні сторони: можливість швидкого зниження емоційного 

напруження в ситуації стресу. 

Негативні сторони: неможливість розв’язання проблеми, імовірність 

накопичення труднощів, короткостроковий ефект зроблених дій зі зниження 

емоційного дискомфорту. 

 планування розв’язання проблеми 

Стратегія планування розв’язання проблеми передбачає спроби подолання 

проблеми за рахунок цілеспрямованого аналізу ситуації та можливих варіантів 

поведінки, вироблення стратегії вирішення проблеми, планування власних дій з 



82 

урахуванням об’єктивних умов, минулого досвіду і наявних ресурсів. Стратегія 

розглядається більшістю дослідників як адаптивна, сприяє конструктивному 

вирішенню труднощів. 

Позитивні сторони: можливість цілеспрямованого й планомірного 

вирішення проблемної ситуації. 

Негативні сторони: імовірність надмірної раціональності, недостатньої 

емоційності, інтуїтивності й спонтанності в поведінці. 

 позитивна переоцінка 

Стратегія позитивної переоцінки передбачає спроби подолання негативних 

переживань у зв’язку з проблемою за рахунок її позитивного переосмислення, 

розгляду як стимулу для особистісного зростання. Характерна орієнтованість 

на надособистісне, філософське осмислення проблемної ситуації, включення її 

в більш широкий контекст роботи особистості над саморозвитком. 

Позитивні сторони: можливість позитивного переосмислення проблемної 

ситуації. 

Негативні сторони: імовірність недооцінки особистістю можливостей 

дієвого вирішення проблемної ситуації [31,48]. 

Опитувальник «Стратегії подолання стресових ситуацій» 

(SACS) С. Хобфолл 

Опитувальник «Стратегії подолання стресових ситуацій» (Strategic 

Approach to Coping Scale, SACS) розроблений в 1994 році Стіваном Хобфоллом, 

російська адаптація виконана Н. Водоп’яновою та Е. Старченковою. 

Методика визначає дев’ять моделей долаючої поведінки: асертивні дії, 

вступ у соціальний контакт, пошук соціальної підтримки, обережні дії, 

імпульсивні дії, уникнення, маніпулятивні (непрямі) дії, асоціальні дії, 

агресивні дії, а також обчислення загального індексу конструктивності 

стратегій поведінки. Згідно з концепцією С. Хобфолла вказані моделі долаючої 

поведінки характеризують три пересічні координатні осі (напрямки 

й індивідуальну активність) долаючої поведінки особистості в ситуаціях 

проблемного спілкування в системі людина-людина. Стратегічний напрямок 
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долаючої поведінки в змістовому плані має описуватися за допомогою мінімум 

трьох координат: вісь просоціальної – асоціальної стратегії, вісь активності – 

пасивності, вісь пряма – непряма (маніпулятивна) поведінка. Залежно від 

ступеня конструктивності стратегії і моделі поведінки можуть сприяти або 

перешкоджати успішності подолання професійних стресів, а також впливати на 

збереження здоров’я суб’єкта у спілкуванні й праці. «Здорове» подолання 

(копінг) є і активним, і пpосоціальним. Активне подолання 

сукупно з позитивним використанням соціальних ресурсів (контактів) підвищує 

стресостійкість людини.  

Випробуваному пропонують 54 твердження щодо поведінки 

в напружених (стресових) ситуаціях. Необхідно оцінити за 5-бальною шкалою, 

як випробуваний зазвичай вчиняє у даних конкретних випадках, 

використовуючи бланк для відповідей. 

Когнітивно-емотивний тест Ю. Орлова 

Призначений для вимірювання захисної і саногенної рефлексії, 

що виникає при страху невдачі, вини, сорому, образи. Тест запропонований 

наприкінці 1980-х років  у контексті вітчизняної концепції саногенного 

мислення (СГМ). Теорія і практика СГМ – вітчизняна синтетична 

психотехнологія, розроблена Ю. Орловим незалежно від західної теорії 

емоційного інтелекту, хоча й близька їй за характером вирішуваних практичних 

завдань. Тест ідентифікує і вимірює розумові акти (когнітивні процеси), які 

представляють собою рефлексію людини, що виникає в результаті впливу 

емоціогенних ситуацій, які призводять до переживання нею страху невдачі, 

почуття провини, сорому, образи. Під рефлексією в цьому контексті 

розуміються розумові акти (рефлексивне мислення) різного рівня організації, 

що виникають у відповідь на невизначеність ситуації і призводять до її 

визначення та вибору рішення. У разі емоціогенної ситуації мета рефлексії, 

зрештою, зводиться до зменшення страждання від переживання відповідної 

емоції, носить зазвичай захисний характер (звичні шаблони думки, спрямовані 
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на полегшення страждань від емоції), супроводжується роздумами над 

ситуацією, за якої виникає ця емоція. 

 Тест проективний. Ситуація стимулюється короткою інструкцією до 

кожного розділу тесту. Тест являє собою список висловлювань, які можуть 

бути співвіднесені респондентом з певними розумовими діями й операціями, 

що виникають у відповідь на появу певної емоції. У показники тесту включено 

як шаблони роздумів захисного характеру, так і розумові операції, які є 

навичками саногенного мислення. Тест складається з 80 тверджень, які 

визначають 4 основні групи параметрів:  

1) агресія проти себе і проти інших;  

2) раціоналізація обставин (пошук причин);  

3) проекція на інших;  

4) захист від почуття (відхід з ситуації).  

Тест складається з інструкції випробуваним; тверджень, що відбивають ті 

або  інші думки, розділені на 4 розділи, відповідаючи страху невдачі, почуттям 

провини, сорому, образи; ключа. Тест призначений для того, щоб вивчати те, як 

зменшується захист у разі навчання саногенного мислення. 

Кожен розділ тесту складається з 20 висловлювань, кожна фраза 

пронумерована. На кожен пункт тесту випробовуваний повинен дати відповідь 

«так» або «ні». Індивідуальний бал присвоюється шляхом підрахунку числа 

збігів відповідей з ключем. 

Перелік показників КЕТ: 

1) об’єм захисної рефлексії при репродукції невдачі; 

2) об’єм захисної рефлексії при репродукції почуття провини; 

3) об’єм захисної рефлексії при репродукції сорому; 

4) об’єм захисної рефлексії при репродукції образи; 

5) агресія проти інших; 

6) агресія проти самого себе; 

7) загальна раціоналізація; 

8) раціоналізація обставинами; 
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9) проекція на інших; 

10) захист від почуття провини; 

11) захист від почуття сорому; 

12) захист від страху невдачі; 

13) захист від заздрощів; 

14) захист від образи; 

15) втеча від ситуації; 

16) самоприниження Я; 

17) пробудження провини в інших; 

18) саногенне, реалістичне мислення; 

19) невідповідність поведінки інших очікуванням; 

20) апелююче мислення. 

Захист від певної емоції полягає в діях, спрямованих на зменшення 

розбіжностей, що викликають емоцію. Це передбачає: 

1) розумову реконструкцію ситуації, у результаті якої зменшується 

напруженість емоції; 

2) активізацію механізмів психічного захисту, раціоналізації, проекції, 

втечі; 

3) активне переживання емоції в собі або в спілкуванні з іншими, які 

поділяють почуття суб’єкта, у результаті чого відбувається вивільнення енергії, 

пов’язаної з емоцією; 

4) конверсію хворобливої емоції в іншу, менш хворобливу, спричинену 

тим, що механізми вирішення другої емоції відпрацьовані краще, ніж першої. 

Агресія полягає в поведінці, спрямованій на заподіяння болю, шкоди 

іншому. Тест вимірює лише два види агресії, у якій жертвою є інша людина або 

сам суб’єкт. У тесті вимірюється не виконуюча, а підготовча фаза агресивної 

поведінки (розумова агресія). 

Раціоналізація – це активність розуму, направлена на інтелектуалізацію 

ситуації, на підбір загальноприйнятих мотивів для пояснення власної поведінки 
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та поведінки інших, що має на меті полегшення внутрішнього конфлікту 

шляхом виправдання поведінки.  

«Апелююче мислення» не трактується автором як вид психологічного 

захисту, тому що це реальний захист. В основу цього показника покладена ідея 

арбітражу та допомоги. Апелююча поведінка – окремий випадок спілкування, 

що використовується для самозахисту. Воно передбачає введення в акт 

спілкування третього, реального або уявного учасника, авторитета, який 

визнається здатним впливати на спілкування суб’єкта з партнером. Цей вплив 

полягає в допомозі, захисті, розділенні почуттів, розумінні, підтримці. 

Апелююча поведінка може бути звернена до конкретної особи або 

представлена у вигляді звичаїв, законів, Бога. Тест вимірює кількість актів 

апелюючої розумової поведінки. 

Механізми психічного захисту – це види рефлексії, тобто ті звичні 

шаблони думок, що є направленими на полегшення страждань від емоції. Ряд 

показників тесту вимірює види захисної рефлексії, що дає локально-тимчасовий 

ефект. Чим сильніше страждання за емоцію, тим вищі в людини показники 

конкретних видів рефлексії і навпаки. 

Показник тесту «Саногенне, реалістичне мислення» показує кількість 

розумових операцій, які є навичками саногенного мислення. Здатність 

усвідомлювати власні очікування, які суб’єкт приписує партнерові і які, 

у разі розбіжностей, викликають образу, роблять неможливим усвідомлення 

несвідомого. Прийняття іншого таким, яким він є, відмова 

від порівняння себе з іншими та інші розумові операції зменшують напруження 

від емоції. Ці операції є включеними до тесту та характеризують ступінь 

саногенності мислення випробуваного.  

Показники за шкалами вимірюються у відсотках. Визначення інших 

показників не є відмінними від загальноприйнятих тлумачень у психології. 
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2.3. Організація дослідження 

Дослідження проводилось на базі Харківського національного 

університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна протягом 2014-2017 років. 

Робота велася в декілька етапів, основні з яких відображено в таблиці нижче 

(див. табл. 2.2): 

Таблиця 2.2 - Схема експериментального дослідження впливу навчання 

навичок саногенного мислення на стрес та стрес-долаючу поведінку 

особистості 

Теоретичний аналіз 

- визначення підходів до розуміння стресу та стрес-долаючої поведінки 

особистості; 

- визначення факторів та особистісних чинників, що впливають на 

характер копінгу, який застосовує особистість у стресових ситуаціях; 

- аналіз експериментальних досліджень впливу розвитку саногенного 

мислення в особистості; 

- підбір діагностичного інструментарію. 

Констатувальний етап емпіричного дослідження 

- діагностика вибірки на наявність стресового стану з метою формування 

контрольної та експериментальної групи; 

- дослідження копінг-стратегій, рівня розвитку саногенного мислення 

контрольної та експериментальної групи. 

Формувальний етап емпіричного дослідження 

- розробка програми навчання навичок саногенного мислення; 

- проведення занять з експериментальною групою за планом навчання. 

Констатувальний етап емпіричного дослідження 

- повторна діагностика вибірки на наявність стресового стану з метою 

виявлення результатів проведення формувального експерименту; 

- дослідження копінг-стратегій, рівня розвитку саногенного мислення в 

групах вибірки. 

Математичний аналіз та логіко-смислова інтерпретація 

- вивчення наявності відмінностей між контрольною та 

експериментальною групами до та після проведення навчання саногенного 

мислення; 

- дослідження кореляційних зв’язків між показниками вивчення стресу, 

стрес-долаючої поведінки та саногенного мислення; 

- дослідження характеру зв’язку впливу саногенного мислення на рівень 

стресу та копінг, що обирає особистість; 

- перевірка гіпотези щодо саногенного мислення як чинника стрес-

долаючої поведінки особистості. 
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На першому етапі здійснено теоретичний огляд з теми дослідження, 

підібрано психодіагностичний інструментарій. Для формування вибірки було 

проведено діагностичний етап, у якому взяло участь 345 осіб, за допомогою 

методик вивчення стресу (шкала психологічного стресу PSM-25; опитувальник 

«Втома-Монотонія-Пересичення-Стрес» А. Леонової). Дані методики 

дозволили нам виявити осіб, що перебувають у стані психічного напруження та 

переживають стрес. Було відібрано 116 досліджуваних, котрих поділено 

методом випадкової рандомізації на дві групи: 

 контрольна група (58 осіб); 

 експериментальна група (58 осіб). 

На другому етапі дослідження проводилося вивчення особливостей стрес-

долаючої поведінки досліджуваних в обох групах за допомогою методів 

вивчення копінг-поведінки особистості: методика для психологічної 

діагностики копінг-механізмів Е. Хейма, методика вивчення копінг поведінки у 

стресових ситуаціях С. Норман, Д. Ендлер, Д. Джеймс, М. Паркер (адаптований 

варіант Т. Крюкова).  

На цьому етапі також вивчались особливості захисної поведінки 

та рівень розвитку саногенного мислення досліджуваних за допомогою 

«Когнітивно-емотивного тесту» Ю. Орлова. 

На третьому етапі проведено формувальний експеримент, який полягав у 

навчанні експериментальної групи основ практики саногенного мислення. 

Практика саногенного мислення базується на аутопсихоаналізі емоцій, 

у ході якого відбувається зменшення руйнівного заряду негативних емоцій. 

У процесі розмислення за певним алгоритмом емоції відбувається усвідомлення 

та корекція власних очікувань, котрі являють собою стереотипні програми 

власної поведінки та поведінки інших людей. Щоб осмислити емоцію, а не 

просто її переживати, необхідно здійснити дві операції:  

 відокремити емоцію від власного Я; 

 зробити емоцію  об’єктом сприйняття. 
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Ю. Орлов розробив завдання для самостійного аналізу власних емоцій, у 

результаті яких відбувається повторення тих розумових актів, які потім 

перетворюються на звичку саногенного мислення. Ці завдання виконуються у 

зручній та привабливій формі у вигляді ведення щоденника самоаналізу 

власних емоцій. При цьому аналізі відбуваються дві події, що заслуговують на 

особливу увагу: позбавлення від неприємної емоції внаслідок інтроспекції та 

формування нових розумових звичок. 

При веденні щоденника аутопсихоаналізу, у повторенні формул письмової 

мови закріплюються саногенні розумові звички. Коли людина веде щоденник, у 

якому описує свої емоції, вона повторює ті розумові дії інтроспекції, котрі 

призводять до полегшення від емоції. Так закріплюються акти правильного 

міркування, які потрібно перетворити на звичку. У буденному ж мисленні 

закріплюються патогенні думки, що можуть повторюватися в різних варіаціях 

та поступово ставати звичними й шкідливими. Якщо ж патогенні думки 

повторюються, то вони перешкоджають розвитку саногенного мислення.  

Вирішувати задачі з усвідомлення емоцій, які викликають патогенну 

реакцію, допомагає метод медитативної графіки. Медитативна графіка, на 

думку Ю. Орлова, може використовуватися для зменшення впливу емоційного 

стресу на організм людини. Варто зазначити, що завдання полягає не в повній 

ліквідації емоційного стресу, а в його швидкому припиненні. Запорукою 

доров’я стає здатність людини зробити емоційний стрес короткочасним. Метод 

медитативної графіки полягає в тому, щоб супроводжувати власні переживання 

та думки малюванням, що дозволяє краще відтворювати у наступних сеансах 

медитації ці переживання для їх осмислення та здійснення. Медитативна 

графіка дозволяє несвідоме зробити свідомим. Це особливий спосіб записуання 

для себе власних думок та переживань. На відміну від звичайного листа, який 

призначений для передачі повідомлення іншим, у медитативній графіці знаки 

та їх комбінації, малюнки служать засобом повідомлення для себе. Оскільки 

звичайна мова та її слова загальні й не відображають одиничного, то перевага 
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медитативної графіки, мови для себе, полягає в тому, що вона виражає 

одиничне, індивідуальне, а саме –  почуття [63]. 

Під час графічної медитації відбувається об’єктивізація думок та почуттів 

в образах малюнків, у символах, у знаках внаслідок концентрації уваги на них 

у процесі малювання. Цим медитативна графіка посилює увагу й стримує 

блукання думок, почуттів та сприяє їх точному відтворенню в необхідний час. 

Описування власних емоцій полегшує відокремлення їх від власного Я, яке є 

джерелом психічної енергії особистості. Це відбувається в результаті пильного 

зосередження уваги не на об’єктах почуттів, а на їх розумових та інших діях, 

за допомогою яких здійснюється переживання. Коли особистість 

зосереджується на симптомі та замальовує його, то згодом при розгляданні 

власного малюнка вона зможе виявити, несподівано для себе, з якою емоцією 

цей симптом пов’язаний.  

Головними інструментами медитативної графіки є: листи благополуччя, 

листи емоцій, листи бажання, листи духовної загартованості. 

Психотерапевтичний ефект досягається шляхом суворо визначеної 

послідовності операцій з листами та медитацією над ними: 

1. Споглядання листа благополуччя – пригадування ситуації миру та 

спокою. 

2. Споглядання листа емоції (вина, сором, гнів, образа і тощо), якщо емоція 

не послаблюється, то треба повернутися до листа благополуччя і знов 

повторити цей алгоритм. Після того як емоція перестає зачіпати, її треба 

«програвати» в різних ситуаціях.  

3. Робота з листом духовної загартованості («Мене неможливо образити», 

«Мені не може бути соромно»). 

Концентрація уваги на малюнку дає можливість рестимулювати стан, який 

був на момент малювання цього листа. Чергування рестимуляції ситуації 

благополуччя та психотравмуючої ситуації призводить до згасання емоційного 

заряду. Після цього  змінюється ставлення до ситуації –  з позиції активного 

учасника на позицію стороннього спостерігача [63]. 
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Згідно з розробленим планом, заняття проводилися з досліджуваними 

тричі на тиждень по 2 години. До програми увійшло 20 занять (теоретичних і 

практичних) та 60 годин самостійної роботи зі щоденником та медитативною 

графікою. У результаті експериментальний план було реалізовано протягом 

4-х місяців. Кожен досліджуваний у кінці курсу повинен був подати мінімум 15 

листів медитативної графіки із опрацюванням основних негативних емоцій та 

20 записів у щоденнику аутопсихоаналізу. 

Після закінчення навчання практики саногенного мислення з кожним 

досліджуваним проводилась бесіда для отримання зворотнього зв’язку щодо 

процесу навчання для подальшого виділення недоліків і переваг. 

На четвертому етапі  проведено повторну діагностику контрольної та 

експериментальної груп за показниками методик вивчення стресу, копінг- 

механізмів та методики вимірювання саногенного мислення. 

На п’ятому етапі здійснено додаткове дослідження стрес-долаючої 

поведінки в контрольній та експериментальній групах після формувального 

експерименту для поглиблення уявлень про зміни особливостей копінг-

поведінки осіб, що набули навичок саногенного мислення, за допомогою 

опитувальника «Способи стрес-долаючої поведінки» (Р. Лазаруса та 

С. Фолкман) та опитувальника «SACS» (С. Хобфол), орієнтованого на вивчення 

стратегій та моделей копінг-поведінки особистості, а також ступеня їх 

конструктивності. Проведено статистичний аналіз результатів дослідження. 

На шостому етапі дисертаційної роботи  визначено роль і характер впливу 

саногенного мислення на стрес-долаючу поведінку особистості за допомогою 

результатів, отриманих на попередніх етапах емпіричного дослідження. 

На сьомому етапі  укладено навчальну програму курсу для слухачів ВНЗ 

та ВВНЗ «Саногенне мислення: теорія та практика» та розроблено інтерфейс 

мобільного додатку для платформ Android  та IOS, який побудовано на основі 

курсу навчання практики саногенного мислення (Ю. Орлов). Мобільний 

додаток дозволить розвинути та поширити теорію саногенного мислення в 

суспільстві. 
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Висновки до 2 розділу 

1. Методи і методики, використані в роботі, відповідають вимогам 

сучасної психодіагностики. Обраний комплекс методів і методик дослідження 

відповідає меті та завданням дослідження. 

2. Методи математичної статистики відповідають типовій дослідницькій 

потребі й структурі вихідних даних. 

3. Основним методом визначено формувальний експеримент, 

що полягає у навчанні навичок саногенного мислення, які дозволять 

особистості долати стрес більш ефективно й конструктивно. 

4. Формувальний експеримент побудовано на основі теорії та практики 

саногенного мислення Ю. Орлова, що полягає в аутопсихоаналізі негативних 

емоцій за допомогою щоденника й медитативної графіки. 

 

Список наукових праць за матеріалами розділу:  

1. Ярош Н. С. Вплив саногенної рефлексії на стрес-долаючу поведінку 

особистості» // Проблеми сучасної психології: збірник / Ін-т психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України та Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана 

Огієнка. 2016. № 34. С. 651–662. 

2. Ярош Н. С. Практика саногенної рефлексії як умова ефективної 

стрес-долаючої поведінки особистості // Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. 2016. № 61. С. 39–44. 

3. Ярош Н. С. Роль рефлексії у процесі подолання стресу особистістю 

// Психологічний часопис : зб. наук. пр. / за ред. С. Д. Максименка. Київ, 2017. 

№ 3 (7). Вип. 7. С. 189–199. URL : www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/.../51 (дата 

звернення: 04.04.2018). 

4. Ярош Н. С. Саногенна рефлексія як детермінанта адаптивної копінг-

поведінки особистості // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. семінару 

(м. Кам’янець-Подільський, 16 лют. 2017 р.). Кам’янець-Подільський, 2017. 

С. 123–126. 



93 

5. Ярош Н. С. Саногенна рефлексія як копінг-механізм особистості // 

Матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 23 квіт. 

2017 р.). Кам’янець-Подільський, 2017. С. 142–147. 

 



94 

РОЗДІЛ 3. 

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ САНОГЕННОГО МИСЛЕННЯ НА 

СТРЕС-ДОЛАЮЧУ ПОВЕДІНКУ ОСОБИСТОСТІ 

3.1. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження стрес-долаючої 

поведінки особистості  

Перший етап дослідження передбачав формування вибірки, до якої 

увійшли особи, що мають високі показники стресу. Це було необхідно для того, 

щоб дослідити характер їх копінг-стратегій та рівень розвитку саногенного 

мислення. Згідно з теорією Ю. Орлова, майже усім людям притаманний саме 

патогенний тип мислення, опираючись на це твердження, для досліджуваних є 

також характерним такий вид мислення.  

Для відбору осіб, що переживають стрес, було проведено тестування 

за допомогою шкали психологічного стресу PSM-25 та опитувальника 

А. Леонової. Нижче наведено таблицю 3.1 середніх значень показників за 

результатами методик дослідження стресу. 

Таблиця 3.1 - Середні результати у групах за методиками дослідження 

стресу 

 
Шкала 

психологічного 

стресу PSM-25 

Опитувальник А. Леонової 

«втома» «монотонія» «пересичення» «стрес» 

Експериментальна 

група 
164 23 21 25 25 

Контрольна група 166 26 26 26 24 

 

Виходячи з результатів, відображених у таблиці, бачимо, 

що показник психічної напруженості за шкалою психологічного стресу PSM-25, 

досить високий. Це є свідченням того, що для даної вибірки  характерний стан 

дезадаптації та психічного дискомфорту. Такий рівень стресу потребує 

використання широкого спектру засобів та методів для зниження нервово-

психічного напруження, психологічного розвантаження, зміни стилю мислення 

та життя.  
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Опитувальник А. Леоновї дозволив визначити ступінь вираженості таких 

компонентів актуального функціонального стану особистості, як утома, 

монотонія, пересичення та стрес. Середні значення результатів вибірки обох 

груп наведено у таблиці 3.1. Варто зазначити, що компонент вважається 

вираженим, якщо коефіцієнт перевищує 18 балів, причому коефіцієнт вище 30 

балів свідчить про сильний ступінь вираженості. 

Для обох груп вибірки є характерною вираженість усіх компонентів, а саме 

–  втома, монотонія, пересичення та власне стрес. Дана методика дозволяє 

охарактеризувати вибірку таким чином: особистість переживає відчуття втоми 

та зниження працездатності, що викликане інтенсивною або тривалою 

діяльністю, це виражається у погіршенні показників діяльності; тонус 

та сприйнятливість знижені, послаблений свідомий контроль, також погіршені 

увага та пам’ять, діям притаманна стереотипність; спостерігається відчуття 

нудьги й втрата зацікавленості в роботі. На тлі такого функціонального стану 

починає розвиватися феномен психічного пересичення, що супроводжується 

втратою інтересу до роботи та несвідомим варіюванням способів її виконання. 

Дана методика також засвідчує високу вираженість стану стресу для осіб 

вказаної вибірки.  

Варто зазначити, що кількісний показник стресу в експериментальній групі 

співвідноситься із результатами спостережень за досліджуваними під час 

проведення експерименту. Вираженість втоми та пересичення позначалась на 

зацікавленості в дослідженні, що ускладнювало експериментальну роботу. 

