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negative factor, influences external motivation for a professional activity but annuls its inner 

essence, reduces an individual’s internal resources or even leads to neurosis, because of inability 

to achieve a built ideal. The leading factor for musical-choreographic activities is a corresponding 

need, which is one of an individual’s higher aesthetic needs. The success of musical-

choreographic activities depends on psychological readiness to them. During musical-

choreographic activities, an individual apply general and special abilities. The activity-related 

abilities are divided into musical and plastic ones. The artistic ideal is a reference point for an 

individual’s self-improvement, according to which he/she evaluates other people’s behaviour. 

Striving for self-improvement, an individual  need to have a moral ideal that helps him/her 

navigate the world of moral values, choose an optimal course of actions and a corresponding life 

position. An ideal elevates spiritually the individual, helps him/her to strengthen the spiritual and 

emotional forces necessary for self-realization. 
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У статті розкривається екзистенціальна ситуація похилого віку, що комплексно 

об’єднала кризу «зустрічі зі старістю» та ситуацію розуміння останнього вікового 

періоду – природного завершення життя. Емпірично доводиться необхідність 

вивчення життєстійкості у період похилого віку, надаються результати 

констатуючого експерименту. Пропонується перспектива проведення 

формуючого експерименту для груп людей похилого віку з різними рівнями 

життєстійкості. 
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Актуальність проблеми життєстійкості літніх людей пов’язана з 

екзистенціальними аспектами періоду похилого віку, що тільки останнім 

часом викликає зацікавленість у науковців. Зарубіжні та вітчизняні 

концепції, де об’єктом прямо чи безпосередньо виступає особистість 

похилого віку, свідчать про перехід від зрілості до літнього віку, на нашу 

думку, цей етап є вкрай індивідуальним і важливим для теоретичного та 

емпіричного дослідження. Потрібно пам’ятати про кризу входження до 

нового етапу для зрілої людини, що не готова змінювати статус та 

втрачати досягнення попередніх етапів розвитку, - похилого віку. 

Припускаємо у своєму дослідженні, що цей природній перехід – є 

закономірним феноменом і особистість здатна зберігати життєстійкість і в 



444 

ситуації безпосередньої конфронтації з екзистенціальними викликами, що 

настільки очевидні на цьому етапі життєдіяльності. 

Постановка проблеми. Період похилого віку містить у собі багато 

психологічних явищ, що потребують вивчення, так само й люди похилого 

віку повинні стати об’єктом вивчення гуманістично спрямованих наук для 

покращення якості життя та зменшення напруги переживання 

екзистенціальних проблем. Вважаємо, що похилий вік є віком 

конфронтацій з екзистенціальною тривогою та страхами смерті, буття та 

небуття, самотності та рефлексією власного життєвого шляху. Таким 

чином, похилий вік є періодом безпосередньої рефлексії страхів смерті, 

небуття, самотності. Екзистенціальна тривога присутня впродовж усього 

життя людини, проте посилюється у похилому віці. Екзистенціальні 

проблеми можуть витіснятись людьми похилого віку, а з деякими – 

відбувається зіткнення (зі згаданими страхами, що не піддаються 

витісненню) і призвести до фрустраційних станів.  

Тому ключовим явищем в ситуації конфронтації може виступати 

фрустрація, що тлумачиться як психічний стан, що проявляється у почутті 

тривоги, приреченості, відчаю. Цей стан тлумачиться як одна із стресових 

форм [2]. Науковці погоджуються у тому, що фрустрація в емоційному 

плані супроводжується обуренням, роздратуванням, почуттям провини 

тощо. Має місце психологічна схильність до фрустрації, яка проявляється 

у мірі толерантності щодо фрустратора і, фактично, психологічною 

стійкістю стосовно певного подразника. Фрустраційна толерантність 

(стійкість) виробляється в процесі становлення особистості, набуття 

певних форм емоційного реагування на життєві труднощі, здатності до 

передбачення успішного виходу з фрустраційної ситуації, і такою 

складною подією може бути зустріч зі старістю. Старість та підготовка до 

неї не є прийнятою у нашій культурі. І тому зустріч зі старістю та перехід 

до поважної вікової категорії не означає автоматично повагу з боку 

оточуючих, взагалі суспільства і це може посилити фрустраційний стан.  