Відповідно, виражений характер стресового стану, що є притаманним для даної 

групи вибірки, дозволив більш точно дослідити особливості стрес-долаючої 

поведінки випробуваних.  

За результатами методики вивчення копінг-поведінки в стресових 

ситуаціях С. Норман, Д. Ендлер, Д. Джеймс, М. Паркер (адаптований варіант 

Т. Крюкова) отримано певні дані (див. рис. 3.1). 
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В експериментальній групі переважаючими копінг-стратегіями є 

«Уникнення» (41%) та «Емоційне реагування» (36%). Більш ефективна копінг-

стратегія – «Вирішення завдань» – використовується найменше (23%). 

 

Рисунок 3.1 - Частота використання копінг-стратегії експериментальною 

групою до експерименту за методикою С. Нормана, Д. Ендлера (адаптований 

варіант Т. Крюкова) 

Результати дослідження випробуваних контрольної групи вибірок 

 (див. рис. 3.2) також свідчать про те, що характерними є стратегії «Уникнення» 

та «Емоційне реагування».  

 

Рисунок 3.2 - Частота використання копінг-стратегії контрольною групою 

за методикою С. Нормана, Д. Ендлера (адаптований варіант Т. Крюкова) 

Такі дані дають можливість зробити висновок, що для вказаної вибірки 

досліджуваних є характерним суб’ктивно-орієнтований стиль вирішення 

41%

36%

23%

Уникнення

Емоційне реагування

Вирішення завдань

46%

34%

20%

Уникнення

Емоційне реагування

Вирішення завдань
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проблеми. Він є наслідком емоційного реагування на стресову ситуацію та, 

частіше за все, не супроводжується конкретними діями і проявляється у вигляді 

спроб взагалі не думати про проблему, уникати її або компенсувати чимось 

приємним (спілкуванням, їжею, алкоголем тощо). Високий відсоток 

вираженості стратегії «Уникнення» також може бути пов’язаний з високою 

неконтрольованою емоційністю, викликаною невідповідністю очікуваного та 

отриманого результату, а також з негативним ставленням до себе та низьким 

рівнем самоконтролю особистості. 

За допомогою методики Е. Хейма, що вивчає когнітивні, емоційні та 

поведінкові копінг-стратегії, ми  отримали дані, що характеризують копінг-

стратегії з точки зору адаптивності/не адаптивності.  

Беручи до уваги аналіз когнітивних копінг-стратегій експериментальної 

групи, бачимо, що найчастіше використовуються стратегії: «Ігнорування» 

(17,25 %), «Примирення» (15,5 %), «Дисимуляція» (13,7%), «Розгубленість» 

(13,7%). Ці когнітивні стратегії не є ані адаптивними, ані відносно 

адаптивними.  

Рідше використовуються стратегії «Самоконтроль» (8,62%), «Надання 

сенсу» (8,62%), «Відносність» (5,17%). Майже не використовуються такі 

когнітивні копінг-стратегії: «Проблемний аналіз», «Релігійність», «Установка 

власної значущості». Частота та характер когнітивного копінгу, що 

використовувався експериментальною групою, зображені на рис.3.3. 

Ми бачимо з рисунка, що для експериментальної групи випробуваних є 

характерним використання не адаптивного когнітивного копінгу (72%). 
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Рисунок 3.3 - Частота та характер когнітивного копінгу, що 

використовувався в експериментальній групі до експерименту 

Вивчення емоційних копінг-стратегій в експериментальній групі показало, 

що досліджувані також використовували не адаптивні механізми (71%) (див. 

рис.3.4) – «Покірність» (24,15%), «Придушення емоцій» (19%), «Емоційна 

розрядка» (17,25%). Рідше застосовувалися стратегії «Агресивність» (12%) та 

«Самообвинувачення» (12%), «Протест» (8,62%). Найменше 

використовувалися стратегії «Оптимізм» (3,44%) та «Пасивна 

кооперація» (1,7%). 

 

Рисунок 3.4 - Частота та характер емоційного копінгу, що 

використовувався в експериментальній групі 
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Вивчення поведінкових копінг-стратегій в експериментальній групі є 

свідчення того, що адаптивні стратегії використовуються також мало (19 %), 

відносно адаптивний копінг використовувався більше, порівняно 

з когнітивними та емоційними стратегіями реагування, – 33%. Переважали з-

поміж  видів стратегій «Активне уникнення» та «Відхід». Не адаптивними 

поведінковими стратегіями користувалось 48% досліджуваних 

в експериментальній групі (див. рис. 3.5). 

 

Рисунок 3.5 - Частота та характер поведінкового копінгу, що 

використовувався в експериментальній групі 

Для контрольної групи досліджуваних спостерігається також низька 

адаптивність когнітивних копінг-стратегій: не адаптивні когнітивні стратегії – 

75%, не адаптивні емоційні копінг-стратегії – 71% та не адаптивні поведінкові 

стратегії – 50%. 

Аналіз вибірки за методиками дослідження стресу та копінг-поведінки 

свідчить про те, що для осіб, що належать до контрольної групи є характерними 

високі показники прояву стресу та не адаптивний характер копінгу. Копінг-

стратегії, що використовуються, не здатні повною мірою знизити дію стресу. 

Уникнення стресової ситуації та відхід від проблеми, неконтрольованість 
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емоцій та примирення з проблемою не є шляхом виходу зі стресу, а навпаки, 

поширюють його дію на організм людини та її психіку. Особистість стає 

залежною від обставин і власного способу сприйняття, вона не може тверезо 

керувати власними реакціями, а також відчуває неспроможність розірвати 

це коло. Описані вище характеристики є проявами й симпотамами патогенного 

типу мислення. Патогенне мислення є цілком нормальним, але містить такі 

яскраві характеристики, які сприяють напруженню психіки, формуванню 

реакцій та стереотипів поведінки, що занурюють людину в стрес. Саногенне 

мислення, навпаки, сприяє подоланню негативних емоцій та психологічному 

оздоровленню людини [109,110]. 

Для дослідження рівня розвитку саногенного мислення в учасників 

експерименту було використано «Когнітивно-емотивний тест» (Ю. Орлов). Він 

призначений для вимірювання захисної та саногенної рефлексії, що виникає 

при страху невдачі, провини, сорому та образи. Нижче наведено результати 

(див. табл. 3.2), що відображають середні значення показників і 

експериментальної, і контрольної груп. 
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Таблиця 3.2 - Середні значення показників (у відсотках) методики 

«Когнітивно-емотивний тест» (Ю. Орлов) 
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Нижче наведено таблицю, у якій відображено ступінь відхилення кожного 

показника КЕТ від норми (див. табл.3.3). Норма – це варіант, коли показник Z 

дорівнює  або є близьким до 1, що можна прийняти за 100%. Отже, якщо 

показник більший ніж 100%, то це вважається суттєвим відхиленням від норми. 

Якщо ж показник менший за нуль, це означає, що він значно нижчий за норму і 

є не вираженим у випробуваного. Відхилення від норми було обчислено за 

допомогою таблиці статистичних норм Когнітивно-емотивного тесту, який 

нормовано на 520 особах (Див. Додаток А). 

Таблиця 3.3 - Показники шкал КЕТ (Ю. Орлов) відхилення від норми 

(у відсотках)  
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З таблиці бачимо, що показник «Саногенне мислення» значно нижчий від 

норми, і є дуже слабко вираженим. Це підтверджує те, що для даної групи 

досліджуваних характерним є саме патогенний тип мислення. 

Мислення людини тісно пов’язане з її поведінкою: чим краще мислення 

вирішує внутрішні завдання, тим ліпшим є психічний стан людини. Патогенний 

тип мислення наповнює поведінку людини негативними автоматизмами. 

Свідомість людини звужується, та концентрується на чомусь-одному, 

упускаючи інше. Розширення свідомості передбачає усвідомлення 

патологічних автоматизмів розуму й, відповідно, набуття здатності 

контролювати дії власних емоцій, потреб та ресурсів. 

Саме тому особистість з низьким рівнем розвитку саногенного мислення не 

може припинити дію негативних емоцій та автоматизмів розуму, до яких варто 

віднести копінг-стратегії. В основі патогенного мислення знаходяться розумові 

автоматизми, які активізуються, але не відповідають новим обставинам, тому 

що обставини вже змінилися. Це породжує хворобу на основі постійної дії 

стресу. Саногенне мислення приводить до усвідомлення автоматизмів, 

і в результаті цього робить можливим пристосування до нової ситуації. 

Саногенне мислення послаблює емоцію і робить її автоматизми свідомими, тим 

самим зберігаючи психологічне й фізичне здоров’я людини [110]. 

Для обох груп  також характерним є прояв захисної рефлексії від невдачі, 

провини, сорому та образи (див. табл. 3.3). Це пояснюється тим, що 

випробувані не усвідомлюють власних психологічних захистів і не вміють 

регулювати свій емоційний стан. Варто підкреслити, що, згідно з теорією 

Ю. Орлова, механізми психологічного захисту ототожнюються з видами 

захисної рефлексії і протиставляються саногенній. Психічні захисти дають 

локально-тимчасовий ефект (ілюзію благополуччя) або навіть негативні 

наслідки. Випробувані, застосовуючи психологічні захисти від невдачі, 

провини, образи та сорому, здатні лише зменшити страждання від хворобливих 

емоцій. Така поведінка активізує захисні механізми (втеча, емоційне 
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реагування, уникнення, занурення в себе та в спілкування з іншими) 

і конвертує хворобливу емоцію в іншу, менш хворобливу. 

Інші показники Когнітивно-емотивного тесту перебувають у рамках норми 

або взагалі не виражені в даній вибірці. 

Статистичний аналіз результатів методик дослідження 

в експериментальній групі за допомогою коефіцієнту кореляцій Пірсона (r) 

(див. Додаток Б) показав, що в групі проявляються навички саногенного 

мислення. Шкала «саногенне мислення» (методика КЕТ Ю. Орлова) має тісний 

двосторонній зв’язок зі шкалами методики вивчення копінг-поведінки в 

стресових ситуаціях (С. Норман, Д. Ендлер): «Вирішення завдань» (r = 0,33; 

р≤0,05), «Втеча від ситуації» (r = -0,26; р≤0,05), «Відволікання» (r = -0,29; 

р≤0,05). Також встановлено значний двосторонній зв’язок між показником 

СГМ та шкалою «Перенасичення» (методика А. Леонової) (r = -0,27; р≤0,05). 

Це означає: розвиток саногенного мислення зменшує психічне пересичення, що 

проявляється при одноманітній роботі, яка позбавлена смислу, та є раннім 

етапом стресу. 

Для контрольної групи вибірки також виявлено тісний двосторонній 

зв’язок шкали «Саногенне мислення» зі шкалою методики вивчення копінг-

поведінки в стресових ситуаціях (С. Норман, Д. Ендлер) – «Вирішення завдань» 

(r = 0,3; р≤0,05). Також встановлено значний двосторонній зв’язок між 

показником СГМ та шкалою «Монотонія» (методика А. Леонової) (r = -0,32; 

р≤0,05). 

Підбиваючи підсумки дослідження вибірки, яка була поділена на 

контрольну та експериментальну групи для подальшого проведення 

формувального експерименту, можна зробити такі висновки: 

 для обох груп є характерним прояв високого ступеня психічного 

напруження; 

 є вираженими компоненти стресу, як-от: втома, монотонія, пересичення і 

власне стрес; 

 переважають копінг-стратегії «Уникнення» та «Емоційне реагування»; 
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 когнітивні, емоційні та поведінкові копінг-стратегії носять 

малоефективний та не адаптивний характер у більшості випадків стресових 

ситуацій; 

 копінг-поведінка досліджуваних свідчить про переважання патогенного 

типу мислення; 

 стрес-долаюча поведінка обох груп вибірки характеризується високим 

використанням захисної рефлексії від сорому, образи, провини 

та невдачі, що вказує на насиченість свідомості негативними автоматизмами,  

характерними для патогенного мислення; 

 проведене дослідження доводить низький рівень розвитку саногенного 

мислення у досліджуваних [104,109]. 

Для вивчення впливу саногенного мислення на стрес-долаючу поведінку 

особистості було проведено формувальний експеримент з особами, котрі 

склали експериментальну групу, який полягав у навчанні практики саногенного 

мислення. Результати, отримані в ході експериментального дослідження, 

наведено у наступному параграфі. 

3.2. Динаміка змін показників стрес-долаючої поведінки особистості в 

результаті формування досвіду саногенного мислення 

У попередньому параграфі було наведено результати дослідження стрес-

долаючої поведінки контрольної та експериментальної групи до проходження 

навчання практики саногенного мислення. Було відмічено наявність 

патогенного типу мислення, високі показники прояву стресового стану та не 

ефективні копінг-стратегії, що використовуються для зменшення 

напруження від стресу. 

Для проведення формувального експерименту контрольну та 

експериментальну групи було статистично перевірено на наявність значущих 

відмінностей між ними. Для порядкових та інтервальних шкал методик, що 

використані у дослідженні, застосовано t- критерій Стьюдента для незалежних 

вибірок (див. Додаток Д). За більшістю шкал групи не мають значущих 
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відмінностей, що робить правомірним залучення обох груп до проведення 

формуючого експерименту.  

Для номінативних шкал (методика діагностики копінг-механізмів 

Е. Хейма) застосовано F-критерій Фішера, який спрямований на оцінювання 

розбіжностей у контрольній та експериментальній групах. Результати 

статистичної обробки даних констатуючого етапу, за критерієм Фішера, 

указують на те, що за всіма шкалами вищезазначеної методики дослідження 

контрольної та експериментальної груп є статистично незначущими, критерій 

Fемп коливається в межах від 0,02 до 1,00, що значно нижче від Fкр (2,31). 

Отже, дані, які отримано за допомогою обох критеріїв, свідчать про 

однорідність контрольної та експериментальної групи на початку 

формувального експерименту. 

Формувальний експеримент полягав у навчанні експериментальної групи 

основам практики саногенного мислення. Заняття з навчання проводилися з 

випробуваними за розробленим експериментальним планом та були виконані 

повною мірою. У результаті проходження курсу навчання ми  отримали для 

аналізу від кожного випробуваного 15 листів медитативної графіки із 

опрацюванням основних негативних емоцій та 20 записів у щоденнику 

аутопсихоаналізу. Це було необхідним для того, щоб оцінити якісно ступінь 

засвоєння отриманих знань. Окрім цього, було використано кількісні методи 

аналізу, що полягали у повторній діагностиці стрес-долаючої поведінки та 

показників КЕТ (Ю. Орлов).  

Насамперед було досліджено наявність змін у ступеню прояву стресу за 

допомогою методик «Шкала психологічного стресу PSM-25» 

та опитувальника «Втома-Монотонія-Пересичення-Стрес» (А. Леонова). Нижче 

у Діаграмі 3.1 графічно наведено характер змін за показниками вищезазначених 

методик в експериментальній групі. 

 

 

 



107 

 

Діаграма 3.1 - Результати повторного дослідження експериментальної 

групи за методиками вивчення показників стресу 

Із Діаграми 3.1 бачимо, що суттєво знизилися показники стресу 

за результатами обох методик дослідження. Показник стресу за методикою 

PSM-25 після навчання навичок саногенного мислення знизився на 40% 

 порівняно з первинною діагностикою до формувального експерименту. 

Середній бал по групі склав 98,5 балів, що вказує на стан психологічної 

адаптованості до навантажень. Показники за шкалами методики А. Леонової 

також значно зменшилися  порівняно з результатами експериментальної групи 

до проведення формуючого експерименту: шкала «Втома»  – на 33%; шкала 

«Монотонія» – на 28%; шкала «Пересичення» – на 29,6%; шкала «Стрес» – на 

31,3%. Якщо до навчання результати методики вказували на яскраву 

вираженість втоми, моногонії, пересичення та стресу, то після навчання ці 

показники увійшли до норми. Такий характер змін свідчить про позитивну 

динаміку впливу навчання практики саногенного мислення. Нижче наведено 
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аналіз кореляційних зв’язків в експериментальній групі після проведення 

формувального експерименту (див. таблиця 3.4). 

Таблиця 3.4 - Кореляційний аналіз показників методик в 

експериментальній групі після формувального експерименту (двосторонній 

коефіцієнт кореляції Пірсона) 

Шкали методик Кореляції 

Стрес (PSM-25) 

Втома  (0,499**) 

Монотонія  (0,498**) 

Пересичення (0,409**) 

Стрес (0,581 **) 

СГМ (-0,872 **) 

Уникнення ситуації (-0,336**) 

Втома 

Стрес PSM-25 ( 0,499**) 

Монотонія (0,522**) 

Пересичення (0,502 **) 

Стрес (0,592**) 

ОЗР сорому (0,302*) 

СГМ (-0,685**) 

Уникнення ситуації (-0,265*) 

Соціальне відволікання (-0,355**) 

Монотонія 

Стрес PSM-25  (0,498**) 

Втома (0,522**) 

Пересичення (0,446**) 

Стрес (0,520**) 

ОЗР сорому (0,335*) 

Раціоналізація знеціненням об’єкта (-0,343**) 

Уникнення ситуації (-0,415 **) 

Відволікання (-0,277*) 

Пересичення 

Стрес PSM-25  (0,409**) 

Втома (0,502**) 

Монотонія (0,446**) 

Стрес (0,420**) 

ОЗР сорому (0,366**) 

Уникнення ситуації (-0,321*) 

Стрес 

Стрес PSM-25 (0,581**) 

Втома (0,595**) 

Монотонія (0,520**) 

Пересичення (0,400**) 

Раціоналізація обставинами (0,305*) 

СГМ (-0,838**) 

Уникнення ситуації (-0,301*) 
**

р ≤ 0,05, 
*
р ≤ 0,01 
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Аналіз таблиці 3.4 показує, що збільшення показника саногенного 

мислення призводить до зменшення показників стресу. Даний результат 

співвідноситься з дослідженнями А. Рудакова, який визначав саногенну 

рефлексію як фактор, що позитивно впливає на стресостійкість особистості. 

Не менш важливим результатом є те, що в експериментальній групі всі 

показники стресу мають зворотні кореляції зі шкалою «Уникнення ситуації». 

Це доводить, що дана група не використовує вказану копінг-стратегію 

в стресі, а, навпаки, звертається до стратегій, спрямованих на вирішення 

проблеми. Такий вектор змін, з точки зору психологічного здоров’я, 

є корисним, адже в разі уникнення негативних подій та емоцій, пов’язаних 

з ними, негативна енергія не виходить і тим самим руйнує особистість. 

Також зворотня кореляція спостерігаються між шкалою «Соціальне 

відволікання» та шкалою «Втома», а також між шкалами «Монотонія» та 

«Відволікання». Тобто особистість у разі втоми та монотонності діяльності 

схильна відволікатися, змінювати діяльність. Такий вид реагування є нормою, і 

навіть рекомендується спеціалістами для того, щоб у людини не розвивавався 

хронічний синдром втоми. 

З огляду на результати кореляційного аналізу варто зазначити, що в разі 

збільшення показника «Монотонія» у експериментальній групі є характерним 

зменшення такого психологічного захисту, як «Раціоналізація знеціненням 

об’єкта». У разі збільшення показника стресу дана вибірка починає частіше 

використовувати такий психологічний захист, як «Раціоналізація обставинами».  

Підвищення показників за шкалами «Втома», «Монотонія», 

«Пересичення» призводить до збільшення об’єму захисної рефлексії при 

переживанні сорому. Тобто для людини стає досить важливим відповідати і 

власним очікуванням, і очікуванням оточення на випадок підвищеного нервово-

психічного напруження, адже саме при досягненні або подоланні складних 

ситуаціях особистість намагається показати себе з «кращого» боку, зберегти 

власну самооцінку, і саме тому в дію йде психологічний захист від сорому. 
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Дослідження контрольної групи за допомогою методик вивчення рівня 

стресу показало, що показники знизилися зовсім не суттєво порівняно зі 

змінами в експериментальній групі. Співвідношення обох груп на повторному 

етапі діагностики стресу наведено нижче (див. діаграма 3.2). Повторне 

дослідження контрольної групи було необхідним для того, щоб показати у 

порівнянні з експериментальною групою, що зміни у показниках рівня стресу 

та копінг-поведінки відбулись саме завдяки проведенню формувального 

експерименту в експериментальній групі, і не є випадковим збігом обставин.  

 

Діаграма 3.2 - Співвідношення результатів  повторного дослідження за 

методиками вивчення показників стресу 

Аналіз діаграми 3.2 дозволяє зробити висновок, що в експериментальній 

групі досліджувані знайшли ефективний спосіб подолання стресу, що призвело 

до зниження втоми, монотонії та зменшення психологічного пересичення.  

Отже, у результаті розвитку саногенного мислення особистістю 

відбувається зменшення проявів стресу, а характер копінг-стратегій починає 

змінюватися на більш ефективний. 
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Для оцінки частоти використання досліджуваними саногенного мислення 

та психологічних захистів було повторно використано методику «Когнітивно-

емотивний тест» (Ю. Орлов) (див. табл.3.5). 

Таблиця 3.5 - Середні значення результатів методики КЕТ у 

експериментальній групі після навчання (у відсотках) 

 

Статистично суттєво зменшилися середні значення показників захисної 

рефлексії завдяки навчанню теорії та практики саногенного мислення 

експериментальної групи порівняно з експериментальною групою 

до експерименту та контрольною групою. Показник розвиненості саногенного 

мислення в експериментальній групі збільшився з 18% до 44% вираженості 

(t-Стьюд. = -16,01 при р≤0,05), а також збільшився показник апелюючого 

мислення – з 17% до 36% виражності (t-Стьюд. = -14,81 при р≤0,05). Це 
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свідчить про те, що досліджувані даної групи використовують навички 

саногенного мислення, усвідомлюють і розмислюють ситуацію та власну 

поведінку.  

Хоча є позитивна динаміка, однак вона не досягла максимуму. Можна 

припустити, що це пов’язане з тим, що навчання обмежувалося 

лише чотирма місяцями. Автори практики наголошують, що для досягнення 

повного розвитку навичок саногенного мислення необхідно опрацьовувати 

матеріал протягом двох-трьох  років. Ми ж у рамках дослідження мали на меті 

відстежити характер і динаміку впливу. 

Після навчання показники захисної рефлексії та психологічних захистів 

випробуваних, що перебували в експериментальній групі, увійшли до норми.  

Варто підкреслити зменшення розумової агресії, що виражається у двох 

напрямках: проти себе та проти інших. Водночас зменшились і показники 

раціоналізації, що передбачає інтелектуалізацію ситуації та має на меті 

полегшення внутрішнього конфлікту шляхом виправдання поведінки. 

Зниження показника рефлексії, спрямованої на полегшення страждань від 

емоцій, таких як невдача, образа, сором, провина, передбачає, що випробувані 

почали менше страждати. 

Проте, окрім використання навичок саногенного мислення, досліджувані 

звертаються до апелюючого мислення (див. табл. 3.5), про що свідчить 

підвищення  показника «Апелююче мислення». Воно передбачає пошук 

допомоги, захисту, розділення почуттів, розуміння, підтримки. Апелююча 

поведінка може бути звернена до конкретної особи або представлена у вигляді 

звичаїв, законів, Бога. Підвищення даного показника, імовірно, можна віднести 

до особливостей менталітету нашої вибірки. Адже, як відомо, для українців 

характерною є стратегія пошуку підтримки через спілкування з оточенням. На 

рисунку 3.6. графічно наведено порівняльний аналіз прояву захисної та 

саногенної рефлексії експериментальної групи до та після навчання теорії та 

практики саногенного мислення.  
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Рисунок 3.6 - Порівняльний аналіз показників захисної рефлексії та 

саногенного мислення експериментальної групи до та після 

формувального експерименту 

Якісний аналіз щоденників досліджуваних у експериментальній групі 

також вказує на наявність позитивної динаміки розвитку саногенного мислення. 

Нижче наведено уривок аутопсихоаналізу емоції образи із щоденника 

досліджуваної К. до навчання основам практики саногенного мислення: 

«Я обижаюсь на мужа, когда он звонит всего пару раз за день. Это при 

том, что я беременна и мне необходимо внимание с его стороны. Я постоянно 

из-за этого злюсь, когда он приходит с работы у нас начинаются выяснения 

отношений. Он как-будто меня не слышит и думает только о себе!»  

Опис емоції образи досліджуваної свідчить про відсутність саногенної 

рефлексії, невміння «розмислити» власний емоційни стан. Поведінка 

досліджуваної направлена на полиблення стресового стану та психоемоційного 

напруження. 
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Навчання навичкам саногенного мислення дозволяє особистості змінити 

своє ставлення до негативних емоцій, зменшити дію стрес-чинників. Нижче 

наведено уривок аналізу емоції образи зі щоденника досліджуваної К. після 

навчання навичкам саногенного мислення у ході формувального експерименту: 

«В семейной ссоре муж поддержал свекровь, а не меня… из-за этого я 

очень сильно на него обижена. Я ожидала от него полного согласия во всем со 

мной, даже если в чем-то он не согласен, он должен уступить мне. Хотя, 

стараясь понять причины его поведения, я могу осознать, что мои требования 

к нему были весьма эгоистичны, ведь он не может быть полностью таким, 

как я рисую его у себя в голове и возможно, не поддержав тогда маму, в его 

понимании, он бы ее предал. И по большому счету, он во многом идет мне на 

уступки и в конце концов я понимаю, что он свободный человек в своих 

высказываниях и они не всегда могут совпадать с моими ожиданиями…» 

Наведемо приклад аналізу емоції провини досліджуваною Н. зі щоденника 

аутопсихоаналізу до навчання СГМ:  

«Я иногда созваниваюсь с тетей (папиной сестрой), просто поговорить 

как дела, как жизнь, ничего особенного. Когда мама узнает, что я с ней 

разговаривала, я чувствую себя очень виноватой перед мамой, потому что 

мама очень давно не поддерживает отношения с папиными родственниками. 

И каждый раз, когда я выхожу с ними на связь, мне приходится либо скрывать 

это от мамы, либо «краснеть»… и в том и в другом случае чувствую вину и 

ничего не могу с этим сделать.»  

Уривок зі щоденника досліджуваної Н. після навчання СГМ: 

«Разошлась с мужем, очень тяжелый период с ним сейчас… живу у 

родителей, естественно продолжаю с ним общаться, в надежде 

восстановить отношения, но каждый раз на мамин вопрос с кем общалась 

либо вру, либо признаюсь. После этого каждый раз меня мучает чувство вины 

перед ней, как будто я ее предаю, я думаю, что она его ненавидит.  Я понимаю, 

что для того чтобы не испытывать это чувство перед мамой я должна 
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перестать с ним общаться или выяснить с мамой насколько сильно ее это 

может обижать и рассказать ей о своих переживания.» 

З другого уривку зі щоденника досліджуваної можна зробити висновок 

щодо проявів саногенного мислення. Зазначимо, що досліджувані, що 

практикували саногенне мислення почали відокремлювати себе від власних 

переживань і спостерігати за ними; вони відтворюють стресову ситуацію на тлі 

спокою та концентрації уваги, пристосовується до неї. Важливим є також 

розуміння людиною тих психічних станів, які контролюються (скажімо, 

розуміння природи страхів, сорому, образи тощо). Інакше кажучи, саногенне 

мислення вимагає досить високого рівня розвитку психологічної культури 

особистості. Окрім того, варто відмітити, що саногенне мислення не передбачає 

відсутність негативних емоцій. Щоденники досліджуваної доводять, що 

людина переживає негативні емоції, але вона вміє ними керувати. Саногенне 

мислення є одним з ефективних засобів розв’язування психотравмуючих 

проблем, який базується на свідомій їх постановці та розгляді, свідомому 

рефлексивному аналізі власних емоцій та емоціогенних (стресогенних) 

факторів.  

На рисунку 3.7.графічно відображено показники саногенного мислення та 

захисної рефлексії контрольної групи досліджуваних. Зазначимо, що для 

контрольної групи патогенне мислення є переважаючим. 
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Рисунок 3.7 - Порівняльний аналіз показників захисної рефлексії та 

саногенного мислення контрольної групи до та після 

формувального експерименту 

 

Ми бачимо, що в контрольній групі ніяких суттєвих змін не відбулось. 

Показники захисної рефлексії як і раніше перевищують норму. Показник 

саногенного мислення занизький – 17%.  

За результатами повторного дослідження за допомогою методики вивчення 

копінг-стратегій С. Нормана, Д. Ендлера (адаптований варіант Т. Крюкова) 

отримано такі дані по експериментальній групі (див. рис. 3.8).  
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Рисунок 3.8 - Частота використання копінг-стратегії експериментальною 

групою після експерименту за методикою С. Нормана, Д. Ендлера (адаптований 

варіант Т. Крюкова). 

 

В експериментальній групі почали використовувати більше копінг-

стратегію, орієнтовану на вирішення завдань (72 %), що є більш ефективним та 

продуктивним шляхом подолання стресових та кризових ситуацій. Варто 

підкреслити зменшення середніх показників копінг-стратегії «Емоційне 

реагування» – (19 %) та «Уникнення» – (9%). Співвідношення середнього 

показника результатів експериментальної групи досліджуваних за вказаною 

методикою до навчання й після оволодіння знаннями та практичними 

навичками саногенного мислення вказує на: 

 збільшення середнього показника копінг-стратегії «Вирішення 

завдання» на 33% (t-Стьюд. = -7,84 при р≤0,05); 

 зменшення середнього показника копінг-стратегії «Емоційне 

реагування» на 13% (t-Стьюд. = 5,74 при р≤0,05); 

 зменшення середнього показника копінг-стратегії «Уникнення 

ситуації» на 26% (t-Стьюд. = 6,15 при р≤0,05); 
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 зменшення середнього показника копінг-стратегій «Відволікання» 

на 17%  (t-Стьюд. = 4,24 при р≤0,05) та «Соціального відволікання» на 12% (t-

Стьюд. = 4,31 при р≤0,05). 

Отже, навчання приводить до того, що особистість починає 

використовувати не емоційно-орієнтований копінг та уникнення для зняття 

негативних відчуттів, а залучає стратегії, орієнтовані на проблему, на зміну 

реальної ситуації. Стратегія вирішення завдання передбачає активну 

поведінкову стратегію, завдяки якій людина намагається використовувати весь 

спектр доступних особистісних ресурсів для пошуку можливих способів 

ефективного вирішення проблеми. Це характеризує людину як психологічно 

зрілу та здатну до успішної адаптації в стресовій ситуації [96]. 

Повторне дослідження копінг-поведінки в контрольній групі показало, що 

групою найчастіше використовується копінг-стратегія орієнтована на 

уникнення – 43%, орієнтована на емоції – 37% та на вирішення завдань – лише 

20% (методика С. Нормана, Д. Ендлера (адаптований варіант Т. Крюкової). 

Результати дослідження контрольної групи доводить, що особистість не може 

самостійно випрацювати ефективну стратегію поведінки у стресі, 

використовуючи так само не конструктивні копінги. 

Аналізуючи результати повторного дослідження експериментальної групи 

за методикою для психологічної діагностики копінг-механізмів Е. Хейма 

(див. діаграма 3.3), спостерігаємо збільшення частоти використання адаптивних 

когнітивних копінг-стратегій (57%), таких, як: «Проблемний аналіз», 

«Самоконтроль», «Установка власної значущості» та відносно адаптивних 

стратегій (35 %). Також зафіксовано підвищення відсотка використання 

адаптивних емоційних копінг-стратегій до 43% («Протест» та «Оптимізм») та 

відносно адаптивних поведінкових копінг-стратегій до 26%. Збільшилася 

частота використання адаптивних поведінкових копінг-стратегій (47%), 

зокрема «Альтруїзм», «Співпраця», «Звертання»; підвищився показник 

відносно адаптивних копінг-стратегій – 42% (методика Е. Хейма). 
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Діаграма 3.3 - Результати дослідження копінгу експериментальної групи 

після навчання практики саногенного мислення (методика Е. Хейма) 

 

При первинній діагностиці контрольної групи випробуваних за допомогою 

методики Е. Хейма ми бачимо, що контрольна група використовує не адаптивні 

когнітивні стратегії (75%), не адаптивні емоційні копінг-стратегії  (71%) та не 

адаптивні поведінкові стратегії (50%). Повторне дослідження не показало 

суттєвих змін у результатах характеру стрес-долаючої поведінки контрольної 

групи – їх копінг-стратегії залишились не адаптивними та мало ефективними. 

Було проведено дослідження наявності відмінностей показників методики 

Е. Хейма між контрольною та експериментальною групами після експерименту 

за допомогою х
2 

 – критерію МакНемара (див. табл.3.6). Цей критерій 

застосовується для залежних вибірок для виявлення змін (до та після 

формувального експерименту) у результатах дослідження, які представлені 

дихотомічною шкалою. 
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Таблиця 3.6 - Результати порівняльного аналізу дослідження копінг-

стратегій за методикою Е.Хейма в експериментальній групі до та після 

навчання саногенного мислення (х
2 
 – критерій МакНемара) 

Шкали методики Е.Хейма 
Експериментальна група до/ після 

формуючого експерименту  

Поведінкові адаптивні стратегії 0,690* 

Поведінкові відносно адаптивні 

стратегії 
0,479* 

Поведінкові не адаптивні стратегії 0,461* 

Емоційні адаптивні стратегії 0,585* 

Емоційні відносно адаптивні 

стратегії 
0,630* 

Емоційні не адаптивні стратегії 0,437* 

Когнітивні адаптивні стратегії 0,683* 

Когнітивні відносно адаптивні 

стратегії 
0,617* 

Когнітивні не адаптивні стратегії 0,522* 

**p≤0,01;* p≤0,05. 

Запропонований критерій дає можливість оцінити ефективність впливу 

навчання навичок саногенного мислення в експериментальній групі. Тобто у 

результаті навчання у вибірці відмічається динаміка зміни застосування копінг-

стратегій у стресових ситуаціях. Згідно з даними, наведеними в таблиці, в 

експериментальній групі спостерігаються статистично значущі відмінності за 

показниками всіх шкал методики вивчення копінг-стратегій Е. Хейма. До 

опанування практики саногенного мислення у вибірці спостерігалось 

використання не адаптивних стратегій стрес-долаючої поведінки, що 

призводить до дезадаптації особистості під дією стрес-факторів, а також може 

посилюватися невмінням керувати власним емоційним станом та 

думками.Таким чином, результати статистичного аналізу дають можливість 

стверджувати, що практикування уміння саногенно мислити призводить до 

зміни характеру копінг-стратегій особистості з не адаптивного на 

адаптивний характер. 
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Отже, можна зробити висновок, що в результаті навчання теорії та 

практики саногенного мислення підвищується ефективність та адаптивність 

стрес-долаючої поведінки, її характер змінюється на більш продуктивний. 

Особистість навчається контролювати всі три компоненти прояву власної 

психічної діяльності. Це дозволяє споглядати проблему й тверезо оцінювати 

ситуацію та власні можливості. С. Хазова також стверджує, що рефлексія та 

розмислення ситуації впливають на вибір копінг-стратегій: людина, що здатна 

споглядати та розмислювати, обирає більш адаптивні й ефективні стратегії 

подолання стресу.  

Для більш глибокого розуміння особливостей та характеристик стрес-

долаючої поведінки експериментальної групи досліджуваних було проведено 

додаткове дослідження за допомогою опитувальника «Способи долаючої 

поведінки» (Р. Лазарус та С . Фолкман, в адаптації Л. Вассерман). На думку 

авторів опитувальника, ефективність тієї чи іншої стратегії залежить від 

особливостей актуальної ситуації , а також від  тих особистісних ресурсів, 

якими володіє людина. У методиці виділено 8 видів копінг-стратегій. Після 

підрахунку «сирих» показників за шкалами їх було переведено в 

стандартизовані Т-бали з використанням розроблених таблиць. Ступінь 

переваги стратегії подолання стресу для випробуваних визначається на основі 

такої умови: показник менший за 40 балів – рідке використання відповідної 

стратегії; показник між 40 балами та 60 балами – помірне використання 

відповідної стратегії; показник більший за 60 балів – виражена перевага 

відповідної стратегії.  

Після проходження навчання практики й теорії саногенного мислення було 

отримано такі середні показники по експериментальній групі прояву стратегій 

подолання стресу: 

 «Конфронтаційний копінг» –  38,3 ст. балів; 

 «Дистанціювання» – 43,5 ст. балів; 

 «Самоконтроль» – 63,75 ст. балів; 

 «Пошук соціальної підтримки» – 44,8 ст. балів; 
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 «Прийняття відповідальності» – 68 ст. балів; 

 «Втеча-уникнення» – 34,6 ст. балів; 

 «Планування вирішення проблеми» – 64 ст. бали; 

 «Позитивна переоцінка» – 69,25 ст. балів. 

Отже, переважаючою стратегією в експериментальній групі 

досліджуваних є «Позитивна переоцінка». Дана стратегія передбачає спроби 

подолання негативних переживань у зв’язку з проблемою за рахунок її 

позитивного переосмислення, погляд на проблему та стресову ситуацію як на 

стимул для особистісного розвитку. Також характерною є орієнтованість 

на філософське осмислення ситуації, включення її в більш широкий контекст 

роботи особистості над саморозвитком. 

Високий показник спостерігається також і для такого виду копінг-стратегії, 

як «прийняття відповідальності», що полягає у визнанні суб’єктом своєї ролі у 

виникненні проблеми та відповідальність за її вирішення. Негативною 

стороною цього виду стратегії є можливість неаргументованої самокритики. 

Для стрес-долаючої поведінки випробуваних експериментальної групи  

характерною є стратегія «планування вирішення задач», що передбачає спроби 

подолання проблеми за рахунок цілеспрямованого аналізу ситуації 

та можливих варіантів поведінки, побудова стратегії вирішення проблеми, 

планування власних дій з урахуванням об’єктивних умов, минулого досвіду й 

наявних ресурсів. 

Середні показники експериментальної групи вказують на вираженість 

такої стратегії, як «Самоконтроль». Вона полягає в подоланні негативних 

переживань за рахунок цілеспрямованої роботи з власними емоціями, у 

високому контролю поведінки.  

Копінг-поведінка даної групи також визначається помірним 

використанням стратегії «Дистанціювання» та «Пошук соціальної підтримки.  

Дистанціювання від проблеми характеризується перемиканням уваги, 

відстороненням, раціоналізацією. Пошук соціальної підтримки залучення 

зовнішніх (соціальних) ресурсів, пошук інформаційної, емоційної та дієвої 
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підтримки. Також є вираженою потреба в прагненні розділити власні 

переживання та отримати емфатичну відповідь. 

Отже, стратегії, що ефективні в одній ситуації, можуть бути 

неефективними і навіть завдавати шкоди – в іншій.  

Такі стратегії, як «Конфронтаційний копінг» та «Втеча-уникнення» рідко 

використовуються досліджуваними експериментальної групи. 

Проведено кореляційний аналіз шкал опитувальника «Способи долаючої 

поведінки» (Р. Лазарус, С. Фолкман). Результати статистичних даних наведено 

в таблиці нижче (див. табл. 3.7). 

 

Таблиця 3.7 - Кореляційні зв’язки показників методик вивчення стресу зі 

шкалами опитувальника «Способи долаючої поведінки» (Р. Лазарус, 

С. Фолкман) (двосторонній коефіцієнт кореляції Пірсона) 

 

Шкали опитувальника Кореляції 

Конфронтаційний 

копінг 

Втома (0,276*) 

Монотонія (0,582**) 

Пересичення (0,798**) 

Стрес (0,366**) 

СГМ (-0,838**) 

ОЗР невдачі (0,346**) 

ОЗР образи (0,309*) 

Агресія проти інших (0,415**) 

Захист від сорому (0,693**) 

Пробудження провини інших (0,429**) 

Емоційне реагування (0,287*) 

Обережні дії (SACS) (0,400**) 

Маніпулятивні дії (SACS) (0,407**) 

Агресивні дії (SACS) (0,269*) 

Асертивні дії (SACS) (-0,313**) 
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Продовження таблиці 3.7. 

Шкали опитувальника Кореляції 

Дистанціювання 

Стрес PSM-25 (0,366**) 

Монотонія (-0,407**) 

Пересичення (-0,522 **) 

Стрес (0,302*) 

ОЗР сорому (0,313*) 

СГМ (-0,794**) 

Уникнення ситуації (0,265*) 

Обережні дії (SACS) (0,264*) 

Втеча (SACS) (0,368**) 

Самоконтроль 

Стрес PSM-25 (-0,414**) 

Втома (0,427**) 

Стрес (-0,333**) 

ОЗР сорому (0,264*) 

Захист від сорому (0,346**) 

Апелююче мислення (0,427**) 

СГМ (0,933 **) 

Вирішення завдань (0,322*) 

Асертивні дії (SACS)  (0,280*) 

Пошук соціальної підтримки (SACS) (0,525**) 

Пошук соціальної 

підтримки 

Стрес PSM-25 (-0,409**) 

Втома (-0,502**) 

Монотонія (-0,431**) 

Стрес (-0,420**) 

Захист від сорому (0,369**) 

Проекція на інших (0,402*) 

Соціальне відволікання (0,341**) 

Пошук соціальної підтримки (SACS) (0,412**) 

Втеча-уникнення 

Стрес PSM-25 (0,509**) 

Втома (0,520**) 

Монотонія (0,361**) 

Пересичення (0,473**) 

Раціоналізація обставинами (0,305*) 

СГМ (-0,794**) 

Емоційне реагування (0,401**) 

Уникнення ситуації (0,271*) 

Втеча (SACS) (0,382**) 

Асертивні дії (SACS) (-0,325**) 

Імпульсивні дії (SACS) (0,262*) 
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Продовження таблиці 3.7 

Шкали опитувальника Кореляції 

Планування вирішення 

проблеми 

Стрес PSM-25 (-0,300*) 

Втома (0,334**) 

Захист від сорому (0,682**) 

Раціоналізація обставинами (0,262*) 

СГМ (0,922**) 

Апелююче мислення (0,498**) 

Вирішення завдань (0,379**) 

Асертивні дії (SACS) (0,407**) 

Входження у соціальний контакт (SACS) (0,958**) 

Агресивні дії (-0,369**) 

Позитивна переоцінка 

Стрес PSM-25 (-0,378**) 

Захист від провини (0,446**) 

СГМ (0,853**) 

Апелююче мислення (0,529**) 

Вирішення завдань (0,515**) 

Асертивні дії (SACS) (0,304*) 

Входження у соціальний контакт (SACS) (0,381**) 

Пошук соціальної підтримки (SACS) (0,482**) 

Агресивні дії (SACS) (-0,281*) 

Маніпулятивні дії (SACS) (-0,369**) 

 
**

р ≤ 0,05, 
*
р ≤ 0,01 

Спираючись на задачі нашого дослідження, аналізуємо, перш за все, шкалу 

вираженості саногенного мислення. З таблиці бачимо, що шкала «СГМ» має 

тісний двосторонній зв’язок із шкалами «Самоконтроль», «Планування 

вирішення проблеми», «Позитивна переоцінка».  

Це підтверджує думку І. Арцимович про те, що саногенна рефлексія 

сприяє прагненню до самовдосконалення та виробленню адаптивних стратегій 

поведінки, і, як наслідок, вона стає фактором розвитку суб’єктивності 

особистості. 

Зворотній зв’язок шкали «СГМ» із шкалами «Конфронтаційний копінг», 

«Дистанціювання», «Втеча-уникнення» свідчить, що розвиток саногенного 

мислення знижує частоту використання вищезазначених копінг-стратегій 

особистості і, навпаки, підвищує використання стратегій «Самоконтроль», 

«Планування вирішення завдань», «Позитивна переоцінка» (див.діагр.3.4). 
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СГМ

самоконтроль 
(0,933)**

планування 
вирішення 
проблеми 
(0,922)**

позитивна 
переоцінка 
(0,853)**

конфронтаційни
й копінг 

(-0,938)**

дистанціювання 
(-0,794)**

втеча-уникнення 

(-0,794)**

Використання особистістю вказаних стратегій є фактором успішної 

психологічної адаптації людини. Л. Кананчук, досліджуючи особливості впливу 

саногенного мислення на особистість, дійшла також висновку, що розвиток 

саногенної рефлексї дозволяє підвищити ступінь психологічної адаптацї 

особистості.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тісний двосторонній зв’язок 

тісний зворотній зв’язок 

 

Діаграма 3.4 - Значущі кореляційні зв’язки (коефіцієнт Пірсона) в 

експериментальній групі після навчання між шкалою «Саногенне мислення» 

(КЕТ, Ю. Орлов) та копінг-стратегіями (методика Р.Лазарус, С. Фолкман) 

 

Аналізуючи виявлені кореляційні зв’язки в експериментальній групі, варто 

зазначити, що зловживання копінг-стратегією «Самоконтроль» призводить до 

збільшення втоми. Також спостерігається зв’язок між копінг-стратегіями та 

емоціями, викликаними переживанням особистістю сорому. Можливо, це 

викликане тим, що ситуацію сорому особистість розглядає як стресову, 

використовуючи не лише психологічний захист, а й копінг-стратегії [161].  
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Дослідження контрольної групи за допомогою опитувальника «Способи 

долаючої поведінки» (Р. Лазарус, С. Фолкман) дало такі середні значення по 

групі: 

 «Конфронтаційний копінг» – 47 ст. балів; 

 «Дистанціювання» – 44,5 ст. балів; 

 «Самоконтроль» –36 ст. балів; 

 «Пошук соціальної підтримки» – 41,3 ст. балів; 

 «Прийняття відповідальності» – 38 ст. балів; 

 «Втеча-уникнення» – 47,5 ст. балів; 

 «Планування вирішення проблеми» – 34 ст. бали; 

 «Позитивна переоцінка» – 31,6 ст. балів. 

Отже, для стрес-долаючої поведінки контрольної групи є характерними 

такі види копінг-стратегій, як «конфронтаційний копінг», «дистанціювання» та 

«втеча-уникнення». Ці стратегії передбачають не вирішення стресової ситуації, 

а усунення її тими способами, які притаманні даній групі. Такі стратегії 

недостатньо цілеспрямовані та раціональні. Вони надають людині лише 

локально-тимчасовий ефект, відсуваючи проблему «на задній план» та 

придушуючи емоції. 

Також для додаткового вивчення стрес-долаючої поведінки 

експериментальної групи було використано опитувальник SACS (С. Хобфол, 

адаптація Н. Водоп’янової), призначений для дослідження стратегій та моделей 

копінг-поведінки, він також дає можливість вирахувати індекс 

конструктивності стратегій стрес-долаючої поведінки. Автор опитувальника 

пропонує розглядати долаючу поведінку як сукупність когнітивно-

поведнікових дій, що залежать від ситуаційного контексту. Запропонована 

модель має дві осі: просоціальна-асоціальна, активна-пасивна, –  та одну 

додаткову вісь: пряма-непряма. Осі представляють собою вимір стратегій 

подолання. Нижче наведено таблицю (див. табл 3.8) з середніми значеннями 

результатів  дослідження в експериментальній групі. 
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Таблиця 3.8 - Результати дослідження експериментальної групи за 

допомогою опитувальника SACS (С. Хобфолл) 

Стратегії подолання Модель поведінки (дії) 
Ступінь вираженості 

стрес-долаючої моделі 

Активна Асертивні (впевнені) 24 

Просоціальна 
Вступ до соціального 

контакту 
26 

Просоціальна 
Пошук соціальної 

підтримки 
25 

Пасивна Обережні дії 23 

Пряма Імпульсивні 16 

Пасивна Втеча 16 

Непряма Маніпулятивні  дії 20 

Асоціальна Жорстокість, цинічність 14 

Асоціальна 

Агресивні дії (тиск, 

відмова від пошуку 

альтернативних дій) 

14 

 

Для інтерпретації отриманих результатів за субшкалами дані було 

зіставлено з даними показників стратегій подолання в представників 

комунікативних професій, що запропоновані в адаптації Н. Водоп’янової 

(див. Додаток В), та відмічено кольором (див. табл.3.8) 

Інтерпретуючи отримані дані в експериментальній групі, випробувані якої 

мають навички саногенного мислення, можна говорити про велику кількість 

моделей долаючої поведінки та здорових моделей подолання складних 

(стресогенних) ситуацій, що виражається в більш високих показниках 

асертивної (впевненої) поведінки, у входженні в соціальний контакт, пошуку 

соціальної підтримки та більш низьких показниках агресивних і асоціальних 

дій. Моделі їх поведінки характеризуються активністю, просоціальністю та 

гнучкістю. Більшість пасивних і непрямих стратегій лише подолали межу між 

низьким ступенем вираженості та середнім.  

Можна зробити висновок, що для стрес-долаючої поведінки особистості, 

яка має навички саногенного мислення, притаманними є асертивні дії, що 

полягають у здатності людини не залежити від зовнішніх впливів та оцінок, 

самостійно регулювати власну поведінку й нести за неї відповідальність. 
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Варто зазначити, що моделі поведінки можуть сприяти або перешкоджати 

успішності подолання стресу  залежно від конструктивності стратегії. Для 

визначення ступеня конструктивності стратегії поведінки ми обчислили 

загальний індекс конструктивності (ІК). 

ІК =
АП

ПА
 

АП – сума показників субшкал «Асертивні дії», «Входження у соціальний 

контакт», «Пошук соціальної підтримки»; ПА – сума показників субшкал 

«Втеча», «Асоціальні дії», «Агресивні дії». Високо конструктивними 

вважаються стратегії, якщо ІК>1,1.  