Наведемо думки науковців, що розглядають психофізіологічні 

прояви фрустрації. Зазначимо, що С. Розенцвейг, один із перших 

дослідників цієї проблеми, тлумачив фрустрацію як сукупність реакцій 

організму при зіткненні з непоборними перепонами на шляху задоволення 

тієї чи іншої життєвої потреби. Для Розенцвейга усі прояви психологічного 

характеру мають місце саме як наслідки психофізіологічних процесів. 

Харківський дослідник А. Плотічер у повній мірі поділяє наведений вище 

погляд, наголошуючи, що фрустрація є передусім станом, що характеризує 
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організм, а не особистість. При цьому, на думку українського вченого [4] 

до фрустрації можуть бути віднесені: 

- різноманітні депресивні стани, що супроводжуються похмурим 

світовідчуттям, втратою віри в майбутнє; 

- тривожно-фобічні стани, що проявляються у різноманітних острахах 

(за відсутності справді погрозливого об’єкта), у зневірі у можливість 

їхнього подолання; 

- емоційна лабільність, що супроводжується частою зміною типу 

сприйняття життя і пов’язаною з цим частою зміною почуття 

вдоволення і невдоволення; 

- періодичні «дисфорічні стани» – складний комплекс різноманітних 

емоцій (туга, злість, страх), (на думку Плотічера, цей стан є, значною 

мірою, тотожним аґресивним реакціям на фрустрацію); 

- «абулічні та парабулічні стани, що мають місце за певних 

психопатій», виражаються у внутрішніх конфліктах («хочу – не 

можу») з тенденціями суїцидального характеру; 

- стани втрати віри у себе або ж навпаки, у ретельному слідуванні 

нормам, зокрема, у «патологічному педантизмі»;  

- стани «в’язкості переживань», почуття «неспроможності досягти 

поставленої мети», це може бути посилено, на нашу думку, власне й 

самим віковим чинником.  

Резюмуючи тлумачення Плотічера, зазначимо, що в основі 

фрустрації перебуває не лише суб’єктивне сприйняття особистості, а й 

об’єктивні психофізіологічні процеси, що повинні враховуватись не тільки 

психіатрами, а й психологами. 

Явище фрустрації розглядається також, як один із випадків реакції на 

стрес. Китаєв-Смик виокремлює фрустратор як окремий тип стресогенних 

чинників. При цьому і фрустрацію, і стрес, слідуючи за Г Сельє, 

тлумачить, як якість ситуативних реакцій організму і психіки, 

наголошуючи, що ці реакції постають «проявами адаптації живих об’єктів 

до вимог середовища» [2, с.9]. Вчений виокремлює стенічні (активні) й 

астенічні (пасивні) реакції на стресори та фрустратори, що впливаю 

певним чином на поведінку особистості, взагалі на темп її життєдіяльності, 

на її психологічний стан. У моменти критичних ситуацій – зазначає автор – 

від людини може вимагатися в одних випадках прискорення її діяльності, в 

інших, навпаки, виконання нею ролі пасивного спостерігача. Відтак, 

адекватність стенічних і астенічних реакцій залежить від ситуації 

діяльності, активності, від умов, від внутрішнього ресурсу, життєстійкості. 
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Прояви фрустрації багатоманітні. Науковець Плотічер описує 

фрустрацію як конфліктне за своїми рисами явище. Фрустрованим суб’єктам 

притаманна невідповідність між «емоціями та світоглядом», мають місце 

«контрастні» особливості характеру. Є можливість спостерігати «внутрішні 

дисгармонії»: «похмурих оптимістів», «веселих песимістів», «довірливих 

скептиків», «діяльних нероб» тощо. Також Плотічер зазначає, що, з погляду 

психогенності, фрустрація має дихотомний характер. В одних випадках 

визначальними можуть бути «аутогенні» чинники, тобто фрустрація 

«народжується всередині самої особистості», а в інших – чільна роль 

належить зовнішнім чинникам і тоді даний стан є «створеним зовнішньою 

ситуацією». Така неоднозначність, як вважає автор, має бути присутньою і в 

оцінці фрустрацій. Загалом, на рівні свідомості фрустрація пов’язана із 

домінуючим почуттям невдоволеності. Коли це почуття «сягає певного 

ступеня вираженості й при цьому виявляє схильність до стабілізації, тоді і 

виникає стан, іменований фрустрацією [4, с. 138]. 