Індекс конструктивності стратегій стрес-долаючої поведінки 

в експериментальній групі склав 1,6 бала, що свідчить про високу 

конструктивність копінг-поведінки. 

Нижче наведено (див.табл.3.9) результати дослідження контрольної групи 

досліджуваних, у яких відмічено досить низький рівень розвитку саногенного 

мислення. 

Таблиця 3.9 - Результати дослідження контрольної групи за допомогою 

опитувальника SACS (С. Хобфолл) 

Стратегії подолання Модель поведінки (дії) 

Ступінь 

вираженості стрес-

долаючої моделі 

Активна Асертивні (впевнені) 13 

Просоціальна Вступ до соціального контакту 21 

Просоціальна Пошук соціальної підтримки 21 

Пасивна Обережні дії 25 

Пряма Імпульсивні 22 

Пасивна Втеча 21 

Непряма Маніпулятивні  дії 22 

Асоціальна Жорстокість, цинічність 22 

Асоціальна Агресивні дії  22 

 

Аналізуючи результати, отримані в контрольній групі, бачимо, що для 

досліджуваних є характерним використання пасивних (обережні дії, втеча) та 

асоціальних (цинічність, жорсткість, агресивні дії, тиск, відмова від пошуку 
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альтернативних дій) стратегії подолання стресових ситуацій. Моделі поведінки 

не асертивні та пасивні. Індекс конструктивності стратегій стрес-долаючої 

поведінки в контрольній групі склав 0,83 бала, що свідчить про низький ступінь 

конструктивності стратегій копінг-поведінки. 

Порівнюючи показники контрольної групи та експериментальної, бачимо, 

що результати перебувають на протилежних полюсах: активність/пасивність, 

просоціальність/асоціальність. Отримано значущі відмінності між групами 

вибірки за шкалами опитувальника SACS (С. Хобфолл) за допомогою t-

критерію Стьюдента (див. Додаток Г). Також варто зазначити, що відмінним 

для обох груп є індекс конструктивності стратегії стрес-долаючої поведінки. 

Отже, можна зробити висновок, що саногенний тип мислення впливає на 

конструктивність стрес-долаючої поведінки особистості. 

Також було проведено кореляційний аналіз результатів за шкалами 

опитувальника SACS (С. Хобфол) та інших методик, що використовувались у 

дисертаційній роботі (див.табл.3.10).  

Таблиця 3.10 - Кореляційні зв’язки показників методик вивчення стресу в 

експериментальній групі зі шкалами методики SACS (С. Хобфол) 

(двосторонній коефіцієнт кореляції Пірсона) 

Шкали опитувальника Кореляції 

Асертивні дії 

Втома (-0,439*) 

Монотонія (-0,428**) 

Пересичення (-0,450*) 

Стрес (-0,265*) 

СГМ (0,679**) 

Апелююче мислення (0,407**) 

Конфронтаційний копінг (-0,313**) 

Самоконтроль (0,280*) 

Втеча-уникнення (-0,325**) 

Планування вирішення проблеми (0,407**) 

Позитивна переоцінка (0,304*) 
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Продовження таблиці 3.10. 

Шкали опитувальника Кореляції 

Входження у соціальний 

контакт 

ОЗР невдачі (0,313*) 

Планування вирішення проблеми (0,958**) 

Позитивна переоцінка (0,381**) 

Пошук соціальної 

підтримки 

Стрес PSM-25 (-0,667**) 

Самоконтроль (0,525**) 

Пошук соціальної підтримки (Лазарус) (0,412**) 

Позитивна переоцінка (0,482**) 

Обережні дії 

Захист від заздрощів (0,291*) 

Уникнення ситуації (0,300*) 

Конфронтаційний копінг (0,400**) 

Дистанціювання (0,264*) 

Імпульсивні дії 
СГМ (-0,627**) 

Втеча-уникнення (0,262*) 

Втеча 

Стрес PSM-25 (0,384**) 

ОЗР провини (0,419**) 

ОЗР сорому (0,280*) 

Захист від провини (0,597**) 

Захист від сорому(0,263*) 

СГМ (-0,712**) 

Невідповідність поведінки інших моїм 

очікуванням (0,384**) 

Уникнення ситуації (0,269**) 

Дистанціювання (0,368**) 

Втеча-уникнення (0,382**) 

Маніпулятивні дії 
Конфронтаційний копінг (0,407**) 

Позитивна переоцінка (-0,369**) 

Асоціальні дії Агресія проти інших (0,335**) 

Агресивні дії Агресія проти інших (0,407**) 
**

р ≤ 0,05, 
*
р ≤ 0,01 

 

Тісний двосторонній зв’язок спостерігається між шкалами «асертивні дії» 

та «саногенне мислення» (r = 0,679 при  р ≤ 0,05) та зворотній зв’язок –  із 

шкалами «втома» (r = -0,439 при р ≤ 0,01), «монотонія» (r = -0,428 при р ≤ 0,05), 

«пересичення» (r = -0,45 при р ≤ 0,01), «стрес» (r = -0,265 при  р ≤ 0,01). Це 

означає, що наявність саногенного мислення в особистості викликає 

використання асертивної, впевненої поведінки, що, своєю чергою, знижує 

прояви стресу в особистості. 
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З таблиці 3.10 також бачимо, що низький рівень розвитку саногенного 

мислення особистості корелює з високою частотою використання стратегій 

«Втеча» (r = -0,712 при р ≤ 0,05) та «Імпульсивні дії» (r = -0,627при  р ≤ 0,05). 

Тобто людина, у якої переважає патогенний тип мислення, у разі стресової 

ситуації вдається до втечі або імпульсивних, непродуманих дій.  

Використання копінг-стратегії «Втеча» також впливає на підвищення 

показника стресу за методикою PSM-25 (r = 0,384 при р ≤ 0,05), а також на 

збільшення частоти використання психологічного захисту від переживання 

провини (r = 0,597 при р≤ 0,05) та сорому (r = 0,263 при  р ≤ 0,01). 

Отже, підбиваючи підсумки результатів формуючого експерименту, ми 

можемо стверджувати, що існує певна закономірність впливу саногенного 

мислення на стрес-долаючу поведінку особистості та на рівень стресу 

(див. рис. 3.9).  

Рисунок 3.9 - Вплив рівня саногенного мислення на переживання 

стресу особистістю 

Для підтвердження даної експериментальної гіпотези було застосовано 

метод рівнянь лінійної регресії. Регресія – це такий статистичний метод, що 

дозволяє вивчити закономірність впливу незалежних змінних на залежні. 

Регресійний аналіз дозволяє не тільки зробити висновок про наявні 

взаємозалежності між змінними, що вивчаються, а й надати математичний опис 

залежності між ними. Для виявлення залежності між залежною змінною 

Рівень 
розвитку СГМ

Характер 
копінг-

стратегій
Рівень стресу
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(критерієм) та незалежною (предиктором) використовується проста лінійна 

регресія.  

У дисертаційній роботі висунуто припущення щодо того, що саногенне 

мислення може виступати чинником (предиктором), який знижує переживання 

від стресу та допомагає обрати продуктивні й ефективні копінг-стратегії, які 

застосовує особистість у відповідь на дію стрес-факторів. Нижче наведено 

результати лінійного регресійного аналізу, де незалежною змінною стали 

результати за шкалою «Саногенне мислення» (Ю. Орлов), а залежними 

змінними – показники та компоненти рівня стресу й показники дослідження 

копінг-стратегій, що обирали досліджувані експериментальної групи після 

навчання навичок саногенного мислення.  

Подаємо формули лінійних регресійних рівнянь (див. табл.3.11), які 

показали значущі результати (р≤0,01), що відображають закономірності в 

експериментальній групі після навчання навичок саногенного мислення. 

 

Таблиця 3.11 - Регресійні моделі впливу саногенного мислення на показники 

стрес-долаючої поведінки особистості (експериментальна група після навчання) 

Залежна змінна 
Незалежна 

змінна 
R R

2 
Константа 

рівняння 

В 

(коефіцієнт) 

Стрес (PSM-25) 
Саногенне 

мислення 
0,872 0,760 140,687 -0,96 

Втома (А. Леонова) 
Саногенне 

мислення 
0,685 0,469 22,575 -0,093 

Стрес (А. Леонова) 
Саногенне 

мислення 
0,743 0,552 18,947 -0,068 

Конфронтаційний копінг 

(Р.Лазарус, С.Фолкман) 

Саногенне 

мислення 
0,838 0,701 58,983 -0,590 

Дистанціювання (Р.Лазарус, 

С.Фолкман) 

Саногенне 

мислення 
0,794 0,631 59,162 -0,578 
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Продовження таблиці 3.11 

Залежна змінна 
Незалежна 

змінна 
R R

2 
Константа 

рівняння 

В 

(коефіцієнт) 

Самоконтроль (Р.Лазарус, 

С.Фолкман) 

Саногенне 

мислення 
0,933 0,871 -2,118 1,036 

Втеча-уникнення 

(Р.Лазарус, С.Фолкман) 

Саногенне 

мислення 
0,794 0,630 54,025 -0,479 

Планування вирішення 

проблеми (Р.Лазарус, 

С.Фолкман) 

Саногенне 

мислення 
0,922 0,850 -8,979 1,142 

Позитивна переоцінка 

(Р.Лазарус, С.Фолкман) 

Саногенне 

мислення 
0,853 0,727 1,687 0,953 

Асертивні дії (SACS) 
Саногенне 

мислення 
0,679 0,460 4,697 0,353 

Імпульсивні дії (SACS) 
Саногенне 

мислення 
0,627 0,393 22,946 -0,158 

Втеча (SACS) 
Саногенне 

мислення 
0,712 0,506 23,427 -0,177 

Когнітивні адаптивні 

копінг-стратегії (Е. Хейм) 

Саногенне 

мислення 
0,717 0,514 -0,919 0,032 

Емоційні адаптивні копінг-

стратегії (Е. Хейм) 

Саногенне 

мислення 
0,891 0,793 1,084 0,012 

Поведінкові адаптивні 

копінг-стратегії (Е. Хейм) 

Саногенне 

мислення 
0,754 0,568 -0,716 0,029 

Вирішення завдань 

(С. Норман, Д. Ендлер) 

Саногенне 

мислення 
0,789 0,622 53,323 0,3 

 

Коефіцієнт детермінації R відображає характеристику загальної сили 

лінійного зв’язку між змінними в регресійній моделі. Значення коефіцієнта 

знаходиться в інтервалі між 0 та 1. Чим ближче значення коефііцієнта до 1, тим 

тісніший лінійний зв’язок, описаний в регресійній моделі. Коефіцієнт R
2 

вказує, 

яка частина сукупної варіації в залежній змінній описується незалежною 

змінною. Значення коефіцієнта також знаходиться в інтервалі між 0 та1. 
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Переходимо до аналізу таблиці 3.11. Дана таблиця відображає якість 

впливу саногенного мислення (предиктор) на рівень стресу (критерій) та 

копінг-стратегії (критерій).  

Високий рівень стресу та стан  психологічної втоми, що може вказувати на 

дезадаптацію та психічний дискомфорт, можуть бути послаблені та суттєво 

зменшені особистістю завдяки зміні стилю мислення з патогенного на 

саногенний. Зниження показників стресу відбувається завдяки тому, що 

особистість починає використовувати проактивні копінг- стратегії: «Позитивна 

переоцінка», «Самоконтроль», «Планування вирішення проблеми», «Асертивні 

дії», «Вирішення завдань», – а також адаптивні когнітивні, емоційні та 

поведінкові стратегії. Окрім того, зниження рівня стресу відбувається також 

завдяки зменшенню частоти використання неефективних копінг-стратегій 

(«Конфронтація», «Дистанціювання», «Втеча», «Імпульсивні дії»). Нижче 

наводимо характеристику копінг-поведінки особистості, у якої переважає 

саногенний тип мислення. 

Особистість здатна контролювати власні негативні переживання, що 

виникають у зв’язку із проблемою, мінімізуючи вплив негативних емоцій на 

оцінку ситуації і вибір стратегії поведінки. Аналіз стресової ситуації носить 

цілеспрямований характер, зорієнтований на вироблення стратегій вирішення 

проблем та планування власних дій з урахуванням об’єктивних умов, минулого 

досвіду й наявних ресурсів. Особистість здатна конструктивно вирішувати 

труднощі завдяки комплексному аналізу власного емоційного стану та 

позитивному переосмисленню. Негативні події людина розглядає як стимул для 

особистісного зростання. Також спостерігається незалежність особистості від 

зовнішніх оцінок, самостійність у регулюванні власної поведінки та 

відповідальність за неї. Людина, що мислить саногенно, здатна глибше 

оцінювати власні ресурси в подоланні важких ситуацій, що супроводжується 

оптимістичним налаштуванням на майбутнє. Також спостерігається здатність 

оцінювати власні очікування, які людина приписує партнерові, подіям, 

обставинам і які, у випадку розбіжностей, викликають образу, роблять 
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неможливим процес усвідомлення несвідомого. Особистість сприймає як себе, 

так і іншого «справжніми», відмовляється порівнювати себе, тим самим 

зменшуючи напруження від переживання негативних емоцій, що, своєю 

чергою, знижує рівень напруження від стресового стану.  

Проведений аналіз показав, що навчання особистості теорії та практики 

саногенного мислення дозволяє розширити усвідомлення емоціогенних 

розумових операцій та набути навички і вміння інтроспекції власних емоцій 

при переживанні стресу. Тобто, саногенне мислення може виступати чинником 

стрес-долаючої поведінки особистості [111]. 

Згідно з дослідженнями Р.Сміта, який розробив когнітивно-афективну 

модель стресу, було виділено показники ефективного виходу зі стресових 

ситуацій. До таких показників належать: попередня оцінка обсягу загрози, 

логічне обґрунтування здатності до збільшення рівня самоконтролю та рівня 

адаптаційних процесів до стресу, уміння та навички, спрямовані на формування 

та підвищення реакції адаптації у стресових умовах. Логічне поєднання цих 

компонентів у боротьбі з усунення стресу з часом призводить до інтегрованої 

реакції адаптації, яка і виявляє себе  саме в застосуванні саногенного мислення 

особистістю. Окрім того, можна стверджувати, що саногенне мислення 

виступає одним із ресурсів когнітивної сфери, що стає умовою ефективної 

психологічної активності.  

Т. Титаренко підкреслює необхідність у зміні ставлення людини до 

ситуації, називаючи це прийомом «позитивного тлумачення» неприємних, 

морально тяжких переживань. Авторка не використовує термін «саногенне 

мислення», але чітко на нього вказує. Саногенне мислення саме й полягає у 

позитивному розмисленні власного ставлення до події. Також у дослідженнях 

Т. Титаренко наголошується, що переживання людиною стресового стану є 

тісно пов’язаним із ступенем усвідомлення даного стану, що вимагає 

розгорнутого, усвідомленого вирішення проблеми. Саме це і є змістовою 

характеристикою саногенного мислення, що проявляється під час стрес-

долаючої поведінки особистості.  
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«Когнітивна переробка» досвіду кризи, що є запорукою успіху, на думку 

М. Дорожевця, також відображає зміст поняття саногенного мислення, що 

полягає в оцінці власного емоційного стану та в опрацюванні тих негативних 

емоцій, що «підкріплюють» стрес.  

С. Волкованевський, А. Карпов, А. Бехтєр, Д. Леонтьєв, О. Зімовін 

вказують на важливість системного рефлексування. Але не кожна рефлексія 

призводить до позитивних змін. Результати емпіричного дослідження доводять, 

що саногенна рефлексія, яка лежить в основі саногенного мислення, може бути 

охарактеризована як системна, що веде до поліпшення емоційного стану та 

підвищення рівня адаптації особистості в стресовій ситуації, що 

супроводжується не звиканням до ситуації, а навпаки, її конструктивним 

вирішенням. Саногенна рефлексія дозволяє особистості глянути на себе ззовні. 

Стратегії, які людина починає використовувати в стресі, застосовуючи в 

процесі подолання саногенну рефлексію та мислення, можна об’єднати в одну 

групу – саногенний тип копінгу. Цей вид копінгу включає в себе копіг-

стратегії, які  перш за все спрямовані на вирішення задач та на контроль емоцій, 

а також на впевнені дії та позитивну переоцінку ситуації. Саногенний копінг 

сприяє зниженню рівня стресу, що переживає особистість [111].  

Отже, варто зазначити, що саногенне мислення в даній моделі стрес-

долаючої поведінки особистості виступає як чинник, що здійснює вплив на 

компонент когнітивної оцінки ситуації. Навички саногенної рефлексії 

дозволяють особистості розмислити кризову ситуацію та надати їй нового 

сенсу, тим самим подолати стрес. Під «розмисленням» ситуації розуміють 

когнітивну переробку інформації, що дозволяє особистості вдало розподілити 

власні ресурси для збереження здоров’я та використання ефективних й 

адаптивних стратегій долання стресу.  

У наступному параграфі пропонується мобільний додаток, побудований на 

основі теорії і практики саногенного мислення, який дозволить особистості 

самостійно опановувати навички саногенної рефлексії та контролювати 

власний рівень розвитку саногенного мислення. Також розроблено програму 
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спецкурсу «Теорія та практика саногенного мислення», що може бути 

включений до навчальних програми ВНЗ. 

 

Висновки до 3 розділу 

1. Дослідження психологічного стресу та його компонентів дозволило 

констатувати: в особистості переважає патогенний тип мислення, що полягає у 

використанні не адаптивних копінг-стратегій – втеча та уникнення, емоційне 

реагування, конфліктність та ін. У результаті патогенного мислення стрес-

долаюча поведінка стає не конструктивною та мало ефективною. 

2. Для вивчення можливостей саногенного мислення у процесі подолання 

стресу було проведено формувальний експеримент, який полягав у навчанні 

особистості, що має високі показники стресу, навичок саногенної рефлексії та 

мислення. 

3. У результаті формувального експерименту зафіксовано відмінності між 

контрольною та експериментальною групами, що полягають у рівні 

вираженності нервово-психічного напруження та стресу, типу копінг-стратегій, 

що застосовуються, та рівні розвитку саногенного мислення й захисної 

рефлексії при переживанні негативних емоцій (образа, провина, заздрощі, 

невдача).  

4. Особистість, що має розвинені навички саногенного мислення, є 

психологічно благополучною: розвивається самоконтроль ситуації та емоцій, 

що виникають, відбувається позитивна переоцінка, залучення підтримки від 

оточення, і, найголовніше, особистість вирішує проблему впевненими, 

зваженими діями, а не уникає розв’язання. 

5. Статистичний аналіз результатів дослідження вказує, що саногенне 

мислення сприяє тому, що людина частіше обирає стратегії вирішення завдань, 

самоконтролю, позитивної переоцінки та впевнених дій і, навпаки, перестає 

використовувати стратегії втечі та відволікання, конфронтації, дистанціювання, 

а також імпульсивних дій у ситуації стресу. Окрім того, у результаті розвитку 

саногенного мислення в людини зменшується психічне перенасичення, що 
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проявляється при одноманітній роботі, яка позбавлена смислу, і є раннім 

етапом стресу, також збільшується індекс конструктивності копінгу. 

6. Результати лінійного регресійного аналізу дають можливість 

стверджувати, що саногенне мислення виступає чинником стрес-долаючої 

поведінки особистості, а саме – зменшує рівень стресу та психологічної втоми. 

Крім того, особистість, яка використовує саногенне мислення в повсякденному 

житті, застосовує проактивні й адаптивні копінг-стратегії – прийняття 

відповідальності, позитивна переоцінка, асертивні дії, вирішення задач.   
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РОЗДІЛ 4. 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ САНОГЕННОГО МИСЛЕННЯ 

ЯК ЧИННИКА СТРЕС-ДОЛАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ 

У результаті проведеного експериментального дослідження було доведено 

ефективність саногенного мислення як шляху послаблення дії психологічного 

стресу на особистість. Саногенне мислення виступає чинником ефективної та 

конструктивної стрес-долаючої поведінки особистості. З метою поширення 

дієвої методики долання стресу, ми пропонуємо впровадити в освітній процес 

вищих навчальних закладів навчальний курс «Саногенне мислення: теорія та 

практика», що забезпечить підвищення рівня розвитку саногенного мислення у 

сучасної молоді. Окрім цього, пропонується для повсякденного використання 

розроблений мобільний додаток «Саногенне мислення». Такий комплекс 

заходів дозволить забезпечити необхідний рівень психологічного благополуччя 

особистості. Варто зазначити, що сучасна особистість перебуває в атмосфері 

постійного стресу, що викликана нестабільністю життя в країні (економічні, 

соціально-політичні, воєнні негаразди). Запровадження навчального курсу 

дозволить підвищити ефективність стрес-долаючої поведінки сучасної молоді 

та підвищити як фахову компетентність  у межах опановуваної професії, так і 

життя в цілому.  

Сучасне суспільство можна з упевненістю назвати не лише епохою 

високих технологій, але й часом активного спілкування за допомогою засобів 

мобільного зв’язку. Психологічний вплив мобільних ґаджетів на розвиток 

особистості має досить великий ресурс та можливості. Особливої ваги набуває 

той факт, що використання мобільних ґаджетів може формувати в особистості 

не лише певну залежність, але й здатне істотно позначатися на розвитку її 

емоційно-комунікативної сфери. Саме тому, ми пропонуємо використання 

мобільного додатку «Саногенне мислення», інтерфейс та зміст якого наведено у 

пункті 4.2. Це дозволить людині не лише опанувати навички саногенної 

рефлексії, але й отримати психологічну допомогу тим, хто або не має вільного 

часу, або не наважується на консультацію з психологом. 
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4.1. Навчальна програма курсу «Саногенне мислення: теорія та 

практика» 

У навчальній програмі відображено зміст спецкурсу, що присвячений 

опануванню навичок саногенної рефлексії й теоретичних основ саногенного 

мислення. Навчальна програма передбачена для викладання студентам 4-5 

курсів у вищих навчальних закладах. Окремі теми курсу доцільно 

використовувати під час вивчення психологічних дисциплін, дисциплін 

гуманітарного циклу тощо. Розрахований навчальний курс на студентів 

психолого-педагогічних спеціальностей, а також для курсантів, що опановують 

спеціальність «Заступник командира роти з морально-психологічного 

забезпечення у Збройних Силах України та на кораблях».  

Навчальна програма курсу розроблена з метою забезпечення розвитку 

професійної компетентності майбутніх фахівців-психологів, а також для 

опрацювання навичок саногенного мислення. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання ряду завдань: 

- ознайомити з теорією та практикою саногенного мислення; 

- опанувати навички саногенного мислення та рефлексії, що надалі 

дозволить ефективно вирішувати стресові ситуації; 

- підвищити емоційну компетентність, що виступає одним із ключових 

факторів професійності психолога як фахівця. 

Дана програма розрахована на 80 годин за денною формою навчання. 

Програма розроблена з урахуванням принципів цілісності та системності 

(див.табл.4.1). 

Аудиторна робота передбачає виконання навчального навантаження в 

обсязі 40 годин, самостійна – 40 годин. Передбачено здійснення поточного і 

підсумкового контролю та самоконтролю опанованого слухачами матеріалу 

навчальних блоків. Комплексне діагностування навчальних досягнень слухачів 

здійснюється під час реалізації діагностико-аналітичного блоку. Кожну тему 

розкрито через навчальні елементи – дидактичні одиниці, які включають 

основні поняття й положення змісту навчального матеріалу відповідно до 
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інтегруючої мети змістового блоку і його логічної структури. У навчальному 

елементі виділено теоретичну й практичну частини. 

Теоретичні заняття спрямовані на вдосконалення професійних знань 

слухачів і можуть проводитися у формі лекцій (проблемно-оглядові, лекції- 

бесіди, лекції-диспути, лекції з елементами рольової гри).  

Практичні заняття проводяться відповідно до змісту завдань практики 

саногенного мислення. 

Самостійна робота слухача є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Навчальний час, 

відведений для самостійної роботи , регламентується навчальним планом. Зміст 

самостійної роботи слухача визначається навчальною програмою, методичними 

матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 

У результаті опанування навчального курсу слухач повинен знати: 

- основні положення теорії саногенного мислення; 

- механізм розвитку саногенного мислення в особистості; 

- особливості прояву патогенного та саногенного типу мислення в процесі 

переживання негативних емоцій – переживання провини, образи, заздрощів та 

невдачі; 

- особливості рефлексування негативних емоцій від переживання провини, 

образи, заздрощів та невдачі; 

- особливості використання Когнітивно-емотивного тесту для визначення 

рівня розвитку саногенного мислення та ступеня використання психологічних 

захистів від негативних емоцій (Ю. Орлов). 

У результаті опанування навчального курсу слухач повинен вміти: 

- користуватися навичками саногенного мислення та рефлексії для 

управління негативними емоціями; 

- «розмислювати» ті емоції, які набули форми хронічних негативних 

реакцій, шляхом аналізу розумових операцій; 

- користуватися засобами досягнення саногенного мислення – щоденником 

аутопсихоаналізу та медитативною графікою; 
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- застосовувати теоретичні знання про емоції та їх компоненти на практиці. 

Таблиця 4.1 - Структура навчальної дисципліни «Саногенне мислення: 

теорія та практика»  

Форма заняття, кількість годин 

Лекції Практичні заняття Самостійна робота Разом  

20 20 40 80 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових блоків, що 

представлено у вигляді таблиці 4.2 для зручності срийняття структури 

навчального курсу: 

Таблиця 4.2 - Змістовні блоки навчального курсу «Саногенне мислення: теорія 

та практика» 

Номер блоку та назва Зміст блоку 

Блок 1. Вступ. Розумові 

операції. (6 год: 2 год 

лекція; 2 год практичне 

заняття; 2 год 

самостійна робота) 

Саногенне мислення та його особливості. Сфери 

особистості, на які чинить позитивний вплив 

саногенне мислення. Когнітивно-емотивний тест. 

Захисна та саногенна рефлексія. Поняття розумових 

операцій. Усвідомлення власного Я та відокремлення 

від впливу стимулів і видалення психічної енергії від 

емоції. Оволодіння навичками спостерігати розумові 

операції, які не усвідомлюються, та навчитися 

робити їх об’єктом рефлексії. Ознайомлення із 

щоденником аутопсихоаналізу та особливостями 

використання медитативної графіки як засобу 

запам’ятовування і відтворювання думок та почуттів. 
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Продовження таблиці 4.2. 

Номер блоку та назва Зміст блоку 

Блок 2. Образа. 

(6 год: 2 год лекція; 2 

год практичне заняття; 2 

год самостійна робота) 

Соціальна функція образи. Розумові операції, що 

спричиняють дану емоцію. Рестимуляція образи на 

стрічці часу. Медитація та аутопсихоаналіз образи. 

Нейтралізація образи як негативної емоції 

саногенним шляхом. 

Блок 3. Провина. 

(6 год: 2 год лекція; 2 

год практичне заняття; 2 

год самостійна робота) 

Провина як вона влаштована, її основні компоненти. 

Патогенний стиль осмислення провини. 

Інвентаризація власної провини. Аутопсихоаналіз 

провини за допомогою щоденника з метою 

закріплення розумових навичок саногенного 

розмислення провини. Медитативна графіка як засіб 

відтворення емоцій провини в ситуації спокою та 

миру для її нейтралізації. 

Блок 4. Сором та 

почуття 

неповноцінності. 

(6 год: 2 год лекція; 2 

год практичне заняття; 2 

год самостійна робота) 

Соціальна функція сорому та його компоненти. 

Патогенний стиль розмислення сорому. Розуміння 

сорому крізь призму саногенної рефлексії. Влив 

сорому на фізичний стан людини. Розумові операції, 

у результаті яких утворюється сором. Рефлексія 

розумових операцій, що спричиняють сором. 

Блок 5. Заздрощі та 

гордість. 

(6 год: 2 год лекція; 2 

год практичне заняття; 2 

год самостійна робота) 

Переживання заздрощів та гордості, їх соціальна 

функція. Розумові операції, що утворюють заздрощі 

та гордість. Аутопсихоаналіз власних комплексів, що 

викликані даними емоціями. 
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Продовження таблиці 4.2 

Номер блоку та назва Зміст блоку 

Блок 6. Гнів та агресія. 

(6 год: 2 год лекція; 2 год 

практичне заняття; 2 год 

самостійна робота) 

Гнів як емоційна основу агресії. Саногенне 

розмислення джерел гніву та його наслідків для 

здоров’я. Рефлексія емоційного впливу людей, які 

викликають гнів. 

Блок 7. Страх. 

(6 год: 2 год лекція; 2 год 

практичне заняття; 2 год 

самостійна робота) 

Страх як результат передбачення неприємних 

емоцій та страждань. Інтроспекція власного 

страху. Аналіз джерел страху. Розвіювання страхів 

за допомогою щоденника                   

аутопсихоаналізу та медитативної графіки. 

Блок 8. Самопізнання. 

(6 год: 2 год лекція; 2 год 

практичне заняття; 2 год 

самостійна робота) 

Характер та особливості його реалізації в 

життєвих ситуаціях. Особливості вміння керувати 

рисами через ситуації мислення та уяви. 

Блок 9. 

Самовдосконалення. 

(6 год: 2 год лекція; 2 год 

практичне заняття; 2 год 

самостійна робота) 

Поняття самовдосконалення та його основні 

характеристики. Принцип «без насилля» у 

самовдосконаленні відносно себе. Організація 

процесу самовдосконалення завдяки 

використанню саногенної рефлексії. 

Блок 10. Сходження до 

індивідуальності. 

(6 год: 2 год лекція; 2 год 

практичне заняття; 2 год 

самостійна робота) 

Психологічна структура особистості та 

індивідуальності. Основні відмінності між 

особистістю та індивідуальністю. Відмінності між 

рисами та ситуаціями, у яких проявляється 

особистість та індивідуальність. Основні елементи 

процесу сходження до індивідуальності. Освоєння 

елементів самопізнання та самовдосконалення 

завдяки щоденнику.  Контроль рівня саногенного 

мислення за допомогою Когнітивно-емотивного 

тесту.  

Залік 
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У результаті опанування навчальної дисципліни слухачі повинні надати 

викладачу щоденник аутопсихоаналізу та листи медитативної графіки, що, 

зрештою, і виступає контролем отриманих знань. Викладачу необхідно 

проаналізувати записи й оцінити ступінь вираженості отриманих навичок 

саногенного мислення. Також як форму самоконтролю слухачі застосовують 

Когнітивно-емотивний тест (Ю. Орлова).  

Для легшого опанування курсу слухачам запропоновано застосовувати в 

самостійній роботі мобільний додаток «Саногенне мислення», зміст та 

інтерфейс якого викладено в параграфі 4.2.2.  

 

4.2. Можливості використання мобільних додатків з метою 

формування позитивного психологічного досвіду особистості 

Двадцять перше століття –  століття інформаційних і телекомунікаційних 

технологій. Сьогодні комп'ютерна грамотність є невід’ємною частиною 

повсякденного життя й необхідною умовою працевлаштування та успішної 

кар’єри. Отримання пошти через хвилину після відправлення листа, 

прокладання найбільш оптимального шляху для пересування завдяки 

інформації з навігаційних пристроїв, віртуальні засоби інформації, соціальні 

мережі для спілкування, дистанційна освіта, використання ресурсів мережевих 

бібліотек, віддалена робота в мережі Інтернет. Отримавши простий доступ до 

мільйонів терабайт знань людям стало простіше розвивати себе в 

інтелектуальному плані. Ще якихось 20-30 років тому всі ці речі здавалися 

фантастикою.  

Уже існують аналітичні медичні комплекси, здатні самостійно виконувати 

цілий ряд вимірювань в автоматичному режимі та інтерпретувати дані 

вимірювань без втручання лікаря, а також передавати інформацію в 

інформаційну базу лікувальної установи. 

Важко, а то й неможливо уявити собі людину, яка прямо або 

опосередковано не використовує інформаційні технології. Комп’ютери та 

електронні ґаджети міцно увійшли в наше життя й змінили його. Щорічно 



148 

з’являються й розробляються технологічні новинки, що поліпшують якість 

повсякденного життя людини. З появою таких технологій наше життя стало 

набагато комфортнішим. Розвивається тенденція до збільшення 

багатофункціональності речей, що оточують людину. Мобільні телефони, 

наприклад, перестали нести свою функцію тільки лише як засоби зв’язку – їх 

функціонал зріс практично до рівня персональних комп’ютерів. Розробляються 

ґаджети, які в режимі реального часу здійснють контроль фізіологічних 

показників людини; системи безпеки, які працюють з персональною 

інформацією за допомогою дактилоскопічного доступу, датчики, які 

використовують для стеження. Але існує й негативний фактор технологічної 

революції: людина все більше залежна від техніки й технологій та не може 

фізично й психологічно відмовитися від спокус науково-технічного прогресу. 

Очевидно, що новітні комп’ютерні та інформаційні технології, а особливо 

мережеві, суттєво впливають на життєдіяльність людини, але ще більшою 

мірою цей вплив поширюється безпосередньо на сам мозок, який звикає 

працювати в інтенсивному режимі багатозадачності.  

Поява соціальних мереж і сервісів обміну інформацією здійснила 

революцію у сфері міжособистісних комунікацій, стерши просторові та часові 

рамки в контактах між людьми. Соціальні мережі сприяють тому, що людина 

перестає відчувати бажання спілкуватися в реальному світі з реальними 

людьми, звикаючи жити у власному мікросвіті з присутністю тільки 

віртуальних співрозмовників. Ґаджети одночасно і підтримують, і порушують 

духовний та емоційний зв’язок між людьми. 

Але все ж ера інформаційних технологій настала, і людство не зможе 

відмовитися від її благ через динаміку зростання й прагнення до тривалого, 

комфортного й безпечного життя. Тому необхідно усвідомити, що розвиток або 

регрес людської цивілізації за допомогою інформаційних технологій залежить 

від кількості позитивних чи негативних форм впливу цих технологій на 

життєдіяльність суспільства. 
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Крім природного середовища проживання людини, об’єктивно існує 

інформаційне середовище її проживання, роль і значення якого весь час зростає 

під впливом постійного розвитку засобів масової інформації та масових 

комунікацій. Це середовище здійснює на людину активний вплив. Гармонійний 

розвиток особистості і високий рівень психічного здоров’я будуть забезпечені 

тоді, коли людина з дитинства житиме й розвиватиметься в умовах 

сприятливого, психогігієнічного інформаційного середовища. 

 

4.2.1. Сучасні мобільні додатки для послаблення вливу стресу на 

особистість 

У сучасному світі мобільні ґаджети посідають велике місце в житті 

людини. Смартфони та інші електронні засоби давно допомагають людині 

стежити за власним здоров’ям. Однак різноманіття мобільних додатків не 

обмежується додатками, що зорієнтовані на рахування кількості кроків, 

спортивної активності та серцебиття людини, є вже й такі, що допомагають 

стежити за своїм психологічним станом за допомогою мобільного телефона чи  

іншого ґаджета. Безумовно, додатки – це не кваліфікована допомога 

спеціаліста, однак вони допомагають контролювати стан людини та 

передбачити момент, коли необхідно звернутися по допомогу. Окрім того, 

мобільні додатки є гарним інструментом, що доповнює роботу психолога й 

виступає варіантом самостійної роботи клієнта із проблемою тривожності, 

депресивних станів та стресу. Ще однією перевагою мобільних додатків є те, 

що особи, які важко ідуть на контакт зі спеціалістами, можуть власноруч 

опановувати методи релаксу та заспокоєння.  

Більшість мобільних додатків, спрямованих на роботу зі стресом, 

включають у себе техніки медитації, що орієнтована на зменшення наслідків 

стресу й на методики запобігання стресу, а також на фіксування поточного 

психологічного стану. 

Медитація – це психологічні вправи, під час яких людина, щоб досягти 

гармонії, занурюється в самоспоглядання. Практика з’явилася понад 5 000 років 
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тому в Індії, і зараз її використовують люди у всьому світі. Існує багато різних 

форм медитації. Одна з найпоширеніших – трансцендентальна медитація, при 

якій людина двічі на день занурюється в самоспоглядання на 20 хвилин 

(обов’язкова умова – сидіти з заплющеними очима). Якщо раніше медитація 

використовувалася для досягнення духовної досконалості, тепер до неї 

вдаються і для боротьби зі стресом,  для поліпшення здоров’я. Усі мобільні 

додатки, що орієнтовані на надання психологічної допомоги особистості, є 

своєрідною «піґулкою» від проблеми, яка дозволяє діяти негайно.  

Нижче наведено найпопулярніші додатки, що доступні для платформ 

Android і iOS. 

«Headspace» («Простір голови») 

Додаток розробив Енді Паддікомб, колишній буддистський монах. 

Сьогодні це найпопулярніший сервіс для медитації в усьому світі. Функціонал 

простий: ви отримуєте безкоштовну 10-денну пробну версію (Take 10), 

яку можна вважати базовим рівнем медитації. 

«Headspace» вражає своєю простотою, універсальністю, чудовим вступним 

відео. Це хороший додаток для тих, хто раніше  ніколи не пробував медитувати. 

Мобільний додаток доступний тільки англійською мовою. 

«Smiling Mind» («Розум, що посміхається») 

Мобільний додаток Smiling Mind розрахований як на дорослих, так і на 

підлітків, і навіть на дітей. Він має три модулі: «Smiling Mind for Wellbeing», 

«Smiling Mind in Education» і «Smiling Mind in the Workplace». Доросла 

програма складається з 10 модулів і 42 сесій, а також сесій «Bite Size», 

тривалістю 1-3 хвилини. 

Велику увагу приділено дітям і підліткам. Завдяки цим заняттям вони 

навчаться спілкуватися, толерантно ставитися до близьких і знайомих, 

отримають підтримку в разі виникнення будь-яких проблем. Спеціальна 

програма для молодих людей  віком 16-18 років допоможе  планувати майбутнє 

й легше адаптуватися до дорослого життя. Мобільний додаток доступний 

тільки  англійською мовою. 
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«Stop, Breathe & Think» («Стоп, вдихни та подумай») 

Додаток «Stop, Breathe&Think» має коротку назву «Breathe» і дружній 

інтерфейс. Він прекрасно підійде для тих, хто в медитації робить перші кроки. 

Головна його перевага – у більш ефективному використанні даних про характер 

користувача. При реєстрації можна вибрати до п’яти почуттів з п’яти різних 

категорій: від дуже щасливих до дуже сумних. Своєю чергою, у кожній 

з цих категорій можна вибирати 35 різних емоцій. У результаті користувач 

отримає сесії медитації, адаптовані для нього. 

Для новачків ідеально підійде пакет «Learn to meditate». У ньому 

доступною мовою пояснюється, що таке медитація, для чого вона потрібна, яку 

користь приносить, а також даються базові уроки. Мобільний додаток 

доступний тільки англійською мовою. 

«Calm» («Спокій») 

Назвадосить промовиста: цей додаток допоможе розслабитися навіть у 

найнапруженіший день. Людям, що страждають від тривожних станів, 

найчастіше радять спробувати медитацію, у тому чи іншому вигляді, і за 

допомогою смартфону це робити найбільш зручно. У додатку представлено 

десятки медитацій, треки із заспокійливою музикою, звуки природи і таке інше. 

Усе це дозволяє зробити корисну перерву протягом дня та спокійну заснути. 

Мобільний додаток доступний тільки англійською мовою. 

«Happify» («Щасливий») 

Західна культура,  спрямована на те, щоб постійно бути щасливим, сама по 

собі найчастіше стає причиною депресії. Цей додаток орієнтований на те, щоб 

навчити особистість не дистанціюватися від власних відчуттів та отримувати 

задоволення від життя. Додаток допомагає зламати звичку негативно мислити 

та вчить дивитися на світ у новому, позитивному руслі. Прості вправи 

маскуються під нескладні ігри, які основані на результатах наукових 

дослідженнях про психологію щастя. Мобільний додаток доступний тільки 

англійською мовою. 
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«How Are You» («Як ви?»)  

«Понад 80% людей із симптомами депресії не отримують необхідного 

лікування», – свідчить банер на сайті «How Are You». І це одна з головних 

причин, що пояснює існування всіх схожих додатків. Чесна та відкрита 

взаємодія із власним смартфоном, а також наочна статистика допомагають 

усвідомлювати, чи дійсно людині необхідна допомога, а також зважитися на 

відвідування спеціаліста. «How Are You» не просто запитує у користувача, як 

справи, але й уважно відстежує всю інформацію, котру йому повідомляють. За 

допомогою регулярних тестів, корисних порад, наочного аналізу (наприклад, 

того, яка частина дня найбільш радісна) додаток допомогає день у день 

покращувати свій настрій, а відповідно, і рівень життя. Мобільний додаток 

доступний тільки англійською мовою. 

«I Can Be Calm» («Я можу бути спокійним») 

«I Can Be Anything» — це 12 мінімалістичних додатків для різноманітних 

життєвих завдань. Розробники з Данії пропонують своїм власникам стати 

такими, якими вони захочуть: хоробрими, упевненими, замотивованими тощо. 

Для того щоб впоратися з напруженням, стресом і тривогою, необхідно обрати 

«I Can Be Calm». Як й інші додатки серії, «Calm» – це аудіотренінги, які 

необхідно слухати раз на день протягом двох тижнів. Розробники додатку взяли 

за основу новітні дослідження у сфері вивчення нейропластичності мозку. 

Мобільний додаток доступний тільки англійською мовою. 

«Lantern» («Ліхтар») 

Багато додатків, що допомагають взяти власний психічний стан під 

контроль, спирається на когнітивно-поведінкову психотерапію, що поєднує 

работу зі способом мислення та поведінкою людини. Додаток допомогає 

користувачу розвинути навички розуміння та управління власними емоціями. 

Конкретні програми створені за участю американських психотерапевтів, а 

виконувати їх допомагають спеціально навчені тренери. Цей додаток – 

доповнення до курсу, який користувач проходить на сайті, позаяк воно 

пропонує щоденні персоніфіковані тренінги, що допомагають подолати 

http://gethowareyou.com/en/
http://gethowareyou.com/en/
https://icanbeanything.com/
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напруження, стрес та тривогу. Мобільний додаток доступний тільки 

англійською мовою. 

«Moodnotes» («Нотатки настрою») 

Мобільний додаток спрямований на контроль власного настрою і 

допомагає контролювати власні емоції та боротися з депресією. Спочатку 

користувач просто описує все, що він відчуває, а з часом починає вести цілий 

журнал. Мобільний додаток доступний тільки англійською мовою. 

«MoodTools» («Інструменти настрою») 

Ще один мобільний додаток, що допомагає подолати депресію та поганий 

настрій, пропонує описувати власні емоції, усі справи за день та реакції на них, 

надає корисну інформацію для самодопомоги і навіть – YouTube-відео за 

темою. Одна з головних функцій – можливість передбачити спеціальний план у 

разі появи суїцидальних думок. Усе це разом є чудовим способом збирати 

найрізноманітнішу інформацію про себе, яку можна аналізувати самостійно, а 

можна показувати спеціалісту. До того ж запис власних переживань – це 

корисна психологічна практика. Мобільний додаток доступний тільки 

англійською мовою. 

«Pacifica» («Заспокійливе») 

Мобільний додаток спрямований  перш за все на боротьбу зі стресом та 

хвилюваннями. Робота з додатком допомагає запам’ятати власні емоції та 

аналізувати їх, а також запропоновано два способи використання цієї 

інформації: ставити собі задачі або використовувати медитаціії, щоб видихнути 

та заспокоїтися. Завершення невеликих, але лякаючих задач чинить позитивний 

вплив на психіку та допомагає побудови нового підходу до їх виконання навіть 

тим, хто має підвищений рівень тривожності. Інший гарний додаток, що 

працює у цьому ж напрямку,– «Stress & Anxiety Companion» («Стрес та 

тривога»). Мобільний додаток доступний тільки англійською мовою. 

«АнтиПаніка» 

Це мобільний додаток для тих, хто страждає від тривоги та страху, які, 

своєю  чергою, трансформуються в паніку. У чотирьох розділах додатку можна 

https://itunes.apple.com/gb/app/stress-anxiety-companion-beautifully/id786238252?mt=8
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дізнатися про те, що таке паніка, які фізіологічні симптоми її супроводжують, а 

також зрозуміти,  як боротися з панікою. У розділі «Картки» користувач може 

вказати свої страхи, а потім отримати роз’яснення до кожного з них. Найбільш 

корисними розділами можна вважати третій та четвертий, у яких описані 

дихальні техніки для зняття почуття тривоги, а також техніки фіксації не на 

власних відчуттях, а на зовнішніх факторах. Крім того, у додатку є можливість 

зв’язатися з психологами та звернутися по допомогу. Мобільний додаток 

доступний російською мовою. 

«7CUPS» («Сім чашок») 

Мобільний додаток дозволяє людині, яка перебуває в пригніченому стані, 

зв’язатися з професійним психологом або непрофесіоналом, який готовий 

вислухати її проблеми. Спочатку користувач вибирає із списку проблему, яка є 

джерелом його нездужання: тривога, депресія, поганий сон  та ін. Наступний 

крок – обрати з ким спілкуватися – з професійним слухачем чи ні. Система 

ретельно шукає того, хто міг би вислухати користувача. Звичайно пошук займає 

декілька хвилин. Власне спілкування відбувається в чаті, а також є можливість 

взаємодіяти у групах. Окрім чата, доступні сервіси: навчальне відео для 

боротьби з тривогою та депресією, стрічка позитивних думок та висловлювань, 

аудіоуроки з дихальними техніками. Користувач може не тільки прийняти 

допомогу, а й вислухати того, кому вона необхідна у важкий момент. Додаток 

не випадково названо «Сім чашок»: цим розробники хотіли підкреслити процес 

особистісного розвитку, який відбувається після кожної «випитої чашки кави 

або чаю зі співрозмовником» (непрофесіоналом або психологом). Мобільний 

додаток доступний тільки англійською мовою. 

Описані мобільні додатки є гарним доробком  зарубіжних розробників і 

мають великий попит в англомовних країнах. На сьогодні, на жаль, не існує 

мобільного додатку, який був би не тільки україномовним, а й апробованим в 

українському суспільстві. Саме тому, ми вважали актуальним та доцільним 

розробити мобільноий додаток, що дозволив би розвинути особистість та 

загартувати її до дії стресорів. 
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4.2.2. Особливості створення та функціонування мобільного додатку 

«САНОГЕННЕ МИСЛЕННЯ» 

У попередньому параграфі розглянуто найбільш популярні мобільні 

додатки орієнтовані на боротьбу з тривогою, депресією, страхами та стресом. 

Результатом нашої наукової роботи є дослідження саногенного мислення як 

чинника, що може вплинути на стрес-долаючу поведінку особистості, що, 

своєю чергою,  регулює рівень стресу. У ході формувального експерименту 

було доведено, що якщо особистість опановує теорію та практику саногенного 

мислення, запропоновану Ю. Орловим, то її поведінка у стресі стає більш 

адаптивною та конструктивною.  

Під час бесіди, що була проведена після закінчення навчання в 

експериментальній групі, було згруповано недоліки, які виділили самі 

випробувані в ході роботи за програмою Ю. Орлова. Ключовими стали такі 

вади: 

 Самостійна робота із щоденником та листами медитативної графіки 

потребує мати їх завжди при собі, адже робота за курсом потребує системності; 

 Робота йде краще, коли працюєш з емоцією «по гарячих слідах», а не 

тоді, коли вже на це знайшовся вільний час і підручні засоби для роботи за 

програмою; 

 Проблемною виявилася рестимуляція травмуючих подій у часі: 

випробувані не могли згадати подію, що викликала травмуючі емоції, або 

взагалі заперечували їх існування у власному житті; 

 Відсутність теоретичного блоку матеріалу «під рукою» і мала 

поширеність інформаційного забезпечення практики саногенного мислення; 

 Вказано на брак знань щодо розуміння поняття «саногенне мислення» (до 

проведення навчання), що свідчить про дуже слабку розповсюдженість теорії 

Ю. Орлова та його послідовників; 

Виходячи із виділених недоліків, ми пропонуємо модернізувати практику 

саногенного мислення, поклавши її в основу мобільного додатку для 

смартфонів та планшетів на базі IOS та ANDROID. Це сприятиме не лише 
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доступності та популяризації вказаної практики, а й враховуватиме у розробці 

виділені зауваження.  

Мобільні телефони та планшети є універсальною платформою, що може 

дозволити розширити послуги в сфері психічного здоров’я. Мобільний додаток 

надає можливість відкривати нові методи моніторингу та допомоги людині при 

роботі з негативним емоційним станом і стресом. 

В основу мобільного додатку «Саногенне мислення» буде покладено: 

 Теоретичну основу курсу навчання саногенного мислення 

(ДОПОМОГА); 

 10 занять, спрямованих  на когнітивну переробку та розмислення 

(ЗАНЯТТЯ); 

 Когнітивно-емотивний тест, що дозволяє оцінити кількісно і якісно 

результати до та після освоєння практики (ТЕСТ); 

 Щоденник аутопсихоаналізу, що містить завдання для обмірковувань 

(МІЙ ЩОДЕННИК); 

 Листи медитативної графіки, які можна або завантажити через мобільний 

додаток «КАМЕРА», або намалювати у редакторі зображень, вбудованому в 

програму (МОЇ ЛИСТИ); 

 Зворотній зв’язок, що полягає в можливості отримати віртуальну 

консультацію (ДОПОМОГА). 

Ще однією особливістю нашого додатку є функція «НАГАДАЙ», яка 

дозволяє зробити роботу за курсом саногенного мислення системною і більш 

ефективною. 

Мобільний додаток включає в себе три основні складові практичної 

роботи, що зображено на рис. 4.1. 
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Рисунок 4.1 - Складові практичної роботи у мобільному додатку 

«Саногенне мислення» 

З-поміж принципів саногенного мислення важливе місце посідає принцип 

науковості буденного мислення. Саногенне мислення не може виникнути 

стихійно, воно можливе лише на основі знання того, як працює наш розум, 

породжуючи емоції. Тому одним з основних компонентів виступає блок, який 

присвячено опрацюванню негативних емоцій. Саме переживання особистістю 

емоцій, пов’язаних з образою, провиною, соромом, заздрощами, гнівом та 

агресією, страхом, виступає джерелом психологічного стресу. У результаті 

експериментального дослідження було виявлено, що захисна рефлексія, яка 

виникає під час переживання вищезазначених емоцій, впливає на інтенсивність 

стресового стану. Саме тому в  мобільному додатку зроблений акцент на роботі 

з цими емоціями. Другим компонентом, який поєднує всі практичні заняття за 

курсом, є «усвідомлення власного Я». Людині необхідно усвідомити 

персональні риси характеру, адже саногенне осмислення рис власної 

особистості дозволить окреслити автоматизми рис особистості. Саногенне 

мислення в даному випадку розширює межі, пропонуючи нові програми не 

лише думок, а й поведінки, зменшуючи емоційність. Особистість потребує 

прийняття себе як такого. Усвідомлення себе як індивідуальності відкриває 
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перед людиною здатність до усвідомлення індивідуальностей інших людей, 

осягнення наслідків власних дій, минулого, сьогодення та майбутнього.  

Третім компонентом, який базується на перших двох, є самовдосконалення 

особистості, яке і виступає підґрунтям саногенного мислення. 

Нижче наведено інтерфейс мобільного додатку «Саногенне мислення» з 

описом кожного робочого вікна. 

Перше вікно (див. рис. 4.2), з яким знайомиться користувач мобільного 

додатку, – ГОЛОВНА. Ця сторінка розміщує такі вкладки, як МЕНЮ, ПОШУК, 

АКАУНТ, НАЛАШТУВАННЯ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 - Вікно «ГОЛОВНА» мобільного додатку 

«Саногенне мислення» 

Обрана кольорова схема (див. Додтаток Е) мобільного додатку  дозволить 

особистості відчути комфорт, втіху та заспокоєння. Саме блакитний колір дарує 

людині відчуття гармонії, довіри, надійності та цілісності.  
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Переходячи до вікна МЕНЮ (див. рис. 4.3), користувач бачить наступні 

вкладки:  

 «Що таке СГМ?»  – розкривається зміст мобільного додатку та схема 

роботи (див. рис. 4.4); 

 «Мій рівень СГМ» – міститься Когнітивно-емотивний тест 

(див. рис. 4.5); 

 «Завдання» –  заняття, які побудовані на основі практики  розвитку 

саногенного мислення та рефлексії особистості (див. рис. 4.6); 

 «Мій щоденник» – дозволяє робити записи заняття та фіксувати спогади 

(див. рис. 4.7); 

 «Мої листи» –  знаходиться редактор зображень та галерея листів 

споглядання, емоцій, благополуччя, духовної загартованості (див. рис. 4.8); 

 «Допомога» – зворотній зв’язок та можливість отримати консультацію у 

режимі он-лайн. 
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Рисунок 4.3 - Вікно «МЕНЮ» мобільного додатку «Саногенне мислення» 

Нижче наводиться розтлумачення кожного робочого вікна мобільного 

додатку. Найважливіше перш за все ознайомити користувача з умовами та 

можливостями даної практики. Саме для цього розроблено вікно «Що таке 

СГМ?» (див. рис. 4.4). У вкладці «Саногенне мислення» користувачу 

запропоновано коротку довідку, важливою особливістю якої є доступність та 

зрозумілість для людини, яка не має професійних знань у сфері психології. 

Також наведено такий текст: 

«Саногенне мислення – це такий тип мислення, який дозволить тобі 

відчувати себе впевненіше й комфортніше в будь-якій ситуації. «Саногенний» 

означає «оздоровлюючий», а отже, твоє самопочуття не тільки фізичне, а й 

психологічне, покращиться. Для чого тобі саногенне мислення? Щоб навчитися 

бути позитивно налаштованою людиною, яка вміє не лише відпускати від себе 



161 

образу, правильно переживати відчуття провини, а й продуктивно працювати 

в разі стресу. Саме для того, щоб загартувати тебе у психологічному плані, 

ми пропонуємо пройти цікаве навчання». 

У викладках «Як займатися»,  «Як вести щоденник», «Як створювати 

листи», «Як дізнатися свої результати?» користувачеві наводять основні 

правила та вимоги до роботи з мобільним додатком. Кожна наступна викладка 

містить основні елементи практики саногенного мислення. 

 

Рисунок 4.4 - Вікно «ЩО ТАКЕ СГМ?» мобільного додатку 

«Саногенне мислення» 

Вкладка «Мій рівень СГМ»  (див. рис. 4.5) дозволить користувачеві 

мобільного додатку пройти Когнітивно-емотивний тест (Ю. Орлова У 

мобільному додатку розміщено скорочену версію КЕТ: запропоновано 

дослідження лише шкали розвиненості саногенного мислення. У вкладці «Мої 

попередні результати» користувач може відстежитити динаміку змін показника 
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саногенного мислення, що відбуваються в процесі опанування знань та навичок 

щодо даної практики. 

 

Рисунокм 4.5 - Вікно «МІЙ РІВЕНЬ СГМ» мобільного додатку 

«Саногенне мислення» 

Найголовнішою складовою  даного мобільного додатку є зміст занять, що 

необхідно відпрацювати. Курс навчання  являє собою скорочену версію 

практики саногенного мислення Ю. М. Орлова та є апробованим у рамках 

нашого дисертаційного дослідження. Ми  виділили основні елементи в роботі 

за курсом, які дозволять особистості у коротший термін опанувати навички 

саногенного мислення, які чинять вплив на ефективність копінг-стратегій, 

змінюючи їх на більш конструктивні та адаптивні. 

На рис. 4.6. зображено вікно мобільного додатку «Саногенне мислення», 

яке розміщує блок усіх занять за курсом, які необхідно опрацювати 

користувачу. 
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Рисунок 4.6 - Вікно «ЗАВДАННЯ» мобільного додатку 

«Саногенне мислення» 

Нижче наведено таблицю 4.3, яка містить назву кожного заняття та мету, 

яку необхідно досягти у процесі роботи. 
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Таблиця 4.3 - Перелік занять та їх цілі і задачі в рамках мобільного додатку 

«Саногенне мислення» 

Номер заняття та 

назва 
Цілі та задачі заняття 

Заняття 1. Розумові 

операції. 

1. Навчитися спостерігати розумові операції, які не 

усвідомлюються, та вміти робити їх об’єктом рефлексії; 

2.Відпрацювати навички усвідомлення Я, відокремлення 

Я від впливу стимулів і позбавлення психічної енергії  

емоції; 

3.Описати розумові операції у щоденнику та 

застосувати медитативну графіку як засіб 

запам’ятовування і відтворювання думок та почуттів. 

Заняття 2. Образа. 

1. Отримання уявлення про соціальну функцію образи, 

про розумові операції, що утворюють дану емоцію; 

2. Набуття навички рестимуляції образи, медитації, 

аутопсихоаналізу образи, нейтралізації образи. 

Заняття 3. Провина. 

1. Отримати уявлення про те, як влаштована провина; 

2. Провести інвентаризацію власної провини; 

3. Набути навички аутопсихоаналізу провини, вміння 

описувати цю емоцію в щоденнику з метою закріплення 

розумових навичок саногенного розмислення провини; 

4.Навчитися застосовувати засоби медитативної графіки 

для найбільш повного відтворення цієї емоції у ситуації 

спокою та миру для її нейтралізації. 
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Продовження таблиці 4.3 

Номер заняття та 

назва 
Цілі та задачі заняття 

Заняття 4. Сором та 

почуття 

неповноцінності. 

1. Отримати уявлення про зміст сорому як емоції, 

зрозуміти соціальну функцію сорому; 

2. Знати про вплив сорому на фізичний стан людини, 

розрізняти патогенне мислення сорому та саногенне; 

3. Усвідомити розумові операції, у результаті яких 

утворюється сором, зробити ці операції об’єктом 

рефлексії; 

4. Відпрацювати навички аналізу простих розумових 

операцій, що утворюють цю емоцію. 

Заняття 5. Заздрощі 

та гордість. 

1. Отримати уявлення про заздрощі та гордість, 

зрозуміти соціальну функцію цих емоцій; 

2. Отримати навички бачити розумові операції, у 

результаті яких утворюється заздрощі, гордість; зробити 

ці операції об’єктом рефлексії; 

3. Набути навички психоаналізу емоцій заздрощів, 

гордості, вміти вести психоаналітичний щоденник 

власних комплексів, що викликані даними емоціями. 

Заняття 6. Гнів та 

агресія. 

1. Зрозуміти гнів як емоційну основу агресії та зробити 

його об’єктом рефлексії; 

2. Відпрацювати навички аналізу джерела гніву, 

навчитися розуміти його та наслідки для здоров’я; 

3. Зменшити емоційний влив людей, які викликають 

гнів. 
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Продовження таблиці 4.3 

Номер заняття та 

назва 
Цілі та задачі заняття 

Заняття 7. Страх. 

1. Отримати знання про страх, що є результатом 

передбачення неприємних емоцій, страждань; 

2. Уміти робити власний страх об’єктом інтроспекції, 

відпрацювати навички аналізу джерел страху; 

3. Навчитися правильно описувати свій страх, вести 

психоаналітичний щоденник власних страхів і тим 

самим розвіювати їх. 

Заняття 8. 

Самопізнання. 

1. Навчитися розуміти риси власного характеру і те, як 

вони реалізуються в різних життєвих ситуаціях; 

2. Виробити уміння керувати рисами через ситуації 

мислення і уяви. 

Заняття 9. 

Самовдосконалення. 

1. Зрозуміти значення принципу без насилля в 

самовдосконаленні відносно себе; 

2. Визначити цілі самовдосконалення; 

3. Організувати процес самовдосконалення. 

Заняття 10. 

Сходження до 

індивідуальності. 

1. Отримати уявлення про психологічну структуру 

особистості та індивідуальності; 

2. Навчитися розрізняти в собі риси та ситуації, у яких 

вони проявляються; 

3. Визначити основні елементи процесу сходження до 

індивідуальності та вміти аналізувати їх зв’язки з 

життєвими ситуаціями; 

4. Уміти вести психоаналітичний щоденник проявів 

власної особистості та індивідуальності для 

самопізнання та самовдосконалення. 
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Нижче наведено приклад інтерфейсу Заняття 1 у мобільному додатку 

«Саногенне мислення» (див. рис. 4.7).  

 

Рисунок 4.7 - Вікно «ЗАНЯТТЯ 1» мобільного додатку 

«Саногенне мислення» 

У кожне заняття в Додатку інтегровано щоденник (див. рис. 4.8.) та 

галерею медитативної графіки (див. рис. 4.9). Ті завдання, що передбачають 

записування або малювання, або споглядання, автоматично переводять 

користувача на відповідне вікно мобільного додатку.  
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Рисунок 4.8 - Вікно «ЩОДЕННИК» мобільного додатку 

«Саногенне мислення» 

Мобільний додаток дозволяє людині фіксувати свій поточний стан і його 

контекст більш точно й структуровано. Робота зі щоденником виконується 

декілька разів на день. Використання такого виду записів зменшує необхідність 

покладатися на епізодичну пам’ять, яка може бути ненадійною. 

У щоденнику мобільного додатку користувач має можливість здійснювати 

записи згідно з поставленими завданнями у заняттях, а також практикуватися в 

психоаналізі власних емоцій та спогадів. 

Окрім записів щоденника, необхідно використовувати медитативну 

графіку як інструмент  для катарсису та заспокоєння. У ході роботи з 

опанування навичок саногенного мислення користувачу необхідно створити 4 

види листів медитативної графіки: лист благополуччя, лист емоції (для кожної 

емоції окремий лист), лист бажання, лист духовної загартованості. Приклад 
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інтерфейсу викладки всіх листів, що створює людина в ході роботи, зображено 

на рис. 4.9. 

 

Рисунок 4.9 - Вікно «МОЇ ЛИСТИ» мобільного додатку 

«Саногенне мислення» 

Окрім того, для більшої зручності користувачу пропонується не лише 

створити за допомогою редактору зображень, який вбудовано у додаток, лист, а 

й надається можливість завантажити його через камеру ґаджету (у тому 

випадку, коли людині простіше працювати зі звичайним аркушем паперу та 

олівцями) (див. рис 4.10). 
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Рисунок 4.10 - Вікно «ГАЛЕРЕЯ» та «РЕДАКТОР» мобільного додатку 

«Саногенне мислення» 

Розглянувши інтерфейс мобільного додатку,  переходимо до викладу 

змістової частини– опису практичних вправ, які входять до кожного заняття.  

ЗАНЯТТЯ 1 «Розумові операції» 

1. Вправа на візуалізацію об’єкта: 

Оберіть будь-який предмет, наприклад, олівець або книгу, уважно 

подивіться на нього, запам’ятайте його форму, структуру, деталі, функції. 

Заплющте очі, назвіть його про себе та у явіть його подумки найбільш точно. 

Перейдіть до вкладки «Щоденник» та опишіть з пам’яті предмет так, щоб, 

переглядаючи запис,  ви могли  найбільш повно відтворити образ. У цій вправі 

ви вчитеся  рестимулювати образ минулого.  

2. Вправа на рестимуляцію на стрічці часу: 
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Перемістіться до будь-якої нейтральної події в минулому: ви підходите 

додому, опиняєтеся на роботі, сидите на галявині. Вимкніть бажання 

пригадати, а просто відчувайте його крізь усі органи відчуттів: зір, слух, 

дотик, тепле-холодне, запах, смак. Потім поверніться у стрічці часу в 

сьогодення і, порахувавши до п’яти, виходьте зі стрічки часу. Ваша головне 

завдання на цьому етапі –  навчитися не пригадувати, а переживати ситуацію 

минулого. 

Друга частина вправи -  рестимуляція неприємних подій. Ви проходити по 

події, споглядаєте, вислуховуєте, відчуваєте її. У результаті такого 

споглядання психічний заряд події буде нейтралізовано. При наступних 

рестимуляціях – буде видалено повністю. Забороняється активне ставлення, 

уявлення про те, як вам необхідно було діяти, вчиняти. Ніяких роздумів та 

«переробки» подій. Така активність патогенна і, окрім шкоди, нічого не 

принесе. При рестимуляції минулого все повинне залишатися так, як і було.  

3. Вправа на описування основних емоцій, як ви їх уявляєте: 

Опишіть образу, провину, сором та самоповагу, заздрощі та гордість, 

обурення та гнів, страх та радість, відразу. Опишіть їх схожість та 

відмінність, елементи. Опишіть їх, як вони протікають, з якого приводу. 

Намагайтеся рестимулювати події, які викликали емоцію, та при їх 

спогляданні задіюйте основні розумові операції – присвоювання  ознак, 

класифікація, аналіз, синтез, порівняння. Усе це навчить вас інтроспекції  

4. Вправа на усвідомлення власного Я: 

Необхідно описати кожну емоцію за схемою (перейти до викладки 

«Щоденник»): 

a. Обставини, у зв’язку з якими виникають зазвичай ці емоції. 

Охарактеризуйте їх художньо, ніби ви пишете розповідь про себе, котрого 

образили, йому було соромно і таке інше; 

b. Люди, відносно яких частіше за все виникають ці емоції та дії, 

котрі вони у вас викликають; 
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c. Виділіть на власний розсуд і за бажанням ті розумові операції та 

обставини, з яких складаються ці емоції; 

d. Які додаткові думки виникають у зв’язку з переживанням цих 

емоцій. 

ЗАНЯТТЯ 2 «Образа» 

1. Вправа «Опис моєї образи»: 

Для аналізу і роботи з емоцією ми пропонуємо вивчити її спочатку з 

теоретичного боку та розкласти її на складові. 

Спілкування людини з іншою людиною складається із серії актів 

передбачення того, як інший повинен себе вести у даній ситуації. Щоб 

пристосуватися до іншої людини, наш розум автоматично будує прогноз про 

його поведінку, приписуючи людині визначену програму поведінки. Помилка у 

такому акті приписування програми і викликає біль. У образі можна виділити 

три елементи: 

a. Мої очікування відносно поведінки іншого; 

b. Акт сприйняття поведінки іншого; 

c. Розумова дія порівняння моїх очікувань та реальності (саме це і 

породжує страждання - образу). 

Сила образи залежить від значущості ваших очікувань. 

Розуміння внутрішньої складової емоції дозволяє отримати над нею 

керування.  

Ваше завдання – перейти до «Щоденник» та зробити запис образи, 

пригадуючи обставини, обстановку, іншу людину, думки, котрі виникали під 

час стану образи:  

- думки втечі або відходу? 

- думки нападу або агресії? 

Необхідно описати себе з боку, розділяючи образу на три складові: мої 

очікування, реальна поведінка іншого і дії порівняння, оцінки, судження, 

осудження. 
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Після цього перейдіть до викладки «Мої листи» та створіть лист емоції 

 «Образа». 

2. Вправа «Як послабити образу?» 

Нижче наведено кроки, які необхідно виконувати при переживанні образи: 

1. Зробити об’єктом аналізу мої очікування, відносно іншого: «Як повинен 

був себе вести образник, щоб я на нього не ображався?» 

2. Зрозуміти «Чому він веде себе саме так, а не інакше?» 

3. Здійснити акт прийняття іншого таким, який він є, пробачити, 

визнати реальною його свободу; 

4. У стані спокою та благополуччя провести імітацію образи. 

Необхідно чітко уявляти свої думки та почуття, пов’язані з образою, 

програвати образливу ситуацію спочатку й до кінця, не переживаючи її знову. 

Перейдіть до вкладки «Щоденник» та зафіксуйте свої роздуми. 

3. Вправа «Аналіз та зміна ваших очікувань»: 

Пригадайте образу, уявіть конкретного образника. Перейдіть до вкладки 

«Щоденник» та укладіть списки:  

A. Перелік вчинків, що очікуються, дій, реплік образника, відсутність 

чи наявність яких спричинила біль та викликало емоцію. Ви пишете відповідь 

на запитання «Як мав би поводитися інший, щоб у мене не виникла образа?». 

B. Перелік вчинків, дій, слів, наявність яких у поведінці образника 

викликала у вас біль та емоцію. Це відповідь на запитання «Від якої поведінки, 

вчинків повинен утриматися інший, щоб не ображати мене?». 

C. Особливості зовнішності, тілесних проявів, виразу обличчя та 

манер, які сприяли появі емоцій. 

D. Список рис особистості іншого, відсутність яких сприяла появі 

емоції в даній ситуації. Це відповідь на питання «Яким необхідно бути іншому, 

щоб не ображати мене?». 

E. Список рис особистості іншого, наявність яких у цій ситуації 

спричинила біль, сприяла  емоції. Це відповідь на питання «Яким не треба бути 

іншому, щоб не ображати мене?». 
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Оцініть за 5-бальною шкалою кожен пункт вашого списку та зафіксуйте  

суму. Це число виражає ступінь вашої образливості. 

Опишіть у щоденнику, звідки взялися ваші очікування та чому вони для вас 

значущі. Поясніть поведінку іншого (образника), намагаючись прийняти його 

таким, яким він є, намагайтесь стати на його місце.  

Викресліть із списків ті прояви поведінки та риси, до яких ви могли б 

ставитися більш терпляче або вони вас і зовсім перестануть зачіпати. 

При кожному сеансі роботи з образою роздумуйте зі словами «Приймаю 

іншого таким, яким він є, щиро пробачаючи його. Якщо я не можу цього 

зробити, пробачаю його за окремими пунктами списку. Я пробачаю його 

безумовно, правий він чи ні, гарний він чи поганий, розумний чи дурний». 

4. Вправа «Медитативна графіка»: 

Перейдіть до викладки «Мої листи» та оберіть лист благополуччя, 

дійдіть до стану миру та спокою. Після цього споглядайте лист емоції образи, 

а після переходьте до перегляду записів у щоденнику щодо образи. Потім знову 

повертайтесь до листа благополуччя. Після того, як ця емоція перестає вас 

чіпати, ви починаєте програвати її в різних варіаціях, із думкою про те, що вас 

образити неможливо. 

Наостанок ви знову повертаєтесь до споглядання листа благополуччя та 

духовної загартованості. 

ЗАНЯТТЯ 3 «Провина» 

1. Вправа «Що таке провина?»: 

Для роботи з емоцією провини вам необхідно зрозуміти, що провина 

виникає тоді, коли ваша поведінка, стан, здібності не відповідають поведінці 

іншої людини. Щоб почувати провину, необхідно мати досвід страждання від 

образи. У провині виділяють три компоненти: 

1) очікування іншої людини відносно вашої поведінки, стану; 

2) ваша дійсна поведінка, як її сприймаєте ви або інші; 

3) ваша емоційна реакція, викликана сприйняттям цієї розбіжності, 

самооцінки або оцінки інших. 
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Чим більше сенсу ви надаєте очікуванням інших, тим сильнішою буде 

емоція провини.  

Рестимулюйте ситуацію, у якій ви переживали емоцію провини. 

Перейдіть до викладки «Мої листи » та створіть лист емоції – провина.  

2. Вправа «Аналіз очікувань іншого»: 

Рестимулюйте подію, яка викликала у вас почуття провини та перейдіть 

до вкладки «Щоденник»  й укладіть такі списки: 

A. Перелік вчинків, дій, слів, відсутність яких у вашій поведінці та 

очікуваннях іншої людини викликала у вас провину та образу в іншої людини. 

B. Перелік вчинків, дій та слів, наявність яких у вашій поведінці 

викликала емоції. 

C. Список рис вашої особистості, відсутність яких у вас сприяла 

появі емоцій у даній ситуації. 

D. Список рис вашої особистості, прояв яких викликав провину у вас 

та образу в іншої людини. 

Оцініть за 5-бальною шкалою кожен пункт вашого списку та зафіксуйте 

цю суму. Це число виражає ступінь вашої провини відносно іншої людини. 

Даний аналіз супроводжується міркуваннями за такою схемою: 

«Я розглядаю себе самого збоку і розподіляю на три елементи мою 

провину: очікування ображеного, моє реальна поведінка, діяльність порівняння, 

оцінки, судження, осудження самого себе. Пояснюю власну поведінку, 

очікування іншого та приймаю себе таким, який я є. Намагаюся стати на 

позицію ображеного та програю цю роль так, наче він – це я, а я – це він. Я 

вибачаюсь перед ображеним мною безумовно, незалежно від того, правий він 

чи ні, гарний він чи поганий, розумний чи дурний». 

Ваше завдання: щоразу, у випадку переживання почуття провини, 

переходьте у «Щоденник», де ви записали перелік до переживання провини та 

коментуйте кожен елемент списку, враховуючи ситуацію виникнення провини. 

3. Вправа «Пізнання соціальної функції провини»: 
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Переглядаючи записи в щоденнику списків А та С, виповинні описати, які 

зміни у вашій поведінці, спрямованій на іншу людину, відбуваються у 

результаті того, що ви переживали почуття провини. Важливо 

констатувати, яка поведінка у вас з’явилася.  

Переглядаючи записи списків В та D, намагайтесь уявити,  якою  мірою 

усунені певні прояви поведінки, небажані для іншого. 

4. Вправа «Медитативна графіка»: 

Перейдіть до викладки «Мої листи» та оберіть лист благополуччя, 

дійдіть до стану миру та спокою. Після цього споглядайте лист емоції 

провини, а після переходьте до перегляду записів у щоденнику щодо провини. 

Потім знову поверніться до листа благополуччя. Після того, як ця емоція 

перестає вас зачіпати, ви починаєте програвати її в різних варіаціях, із 

думкою про те, що ви приймаєте себе таким, яким ви є. 

Наостанок ви знову повертаєтесь до споглядання листа благополуччя та 

духовної загартованості. 

ЗАНЯТТЯ 4 «Сором та почуття неповноцінності» 

1. Вправа «Пізнання сорому»: 

Пізнання сорому передбачає усвідомлення моїх очікувань відносно себе, 

мого реального буття (стану, здібностей, поведінки, належності) та акту 

порівняння цих двох сторін і виявлення розбіжностей. Сором – це своєрідна 

провина перед самим собою.  

Вам необхідно описати ваш сором на прикладі, що дозволить 

проаналізувати риси вашого Я. Після цього перейдіть до медитативної 

графіки та створіть лист сорому. 

2. Вправа «Аутопсихоаналіз сорому та власної неповноцінності»: 

Пригадайте ситуацію сорому та укладіть такі списки: 

A. Перелік очікуваних вчинків, дій, слів, відсутність яких викликала 

емоцію сорому. Перелік означає відповідь на запитання «Як мав я поводитися 

по відношенню до іншого, щоб мені не було соромно?» 
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B. Перелік вчинків, дій та слів, наявність яких у вашій поведінці 

викликала емоцію сорому. Це відповідь на запитання «Як я не повинен був 

поводитися по відношенню до іншого, щоб мені не було соромно?» 

C. Укладіть перелік особливостей вашої зовнішності, тілесних 

проявів, виразу вашого обличчя та ваших манер, відсутність яких сприяла появі 

емоції сорому. Це відповідь на запитання «Яким мені необхідно було б бути, 

щоб у цій ситуації не було соромно?». 

D. Укладіть перелік особливостей вашої зовнішності, тілесних 

проявів, виразу вашого обличчя та ваших манер, наявність яких сприяла появі 

емоції сорому. Це відповідь на запитання «Яким мені непотрібно було б бути, 

щоб мені у цій ситуації не було  соромно?». 

E. Список рис вашої особистості, відсутність яких сприяла появі 

емоції у даній ситуації. Яким би вам варто бути. 

F. Список рис вашої особистості, наявність яких сприяла появі емоції 

у даній ситуації. Яким би вам не варто бути. 

Оцініть за 5-бальною шкалою кожен пункт вашого списку та зафіксуйте 

цю суму. Це число виражає ступінь неузгодженості особливостей вашої Я-

концепції (власних очікувань відносно вас) з вашою реальною поведінкою. 

Поміркуйте над результатами,  над тим, якою мірою ви можете зменшити 

шанс переживання сорому,  та оцініть можливості корекції очікувань відносно 

себе. Ваші міркування повинні супроводжуватися такою думкою: «Приймаю 

себе таким, яким я є, прошу пробачення у самого себе (якщо я не можу цього 

зробити, прошу пробачення за окремими пунктами списку). Я прошу 

пробачення у себе безумовно, незалежно від того, правий я чи ні». 

Ваше завдання:щоразу, у випадку переживання почуття сорому, 

переходьте у «Щоденник», де ви записали перелік до переживання емоції та 

коментуйте кожен елемент списку, враховуючи ситуацію виникнення сорому. 

Вправа 3. «Мої джерела сорому»: 

Перейдіть до щоденника, пригадайте та опишіть, на прикладі 

наслідування чиєї поведінки з’явилась певна риса в моїй Я-концепції, що 
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викликає у мене емоцію сорому. Які обставини дитинства сприяли розвитку 

цих рис і научіння їх.  

Також зафіксуйте зв’язки вашої емоції сорому з такими станами вашої 

душі як правота, справедливість, обов’язок, порядність, відповідальність, 

відповідність або невідповідність ролі, яку повинні грати ви, відповідність 

власному людському призначенню, сімейним традиціям та інше. 

4. Вправа «Медитативна графіка»: 

Перейдіть до вкладки «Мої листи» та оберіть лист благополуччя, дійдіть 

до стану миру та спокою. Після цього споглядайте лист емоції сорому, а після 

переходьте до перегляду записів у щоденнику щодо сорому. Потім знову 

поверніться до листа благополуччя. Після того, як ця емоція перестає вас 

зачіпати, ви починаєте програвати її в різних варіаціях, із думкою про те, що 

ви приймаєте себе таким, яким ви є, та відмовляєтесь від порівняння власної 

поведінки та себе.  

Наостанок ви знову повертаєтесь до споглядання листа благополуччя та 

духовної загартованості. 

ЗАНЯТТЯ 5 «Заздрощі та гордість» 

1. Вправа «Пізнання заздрощів та гордості»: 

Функція заздрощів – створити конкуренцію між людьми в досягненні 

вищих цінностей. Гордість доповнює заздрощі. Якщо людина досягла стану, 

коли може пишатися, вона тимчасово позбувається заздрощів. Емоція 

заздрощів, як і сором, сприяє примусовій соціалізації людини, яка під впливом 

заздрощів прагне до переваги над іншими, інколи на шкоду собі. 

Формулою гордості є: «У мене ліпше, ніж у інших, подібних до мене». 

Формулою заздрощів виступає визнання «У мене гірше, ніж в інших або/ в 

них ліпше ніж у мене». 

Пригадайте ситуацію, у якій ви переживали заздрощі та в якій  

переживали гордість. Опишіть її в щоденнику, виділяючи три елементи: 

очікування, реальність, порівняння. 

2. Вправа «Аутопсихоаналіз гордості та заздрощів»: 
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Пригадайте ситуацію, у  якій ви пишалися, та укладіть такі списки у 

вашому щоденнику: 

A. Перелік ознак, що характерні для вас та ваших стосунків, 

наявність та надлишок яких у порівнянні з іншими для вас значуща, тобто 

сприяє гордості. Він може включати особистісні якості, здібності, професію, 

володіння чимось, близьких людей, якість та статус сім’ї, належність до 

певної категорії людей, до закритої групи тощо. Перелік відповідає на 

запитання «Що викликає у вас самоповагу та гідність?». 

B. Перелік ознак, що характерні для вас та ваших стосунків, 

відсутність або брак яких у порівнянні з іншими для вас значуща, тобто 

викликає заздрощі або інші погані почуття. Цей список аналогічний списку А. 

C. Особливості вашої зовнішності, тілесних властивостей, вираз 

вашого обличчя, ваших манер, наявність яких сприяє появі гордості та 

самоповаги. 

D. Список рис вашої особистості, наявність яких, як правило, 

викликає в інших заздрощі, а у вас – гордість. 

E. Перелік рис особистості, відсутність або нерозвиненість яких у 

порівнянні з іншими викликає у вас заздрощі та почуття неповноцінності, 

особливо коли вони розвинені в інших. 

Оцініть за 5-бальною шкалою кожен пункт вашого списку та зафіксуйте 

цю суму.  

3. Вправа «Прийняття себе, відмова від заздрощів та гордості»: 

Прийняття себе полягає в тому, що ви заради збереження внутрішнього 

миру та послаблення емоцій заздрощів і гордості нехтуєте деякими вашими 

рисами особистості. Ви відмовляєтеся насолоджуватись гордістю і тим 

самим вбиваєте страждання від заздрощів. 

Перегляньте щоденник та відмітьте ті елементи списку гордості, якими 

після розмислення ви можете знехтувати, не пишатися або проводити 

переоцінку. 
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Відмітьте також і ті елементи у списку заздрощів, які вас вже не 

зачіпають, та помітьте їх балом 0. 

Стосовно кожного елементу списку, котрий ви не відмітили, напишіть 

обґрунтування, що не дозволяють вам знехтувати даним елементом, 

перешкоджають вивільненню емоції. 

Порахуйте ще раз бали та порівняйте їх з попереднім результатом - на 

скільки зменшилась ваша заздрість та гордість у результаті вашої роботи.  

ЗАНЯТТЯ 6 «Гнів та агресія» 

1. Вправа «Як обмірковувати гнів?»: 

Гнів підтримується думкою про те, що інша людина повинна поводитися 

так, як необхідно вам. При відхиленні поведінки від наших очікувань ми 

переживаємо роздратування та гнів. Тому прийняття іншого таким, що 

вільний вчиняти як заманеться, є однією з умов зменшення власного гніву. При 

відпрацюванні стримання гніву необхідно дотримуватися такого ходу 

мислення: 

1. Я визнаю свободу іншого діяти на власний розсуд, навіть всупереч 

мені; 

2. Інша людина не зобов’язана задовольняти мої бажання. Визнаючи 

її свободу, я отримаю більше насолоди, коли вона задовольнить мої бажання 

добровільно; 

3. Контроль власних бажань: визнання свободи іншого можливе лише 

при стримуванні власних бажань, при установці неприв’язаності до предмета 

своєї потреби; 

4. Відповідальність, що полягає в усвідомленні наслідків власного гніву 

та агресії. Уявіть, що ваш гнів вгамовано і подумайте про наслідки; 

5. Не діяння: краще утримуватися від гніву і нічого не робити, не 

говорити. Гнів краще споглядати; 

6. Виміщування на нейтральному об’єкті; 

7. Усвідомлення шкоди від тривалого гніву. 

2. Вправа «Мої типові агресивні дії»: 
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Перейдіть до щоденника  та укладіть перелік типових для вас перешкод, 

для задоволення виділеної вами потреби: 

a. перешкоди з боку обставин;  

b. з боку іншої людини; 

c. перешкоди як наслідок браку вмінь, здібностей, а також совісті, 

емоцій та інших ваших рис особистості, що заважають задоволенню. 

3. Вправа «Матриця мого гніву»: 

Пригадайте інцидент, свою гнівну реакцію, укладіть перелік тих уявних 

або реальних агресивних дій, що властиві вам та ведуть до угамування гніву. 

Уявіть подумки всі ці дії та укладіть у щоденнику список у вигляді таблиці, у 

якій буде стільки  рядків, скільки ви здійснюєте агресивних дій, і стільки 

стовпчиків, скільки у вас жертв. Ім’я кожної жертви записується в заголовку 

стовпчика матриці. Рядки означають «мої типові агресивні дії», а стовпчики 

«мої звичайні жертви». 

Створення такої матриці спонукає вас замислитися над власною агресією 

та напрямками гніву. Якщо жертв багато, укладіть декілька таблиць, у 

кожній з яких будуть однакові рядки, але різні стовпчики. 

Щодня вносьте до таблиці спогади та самоспостереження,  пов’язані з 

агресією та гнівом. Число відібраних жертв для аналізу не повинне бути 

більше ніж 10. До числа жертв десятим включіть і себеу разі, коли ваш гнів не 

має адресата й викликає самоосудження та критику себе. Жертва може бути 

як реальною, так і уявною.  

Створена матриця вашого гніву та агресії є структурою для міркувань 

про свій гнів.  

Описуйте в щоденнику вашу роботу та роздуми. Виберіть декілька 

значущих переживань гніву з наслідками та опишіть їх.  

2. Вправа «Робота з духовної загартованості»: 

Вам необхідно запам’ятати такі роздуми й створити лист духовної 

загартованості та листа емоції гніву: 
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«Уявляю, що уявлена мною подія, яка викликає гнів, відбулася. Програю 

емоції та записую їх на лист духовної загартованості методом медитативної 

графіки. Досліджую свій гнів відокремлено, використовуючи відповідний лист 

медитативної графіки». 

3. Вправа «Нейтралізація гніву розмисленням»: 

Дотримуйтеся такого ходу думок при переживанні гніву: 

 я приймаю іншого самостійним та вільним; 

 ніхто не зобов’язаний задовольняти мої потреби; 

 я відокремлює себе від своїх бажань, їх задоволення або незадоволення 

мене не зачіпає; 

 яскраво уявляю наслідки свого гніву та агресії; 

 я перемикаю свою агресію на нешкідливу дію, тому що знаю, що 

стримування гніву розпалює його, гніваюсь «начебто»; 

 гнів руйнує моє тіло, і я це знаю; 

 погані емоції мені не шкодять доти, доки вони не перетворюються на 

гнів. 

Результати ваших розмислень зафіксуйте в щоденнику. 

ЗАНЯТТЯ 7 «Страх» 

1. Вправа «Опис моїх страхів»: 

Страх породжується однією розумовою реакцією, а саме – актом 

прогнозування майбутнього. У страху є два компоненти: 

 загроза, тобто очікування певного страждання; 

 усвідомлення неможливості, неефективності захисту або втечі. 

Страх має багато облич та визначається тією емоцією і тим 

обмеженням, яке передбачається та яке оцінюється як неминуче або дуже 

вирогідне. 

Розмислення над природою страху якраз і полягає в тому, щоб точно 

встановити, чого ви боїтесь: образи, болю, сорому чи обмежень, або боїтесь 

за іншу людину. Якщо ви навчилися розмислювати, наприклад, образу, то страх 

цей страх буде вже послабленим і т.ін.  
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Страх має свої поведінкові реакції, спробуйте пригадати ситуації,  у яких 

ви обирали таку стратегію: 

 втеча (хобі; перцептивний захист (внутрішнє гальмування процесів 

сприйняття об’єктів, що викликають тривогу), у пом’якшеній формі 

проявляється у схильності не думати про речі, що пов’язані з неприємностями; 

заціпеніння); 

 ідентифікація (зміна власної поведінки так, щоб вона відповідала 

поведінці тих людей, на кого загроза не поширюється); 

 розумовий захист (схильність наслідувати думками того, хто 

благополучний і не боїться цієї загрози); 

 раціоналізація (пояснення); 

 проекція (злий думає, що всі злі); 

 регресія (повернення в дитинство, пошуки покровителя); 

 втеча у хворобу; 

 фантазія та віра; 

 нав’язливе спілкування (нездатність бути наодинці). 

Зафіксуйте ваші спогади в щоденнику та створіть лист емоції страху. 

2. Вправа «Як розмислювати страх?»: 

1. Необхідно визначити причину страху, оголити його вигляд та 

усунути те, що приховане, за формулою «У страху очі великі». Для цього 

необхідно знати, що страх – це передбачення поганих емоцій. Знання цих 

емоцій і розкриває справжню природу страху. А якщо ви можете 

контролювати ці емоції, то ви можете контролювати страх. Страх,  

викликаний очікуванням цих емоцій послабшає. 

2. Уявіть, щось страшне вже сталося та проаналізуйте природу 

того страждання, яке вже настало. 

3. Можна укласти список страхів та періодично аналізувати природу 

кожного й розкласти ці страхи на елементи. 
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4. Узятися до психоаналізу тих неприємних емоцій, які є «тілом 

страху», та розкласти кожну емоцію за допомогою вправ на розмислення 

інших негативних емоцій, що є в цьому додатку. 

3. Вправа «Медитативна графіка»: 

Перейдіть до галереї листів та працюйте таким чином: 

Уявляйте, що подія, якої ви боїтесь, сталася. Програвайте емоції та 

записуйте їх до листа духовної загартованості методом медитативної 

графіки. Досліджуйте свій страх об’єктивно, відокремивши його від себе. 

Розгляньте свій страх на тлі благополуччя, використовуючи відповідний 

лист медитативної графіки. 

Зробіть записи щодо вашої роботи у щоденник. 

ЗАНЯТТЯ 8 «Самопізнання» 

1. Вправа «Розмислення про правдивість та брехливість»: 

Пригадайте ситуацію, у якій вам необхідно було збрехати. Опишіть цю 

ситуацію в щоденнику та дайте відповіді на такі запитання: 

1. Які переживання та думки виникли у вас у цій ситуації та в 

результаті реакції на цю ситуацію? 

2. Які ваші мотиви були при цьому задіяні та які бажання були 

задоволені. У чому вони полягали? Укладіть список того, заради чого ви 

збрехали. 

3. Як на це реагували інші та що вони, на вашу думку, думали про вас? 

Опишіть цю поведінку інших конкретно та в деталях. 

4. Що відбулося б, якби ви вчинили навпаки, сказавши правду? 

Опишіть у деталях ваші переживання при цьому й те, як би реагували на вашу 

правдивість значущі для вас люди. Яка суб’єктивна вірогідність того, що ви у 

схожих ситуаціях вчините так само? Яка ця вірогідність для людини вашого 

віку, статі, соціального статусу, з вашого оточення? Визначте цю 

вірогідність, вказавши, скільки шансів з десяти, що ця подія відбудеться? 

Пригадайте та опишіть вірогідність у вигляді десяткового дробу. 
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5. Опишіть структуру цієї вашої риси правдивості, використовуючи 

можливі синоніми для пойменування цієї риси та її протилежності, у яких 

ситуаціях вона проявляється та які образи виникають у свідомості, які 

 якості у вас проявляються, якщо ви реалізовуєте цю рису. Уважаєте ви її 

цінною? 

6. Яку суспільно-культурну функцію виконує риса, та чому інші 

зацікавлені, щоб вона була притаманна вам. Опишіть, з яких дій –  ваших та 

сприйняття інших –  складається ця риса. 

2. Вправа «Аналіз нетерпимість»: 

Уявіть ситуацію, у якій ви проявили крайню нетерпимість до іншої 

людини. Змалюйте та обміркуйте цю ситуацію в деталях та дайте відповіді 

на запитання 1-6 з попередньої вправи стосовно вашої риси терпимість-

нетерпимість та зафіксуйте роздуми вщоденнику. 

Аналогічним чином проаналізуйте такі риси: 

 Жалість; 

 Нерішучість; 

 Справедливість; 

 Боягузтво-відвага. 

Працюйте щодня, аналізуючи по одній рисі. Намагайтеся більш детально 

викладати ваші переживання, пов’язані з цими рисами та обставинами. 

ЗАНЯТТЯ 9 «Самовдосконалення» 

При виконанні даного заняття вам необхідно використовувати навички 

та знання, отримані в попередніх заняттях. Це той випадок, коли ви повинні 

побачити, як слід застосовувати ці знання та навички. 

1. Вправа «Аналіз позитивних та негативних рис»: 

Укладіть список найбільш яскраво виражених позитивних рис, що вам 

властиві, та впорядкуйте їх за значущістю у вашому житті й за впливом їх на 

близьких. На першому місці розмістіть найбільш значуще, на другому – 

значуще з того, що залишилося. Якщо не знаєте, як називається риса, 

вигадайте їй назву або опис, який спадає вам на думку. 
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Розробіть символи та малюнки за методикою медитативної графіки для 

кожної риси. Після того, як  упорядкували, занесіть все до щоденника. 

Опишіть соціально-культурні функції кожної риси, зберігаючи вашу 

ієрархію. Оберіть такі області прояву функцій:  

A. загальнокультурні, для суспільства взагалі; 

B. для близьких; 

C. для роботи та професії; 

D. для себе. 

Опишіть, які позитивні емоції підтримують реалізацію цих рис та які 

негативні емоції виникають у випадку,якщо ви не слідуєте цим рисам. 

Опишіть у деталях послідовність дій, у яких реалізується кожна риса у 

відповідності зі структурою риси. 

Які здібності вимагаються для того, щоб ці риси якомога повніше 

проявилися та яким шляхом вони можуть бути розвинені? 

Опишіть результати змін тих рис, яких ви набули у результаті вивчення 

саногенного мислення: що і як у вас змінилося та як змінилися реакції вашого 

оточення. 

Опишіть у довільній формі, як ці риси проявляються в житті, оберіть 

найбільш характерні події, оцініть переваги та недоліки. Які риси пов’язані із 

системою ваших цінностей? 

Проаналізуйте негативні риси за аналогією.  

Також проаналізуйте риси, позитивні та негативні, близької для вас 

людини чи тієї,  що створює вам проблему. 

ЗАНЯТТЯ 10 «Сходження до індивідуальності» 

Першим кроком до розвитку індивідуальності є прийняття самого себе 

таким, яким ти є. Відмінність між особистістю та індивідуальністю полягає  в 

тому, що особистість програмує нашу поведінку у відповідності зі 

стереотипами суспільства, а індивідуальність – у відповідності з вищими 

цінностями. 

1. Вправа «Перешкоди на шляху до індивідуальності»: 
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Сходження до індивідуальності пов’язане зі здатністю до контролю 

емоцій. Перегляньте ті місця у вашому щоденнику, у яких описані ваші основні 

емоції, та дайте відповідь на запитання:  якою мірою вони перешкоджають 

прояву вашої індивідуальності -  та опишіть це в щоденнику. 

2. Вправа «Медитативна графіка»: 

Перейдіть до малювання та створіть лист бажання «моя особистість» 

та «моя індивідуальність». 

3. Вправа «Мій результат»: 

Перейдіть до вкладки «Мій рівень СГМ» та пройдіть тестування,  

зіставте ваші результати до навчання та після.  

 

Висновки до 4 розділу 

Теоретичний огляд та емпіричне дослідження проблеми вивчення 

саногенного мислення як чинника стрес-долаючої поведінки особистості 

розкрили простір для створення та популяризації сучасних шляхів розвитку 

саногенного мислення в суспільстві. Впровадження в освітній процес ВНЗ 

курсу «Саногенне мислення: теорія та практика», який має на меті не тільки 

реалізацію освітніх завдань, а й профілактичну функцію підвищення рівня 

саногенного мислення в сучасної молоді, – дозволить збільшити не лише 

стресостійкість, а й ефективність та продуктивність копінгу. Для підвищення 

психологічного благополуччя в суспільстві необхідно було запропонувати 

такий практичний засіб, який відповідав би сучасним вимогам. Найбільш 

доцільною формою стала розробка мобільного додатку «Саногенне мислення», 

який дозволяє розвивати навички саногенного мислення регулярно, мобільно 

та в доступному варіанті. Одна з основних вимог, що постає перед 

користувачем додатку, – це системність занять. Варто наголосити: 

підтримувати цю системність буде легко, якщо в кишені користувача 

знаходяться одночасно посібник, практикум та особистий щоденник 

аутопсихоаналізу, розташовані в налаштуваннях персонального телефона або 

планшета.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та наукове 

вирішення завдання щодо дослідження особливостей саногенного мислення як 

чинника стрес-долаючої поведінки особистості та запровадження осучаснених 

форм психологічної допомоги. На підставі теоретичних та емпіричних 

результатів проведеного дослідження зроблено загальні висновки. 

1. На основі аналізу теоретико-методологічної розробленості проблеми 

визначено, що одним із ключових компонентів у процесі реагування людини на 

стрес є когнітивна оцінка ситуації, яка визначається особливостями осмислення 

людиною подій, що з нею відбуваються. Подолання стресової ситуації 

унеможливлюється без когнітивної «переробки», що стає доступною завдяки 

рефлексії. Роль впливу рефлексії на вибір копінг-стратегії особистості полягає в 

тому, що рефлексивні особистості обирають більш адаптивні та ефективні 

стратегії. Узагальнено та розширено положення про саногенну рефлексію та 

саногенне мислення. Саногенна рефлексія визначена в роботі як особливий вид 

системної рефлексії, яка полягає в можливості виявлення та «розмислення» 

негативних афективних програм поведінки, що в результаті призводить до 

фізичного та психологічного благополуччя. Під «розмисленням» розуміється 

можливість виокремлення у власній свідомості власного Я, емоції, та її 

причини. Саногенна рефлексія є засобом досягнення саногенного мислення. 

Саногенне мислення – це стиль психологічного реагування особистості на дію 

зовнішніх чинників, що містить в основі механізм саногенної рефлексії. Саме 

наявність саногенної рефлексії в особистості і визначає характер її мислення – 

саногенний чи патогенний.  

2. З урахуванням теоретико-методологічного аналізу психологічної 

природи стресу та особистісних умов стрес-долаючої поведінки особистості 

побудовано теоретичну модель впливу саногенного мислення на вибір копінг-

стратегії. Стратегії, які людина починає використовувати в стресі, 

застосовуючи в процесі подолання саногенну рефлексію та мислення, поєднано 

в одну групу – саногенний тип копінгу. Цей вид копінгу включає в себе копінг-
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стратегії, які, перш за все, спрямовані на вирішення завдання та на контроль 

емоцій, а також на впевнені дії та позитивну переоцінку ситуації. Саногенний 

копінг сприяє зниженню рівня стресу, що переживає особистість. Саногенне 

мислення в даній моделі стрес-долаючої поведінки особистості виступає як 

чинник, що здійснює вплив на компонент когнітивної оцінки ситуації.  

3. Діагностичний етап дослідження контрольної та експериментальної 

групи дозволив визначити, що для обох груп є характерним прояв високого 

ступеня психічного напруження, є вираженими компоненти стресу, 

переважають стратегії «Уникнення» та «Емоційне реагування»; когнітивні, 

емоційні та поведінкові копінги носять малоефективний та не адаптивний 

характер; стрес-долаюча поведінка досліджуваних свідчить про переважання 

патогенного типу мислення та захисної рефлексії від сорому, образи, провини 

та невдачі.  

4. Аналіз результатів формувального експерименту довів, що високий 

рівень стресу та стану психологічної втоми послаблюється завдяки зміні стилю 

мислення з патогенного на саногенний. Особистість здатна контролювати 

власні негативні переживання, що виникають у зв’язку з проблемою, 

мінімізуючи вплив негативних емоцій на оцінку ситуації і вибір стратегії 

поведінки. Аналіз стресової ситуації носить цілеспрямований характер, 

зорієнтований на вироблення стратегій вирішення проблем та планування 

власних дій з урахуванням об’єктивних умов, минулого досвіду й наявних 

ресурсів. Особистість здатна конструктивно вирішувати труднощі завдяки 

комплексному аналізу власного емоційного стану та позитивному 

переосмисленню. Негативні події людина розглядає як стимул для 

особистісного зростання. Також спостерігається незалежність особистості від 

зовнішніх оцінок, самостійність у регулюванні власної поведінки та 

відповідальність за неї. Людина, яка мислить саногенно, здатна глибше 

оцінювати власні ресурси в подоланні важких ситуацій, що супроводжується 

оптимістичним налаштуванням на майбутнє. Також спостерігається здатність 

оцінювати власні очікування, які людина приписує партнерові, подіям, 
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обставинам і які, у випадку розбіжностей, викликають образу, роблять 

неможливим процес усвідомлення несвідомого. Особистість сприймає як себе, 

так і іншого «справжніми», відмовляється порівнювати себе, тим самим 

зменшуючи напруження від переживання негативних емоцій, що, своєю 

чергою, знижує рівень напруження від стресового стану.  

5. Виявлено залежності між рівнем розвитку саногенного мислення та 

копінг-стратегіями, які застосовуються особистістю. Проведений регресійний 

аналіз показав, що навчання особистості теорії та практики саногенного 

мислення дозволяє розширити усвідомлення емоціогенних розумових операцій 

та набути навички і вміння інтроспекції власних емоцій, переживань при 

доланні стресу. Тобто, саногенне мислення може виступати чинником стрес-

долаючої поведінки особистості. 

6. Розроблено зміст навчальної дисципліни «Саногенне мислення: теорія та 

практика» для впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів, 

зокрема, військових. Навчальний курс має на меті не лише реалізацію освітніх 

завдань, а й переслідує профілактичну функцію підвищення рівня саногенного 

мислення в сучасної молоді, що дозволяє збільшити не лише стресостійкість, а 

й ефективність та продуктивність копінгу. В роботі також обґрунтовано й 

запропоновано практичний засіб, який відповідає сучасним вимогам – 

мобільний додаток «Саногенне мислення». Він дозволяє розвивати навички 

саногенного мислення регулярно, системно, мобільно та в доступній формі.  

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні особливостей 

розвитку саногенного мислення та його впливу на діяльність людей інших 

вікових груп або представників екстремальних професій. Не менш цікавим було 

б створення тренінгових програм, спрямованих на засвоєння навичок 

саногенного мислення завдяки груповій роботі.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця А.1 - Перелік показників та статистичні норми Когнітивно-

емотивного тесту (нормовано на 520 особах) 

Показники КЕТ 
М, 

середнє 

δ, 

середнє 

відхилення 

Коефіціент для 

переводу 

процентів 

у бали 

Об’єм захисної рефлекксії при 

репродукції невдачі 
13,57 5,31 0,42 

Об’єм захисної рефлекксії при 

репродукції почуття провини 
11,57 5,19 0,37 

Об’єм захисної рефлекксії при 

репродукції почуття сорому 
11,21 5,74 0,38 

Об’єм захисної рефлекксії ри 

репродукції почуття обрзи 
12,95 7,08 0,43 

Агресія проти інших 3,12 2,55 0,15 

Агресія проим себе 4,57 2,74 0,15 

Раціоналізація  знеціненням 

об’єкту 
1,87 1,70 0,06 

Раціоналізація обставинами 2,85 2,25 0,13 

Проекція на іншх 2,30 2,21 0,10 

Захист від почуття провини 4,70 2,76 0,17 

Захист від сорому 4,38 2,35 0,13 

Захист від страху невдачі 4,26 2,42 0,15 

Захист від заздрощів 2,26 2,24 0,06 

Захист від образи 6,53 3,76 0,18 

Втеча від ситуації 7,98 4,68 0,25 

Самоприниження Я 4,63 3,60 0,19 

Пробудження провини в інших 1,83 2,22 0,06 

Саногенне реалістичне 

мислення 
12,33 5,51 0,33 

Невідповідність поведінки 

інших моїм очікуванням 
3,64 2,21 0,09 

Апелююче мислення 3,09 2,55 0,14 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 - Кореляційні зв’язки  показників контрольної групи до 

експерименту (двосторонній коефіцієнт Пірсона) 

Шкали Корреляції 

Стрес25 

Втома  (0,283*) 

Агресія проти себе  (0,261*) 

Захист від образи (0,300*) 

Емоційне реагування (0,310*) 

Втома 

Стрес25 (0,283*) 

Монотонія (0,367**) 

Пересичення (0,331*) 

Агресія протии інших (-0,380**) 

Проекція на інших (-0,327*) 

Захист від невдачі (-0,350**) 

Втеча від ситуації (-0,371**) 

Уникнення ситуації (-0,311*) 

Монотонія 

Втома (0,367**) 

Пересичення (0,405**) 

СГМ (0,322*) 

Пересичення 

Втома (0,331*) 

Моногонія (0,405**) 

Стрес  (0,341**) 

ОЗР сорому (0,366**) 

Уникнення ситуації (-0,321*) 

Стресс 

Пересичення (0,341**) 

Самоприниження Я (-0,312*) 

Апелюючи мислення (0,333*) 

ОЗР невдачі 

ОЗР провини (0, 385**) 

ОЗР сорому (0,431**) 

ОЗР образи (0,280*) 

Захист від сорому (-0,271*) 

Захист від невдачі (-0,325*) 

Захист від заздрощів (-0,327*) 

Втеча від ситуації (-0,272*) 

ОЗР провини 

ОЗР невдачі (0,385**) 

ОЗР сорому (0,431**) 

ОЗР образи (0,280**) 

Захист від провини (0,670**) 

Відволікання (0,265*) 

ОЗР сорому 

ОЗР невдачі (0,431**) 

ОЗР провини (0,654**) 

Захист від провини (0,361**) 
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Продовження таблиці Б.1 

Шкали Корреляції 

ОЗР образи 

ОЗР невдачі (0,280*) 

ОЗР провини (0,412**) 

Захист від провини (0,280*) 

Захист від образи (0,324*) 

Агресія проти інших 

Втома (-0,380**) 

Агресія проти себе (0,465**) 

Проекція на інших (0,377**) 

Захист від сорому (0,473**) 

Захист від невдачі (0,416**) 

Захист від образи (0,366**) 

Втеча від ситуації (0,402**) 

Самоприниження Я (0,525**) 

Невідповідність поведінки інших моїм 

очікуванням (0,350**) 

Агресія проти себе 

Стрес25 (0,261*) 

Агресія проти інших (0,465**) 

Раціоналізація обставинами (0,371**) 

Проекція на інших (0,297*) 

Захист від сорому (0,424**) 

Захист від невдачі (0,490**) 

Захист від заздрощів (0,404**) 

Захист від образи (0,331*) 

Самоприниження Я (0,597**) 

СГМ (0,331*) 

Невідповідність поведінки інших моїм 

очікуванням (0,320*) 

Раціоналізація знеціненням 

об’єкту 

Раціоналізація обставинами (0,483**) 

СГМ (0,321*) 

Вирішення задач (0,458**) 

Емоційне реагування (-0,376**) 

Раціоналізація обставинами 

Агресія проти себе (0,371**) 

Раціоналізація знеціненням об’єкту (0,483**) 

Захист від провини (0,279*) 

Захист від сорому (0,307*) 

Захист від невдачі (0,362**) 

Захист від заздрощів (0,509**) 

Самоприниження Я (0,369**) 

СГМ (0,326*) 

Вирішення задач (0,520**) 

Емоційне реагування (-0,281*) 
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Продовження таблиці Б.1 

Шкали Корреляції 

Проекція на інших 

Втома (-0,327*) 

Агресі проти інших (0,377**) 

Агресія проти себе (0,297*) 

Захист від сорому (0,325*) 

Захист від невдачі (0,346**) 

Захист від образи (0,401 **) 

Захист від 

провини 

ОЗР провини (0,670**) 

ОЗР сорому (0,361**) 

ОЗР образи (0,280*) 

Раціоналізація обставинами (0,279*) 

Самоприниження Я (0,271*) 

Невідповідність поведінки інших моїм очікуванням 

(0,371**) 

Захист від сорому 

ОЗР невдачі (-0,271*) 

Агресія проти інших (0,473**) 

Агресія проти себе (0,424**) 

Раціоналізація обставинами (0,307*) 

Проекція на інших (0,325*) 

Захист від невдачі (0,531**) 

Захист від заздрощів (0,500**) 

Захист від образи (0,527**) 

Втеча від ситуації (0,380**) 

Самоприниження Я (0,382**) 

Невідповідність поведінки інших моїм очікуванням 

(0,365**) 

Захист від невдачі 

Втома (-0,350**) 

ОЗР невдачі (-0,325**) 

Агресія проти інших (0,416**) 

Агресія проти себе (0,490**) 

Раціоналізація обставинами (0,362**) 

Проекція на інших (0,346**) 

Захист від сорому (0,531**) 

Захист від заздрощів (0,451**) 

Втеча від ситуації (0,486**) 

Самоприниження Я (0,464**) 

Пробудження провини інших (0,299*) 

Невідповідність поведінки інших моїм очікуванням 

(0,391**) 
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Продовження таблиці Б.1 

Шкали Корреляції 

Захист від 

заздрощів 

ОЗР невдачі (-0,327*) 

Агресія проти себе (0,404**) 

Раціоналізація обставинами (0,509**) 

Захист від сором (0,500*) 

Захист від невдачі (0,451**) 

Захист від образи (0,262*) 

Втеча від ситуації (0,352**) 

Самоприниження Я (0,322*) 

Пробудження провини інших (0,321*) 

Невідповідність поведінки інших моїм очікуванням 

(0,333*) 

Захист від образи 

Стрес 25 (0,300*) 

ОЗР образи (0,324*) 

Агресія проти інших (0,366**) 

Агресія проти себе (0,331*) 

Проекція на інших (0,401**) 

Захист від сорому (0,527**) 

Захист від невдачі (0,430**) 

Захист від заздрощів (0,262*) 

Втеча від ситуації (0,353**) 

Пробудження провини інших (0,353**) 

Невідповідність поведінки інших моїм очікуванням 

(0,498**) 

Втеча від ситуації 

Втома (-0,371**) 

ОЗР невдачі (-0,272*) 

Агресія проти інших (0,402**) 

Захист від сорому (0,380**) 

Захист від невдачі (0,486**) 

Захист від заздрощів (0,352**) 

Захист від образи (0,353**) 

Самоприниження Я( 0,334*) 

Невідповідність поведінки інших моїм очікуванням 

(0,385**) 

Вирішення завдань (-0,371**) 

Емоційне реагування (-0,586**) 

Уникнення ситуації (0,682**) 

Відволікання (0,263*) 
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Продовження таблиці Б.1 

Шкали Корреляції 

Самоприниження Я 

Стрес (-0,312*) 

Агресія проти інших (0,525**) 

Агресія проти себе (0,597**) 

Раціоналізація обставинами (0,369**) 

Захист від провини (0,271*) 

Захист від сорому (0,382**) 

Захист від невдачі (0,464**) 

Захист від заздрощів (0,322*) 

Втеча від ситуації (0,334*) 

СГМ (0,432**) 

Невідповідність поведінки інших моїм 

очікуванням (0,319*) 

Пробудження провини інших 

Захист від невдачі (0,299*) 

Захист від заздрощів (0,321*) 

Захист від образи (0,353**) 

Невідповідність поведінки інших моїм 

очікуванням (0,594**) 

СГМ 

Монотонія (0,322*) 

Агресія проти себе (0,331*) 

Раціоналізація знеціненням об’єкту 

(0,321*) 

Раціоналізація обставинами (0,326*) 

Самоприниження Я (0,432**) 

Вирішення завдань (0,304*) 

Невідповідність поведінки інших 

моїм очікуванням 

Аресія проти інших (0,350**) 

Агресія проти себе (0,320*) 

Захист від провини (0,371**) 

Захист від сорому (0,365**) 

Захист від невдачі (0,391**) 

Захист від заздрощів (0,333*) 

Захист від образи (0,498**) 

Втеча від ситуації (0,385**) 

Самоприниження Я (0,319*) 

Пробудження провини інших (0,594**) 

Апелююче мислення Стрес (0,333*) 

Вирішення завдань 

Раціоналізація знеціненням об’єкту 

(0,458**) 

Раціоналізація обставинами (0,520**) 

Втеча від ситуації (-0,371**) 

СГМ (0,304*) 

Уникнення ситуації (-0,344**) 
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Продовження таблиці Б.1 

Шкали Корреляції 

Емоційне реагування 

Стрес 25 (-0,310*) 

Раціоналізація знеціненням об’єкту (-0,376**) 

Раціоналізація обставинами (-0,281**) 

Втеча від ситуації (-0,586**) 

Уникнення ситуації (-0,432**) 

Уникнення ситуації 

Втома (-0,311*) 

Втеча від ситуації (0,682**) 

Вирішення задач (-0,364**) 

Емоційне реагування (-0,432**) 

Відволікання (0,379**) 

Відволікання 

ОЗР провини (0,265*) 

Втеча від ситуації (0,263*) 

Уникнення ситуації (0,379**) 
**

р ≤ 0,05, 
*
р ≤ 0,01 
 

Таблиця Б.2 - Кореляційні зв’язки  показників експериментальної групи до 

експерименту (двосторонній коефіцієнт Пірсона) 

Шкали Корреляції 

Стрес25 
Озр провини (0,276*) 

Захист від сорому (0,273*) 

Монотонія Втеча від ситуації (0,287*) 

Пересичення СГМ (-0,274*) 

Стресс Вирішення завдань (0, 329*) 

ОЗР невдачі 

ОЗР провини (0, 545**) 

ОЗР сорому (0,318 *) 

ОЗР образи (0, 615**) 

Агресія проти себе (0,276*) 

Захист від провини (0,859**) 

Захист від сорому (0,366*) 

Захист від невдачі (0, 798**) 

Захист від образи (0, 505**) 

ОЗР провини 

ОЗР сорому (0,318 *) 

ОЗР образи (0, 615**) 

Агресія проти себе (0,276*) 

Захист від провини (0,582**) 

Захист від сорому (0,446**) 

Захист від невдачі (0, 798**) 

Захист від образи (0, 505**) 
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Продовження таблиці Б.2 

Шкали Корреляції 

Захист від сорому 

Стрес 25 (0,273*) 

ОЗР невдачі (0, 366**) 

ОЗР провини (0, 446**) 

ОЗР сорому (0,958**) 

ОЗР образи (0,309*) 

Захист від провини (0,272*) 

Захист від невдачі 

ОЗР невдачі (0, 798**) 

ОЗР провини (0, 452**) 

ОЗР образи (0,541*) 

Агресія проти інших (0, 286*) 

Агресія проти себе (0, 415**) 

Захист від провини (0, 693**) 

Захист від образи (0,429**) 

Захист від заздрощів 

Агресія проти інших (0, 299*) 

Захист від образи (0,290*) 

Відволікання (-0,290*) 

Захист від образи 

ОЗР невдачі (0, 505**) 

ОЗР провини (0, 281*) 

ОЗР образи (0,886**) 

Агресія проти інших (0, 357**) 

Агресія проти себе (0, 347**) 

Раціоналізація знеціненням об’єкту (0,288*) 

Захист від провини (0,376**) 

Захист від невдачі (0,429**) 

Захист від заздрощів (0,290*) 

СГМ (0,301*) 

Апелююче мислення (0,344**) 

Втеча від ситуації 

Монотонія (0,287*) 

Раціоналізація знеціненням об’єкту (-0,630**) 

Раціоналізація обставинами (-0,523**) 

СГМ (-0,280*) 

Вирішення завдань (-0, 564**) 

Уникнення ситуації (0,777**) 

Відволікання (0,513**) 
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Продовження таблиці Б.2 

Шкали Корреляції 

Агресія проти себе 

ОЗР невдачі (0,276*) 

ОЗР образи (0,304*) 

Агресія проти інших (0,631*) 

Захист від провини (0,266*) 

Захист від невдачі (0,415**) 

Захист від образи (0, 347**) 

Самоприниження Я (0,261*) 

Невідповідність очікуванням поведінки інших 

(0,334*) 

Раціоналізація знеціненням 

об’єкту 

ОЗР образи (0,272*) 

Раціоналізація обставинами (-0,847**) 

Захист від провини (0,288*) 

Втеча від ситуації (-0,630**) 

СГМ (0,425**) 

Апелююче мислення (0,364**) 

Вирішення завдань (0,625**) 

Емоційне реагування (-0,442**) 

Уникнення ситуації (-0,409**) 

Відволікання (-0,322*) 

Соціальне відволікання (-0,300*) 

Раціоналізація обставинами 

Раціоналізація знеціненням об’єкту (0,847**) 

Втеча від ситуації (-0,523**) 

СГМ (0.401**) 

Апелююче мислення (0,390**) 

Вирішення завдань (0,592**) 

Емоційне реагування (-0,348**) 

Уникнення ситуації (-0,352**) 

Відволікання (-0,291*) 

Соціальне відволікання (-0,269*) 

Проекція на інших 
Невідповідність очікуванням поведінки інших 

(0,343**) 

Захист від провини 

ОЗР невдачі (0,859*) 

ОЗР провини (0,582**) 

ОЗР образи (0,380**) 

Агресія проти себе (0,266*) 

Захист від сорому (0,272*) 

Захист від невдачі (0,693**) 

Захист від образи (0,376**) 

Самоприниження Я 

ОЗР сорому (-0,275*) 

Агресія проти інших (0,288*) 

Агресія проти себе (0,261*) 
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Продовження таблиці Б.2 

Шкали Корреляції 

Пробудження провини інших ОЗР провини (-0,428**) 

СГМ 

Пересичення (-0,274*) 

Раціоналізація знеціненням об’єкту 

(0,425*) 

Раціоналізація обставинами 

(0,401**) 

Захист від образи (0,301**) 

Втеча від ситуації (-0,280*) 

Апелююче мислення (0,712**) 

Вирішення завдань (0,329*) 

Уникнення ситуації (-0,262*) 

Відволікання (-0,288*) 

Невідповідність поведінки інших моїм 

очікуванням 

Агресія проти інших (0,267*) 

Агресія проти себе (0,334*) 

Проекція на інших (0,343**) 

Апелююче мислення 

Раціоналізація знеціненням об’єкту 

(0,364**) 

Раціоналізація обставинами 

(0,390**) 

Захист від образи (0,344**) 

СГМ (0,712**) 

Вирішення завдань (0,399**) 

Відволікання (-0,290*) 

Вирішення задач 

Стрес (0,329*) 

Раціоналізація знеціненням об’єкту 

(0,625**) 

Раціоналізація обставинами 

(0,592**) 

Втеча від ситуації (-0,564**) 

СГМ (0,329*) 

Апелююче мислення (0,399**) 

Уникнення ситуації (-0,304*) 

Емоційне реагування 

Раціоналізація знеціненням об’єкту 

(-0,442**) 

Раціоналізація обставинами (-

0,348**) 

Уникнення ситуації (-0,305*) 
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Продовження таблиці Б.2 

Шкали Корреляції 

Уникнення ситуації 

Раціоналізація знеціненням об’єкту (-0,409**) 

Раціоналізація обставинами (-0,352**) 

Втеча від ситуації (0,777**) 

СГМ (-0,262*) 

Вирішення завдань (-0,304*) 

Емоційне реагування (-0,305*) 

Відволікання (0,632**) 

Відволікання 

Агресія проти інших (-0,299*) 

Раціоналізація знеціненням об’єкту (-0,322*) 

Раціоналізація обставинами (-0,291*) 

Захист від заздрощів (-0,290*) 

Втеча від ситуації (0,513**) 

СГМ (-0,288*) 

Апелююче мислення (-0,290*) 

Уникнення ситуації (0,632**) 

Соціальне відволікання 
Раціоналізація знеціненням об’єкту (-0,300*) 

Раціоналізація обставинами (-0,269*) 
**

р ≤ 0,05, 
*
р ≤ 0,01 
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Додаток В 

Таблиця В.1 - Показники стратегій подолання у представників 

комунікативних професій (методика С. Хобфолл, в адаптації 

Н. Водоп’янової) 

Стратегії 

подолання 

Модель поведінки 

(дій) 

Ступінь вираженності стратегій 

подолання 

низька середня висока 

Активна Асертивні (впевнені) 6-17 18-22 23-30 

Просоціальна 
Вступ до соціального 

контакту 
6-21 22-25 26-30 

Просоціальна 
Пошук соціальної 

підтримки 
6-19 20-24 25-30 

Пасивна Обережні дії 6-17 18-23 24-30 

Пряма Імпульсивні 6-15 16-19 20-30 

Пасивна Втеча 6-12 13-17 18-30 

Непряма Маніпулятивні дії 6-16 17-23 24-30 

Асоціальна Жорстокість 6-14 15-19 20-30 

Асоціальна Агресивні дії 6-13 14-18 19-30 
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 - Результати дослідження значущих відмінностей контрольної 

та експериментальної групи за показниками методики методика 

С. Хобфолл, в адаптації Н. Водоп’янової (Т-критерій Стьюдента для 

незалежних вибірок) 

Стратегії подолання Модель поведінки (дій) 

Показник Т-критерію 

Стьюдента 

(контрольна 

группа/експерименталь

на група) 

Активна Асертивні (впевнені) -4,9 при p<0,05 

Просоціальна 
Вступ до соціального 

контакту 
6,57 при p<0,05 

Просоціальна 
Пошук соціальної 

підтримки 
3,58 при p<0,05 

Пасивна Обережні дії -7,38 при p<0,05 

Пряма Імпульсивні -9,43 при p<0,05 

Пасивна Втеча -6,4 при p<0,05 

Непряма Маніпулятивні дії -7,57 при p<0,05 

Асоціальна Жорстокість -8,54 при p<0,05 

Асоціальна Агресивні дії -8,58 при p<0,05 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 - Результати статистичного аналізу відмінностей між 

контрольною та експериментальною групами вибірки до проведення 

формувального експерименту (T- критерій Стьюдента) 

Шкала методики 
Експериментальна група до 

експерименту/контрольна група до експерименту 

стрес psm-25 Відмінностей не виявлено 

втома 3,827 при p<0,05 

монотонія Відмінностей не виявлено 

пересичення Відмінностей не виявлено 

стрес Відмінностей не виявлено 

озр невдачі Відмінностей не виявлено 

озр провини Відмінностей не виявлено 

озр сорому Відмінностей не виявлено 

озр образи Відмінностей не виявлено 

агресія проти інших Відмінностей не виявлено 

агресія проти себе Відмінностей не виявлено 

раціоналізація 

знеціненням об’єкту 
Відмінностей не виявлено 

раціоналізація 

обставми 
2,984 при p<0,05 

проекція на інших -2,445 при p<0,05 

захист від провини Відмінностей не виявлено 

захист від сорому Відмінностей не виявлено 

захист від невдачі -2,949 при p<0,05 

захист від заздрощів Відмінностей не виявлено 

захист від образи Відмінностей не виявлено 

втеча від ситуації Відмінностей не виявлено 

самоприниження Я Відмінностей не виявлено 
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Продовження таблиці Д.1 

Шкала методики  

Експериментальна група до 

експерименту/контрольна група до 

експерименту  

пробудження провини 

інших 
Відмінностей не виявлено 

саногенне мислення Відмінностей не виявлено 

невідповідність 

поведінки інших моїм 

очікуванням 

Відмінностей не виявлено 

апелюючи мислення Відмінностей не виявлено 

вирішення завдань Відмінностей не виявлено 

емоційне реагування Відмінностей не виявлено 

уникнення ситуації Відмінностей не виявлено 

відволікання -3,921 при p<0,05 

соціальне відволікання Відмінностей не виявлено 
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Додаток Е 

Інтерфейс мобільного додатку «Саногенне мислення» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Е.1 - Вікно «ГОЛОВНА» мобільного додатку «Саногенне 

мислення» 
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Рисунок Е.2 - Вікно «МЕНЮ» мобільного додатку «Саногенне 

мислення» 
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Рисунок Е.3 - Вікно «ЩО ТАКЕ СГМ?» мобільного додатку 

«Саногенне мислення» 
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Рисунок. Е.4 - Вікно «МІЙ РІВЕНЬ СГМ» мобільного додатку 

«Саногенне мислення» 

  



226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Е.5 - Вікно «ЗАВДАННЯ» мобільного додатку «Саногенне 

мислення»  
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Рисунок Е.6 - Вікно «ЗАНЯТТЯ 1» мобільного додатку «Саногенне 

мислення» 
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Рисунок Е.7 - Вікно «ЩОДЕННИК» мобільного додатку «Саногенне 

мислення» 
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Рисунок Е.8 - Вікно «МОЇ ЛИСТИ» мобільного додатку «Саногенне 

мислення» 



230 

 

Рисунок Е.9. - Вікно «ГАЛЕРЕЯ» та «РЕДАКТОР» мобільного додатку 

«Саногенне мислення» 
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