Уточнюючи вплив фрустрації, Берковиц зазначає [1, c. 51], що є 

«зовнішня умова, що унеможливлює одержання очікуваного задоволення». 

Однак, якщо фрустрація, по суті, «відсутність нагороди» і центральним 

фактом є формальна незакінченість дії, то для Берковица смисловий акцент 

зміщується з формального боку явища на змістовий, тобто підкреслюється 

когнітивно-емоційний чинник утворення цього стану. «Чим більшим 

очікується задоволення, тим сильніше воно буде фрустроване, коли надії 

будуть руйнуватись» [1, с. 60]. Таким чином, наголошується ідея 

несподіваності блокування зазначеної значущої потреби. Цей чинник 

робить фрустрацію не автоматичною (необхідною, неминучою), а 

ймовірною, зважаючи на опосередкованість коґнітивних структур, 

мотиваційних чинників. Жоден аверсивний подразник як-то спека, 

тиснява, аґресія, біль тощо, чи якесь соціальне обмеження – бідність, 

професійна, національна, релігійна маргінальність тощо, не становлять 

собою неминучих фрустраторів. Аверсія та соціальний бар’єр 

трансформуються на фрустратор внаслідок несподіваності. Окрім 

несподіваності мають значення ті атрибутивні характеристики, якими 

наділяється фрустратор [1, с. 68–69.]. Емпіричні дані показують слушність 

виокремлення наступних форм реакцій на фрустратор:  

а) аґресія (спроба подолання), коли наслідком фрустрації є лише 

емоційна аґресія, але до детермінованої фрустратором не може бути 

віднесена інструментальна аґресія, присутня у будь-якій інтенсивній 

діяльності і яка є, наприклад, необхідною у спорті. Крім цього зазначимо, 

аґресія може спрямовуватись як проти самого джерела фрустрації, так і 
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може мати місце й аутоаґресивність – ворожість суб’єкта стосовно самого 

себе, самодеструктивний спосіб заміщення; 

б) втеча (спроба уникання фрустратора) – більшість дослідників не 

акцентують увагу на цій реакції, хоча, на думку Фромма, вона є не менш 

закономірною, аніж аґресія, що притаманна живим істотам «інстинкт 

втечі» [4, с. 93–94]. 

в) фіксація – «прикованість до фрустратора», присутня потреба 

«тривалий час сприймати, переживати й аналізувати фрустратор» [3, с. 

115.], коли фіксація проявлятиметься в ригідних, стереотипних формах 

поведінки, сприйняття, мислення; 

г) витіснення, хоча цей тип реакції не виокремлюється, однак він є 

закономірним. Левітов зазначає, що «активною формою прояву фрустрації 

є вдавання до діяльності, яка відволікає, дає "забуття"» [3, с. 115.]. Автор 

не називає таку поведінку витісненням, але вдавання до цього терміну, як 

здається, є правомірним; 

ґ) депресія, цей спосіб реакції має наслідком втрату активності, 

цілком унеможливлює діяльність людини ; 

д) регресія – даний спосіб реакції можна вважати звертанням по 

допомогу. 

Така розгорнута характеристика проявів фрустрації це спроба 

підтвердити тезу про визначальний вплив фрустрації на психіку в цілому, і 

вплив може бути як деструктивним, так і мати позитивні наслідки для 

людини, зокрема, спричинити актуалізацію вольових механізмів, 

віднаходження суб’єктом нових способів дій у процесі життєдіяльності. Але 

цей позитив є далеко не мимовільним, оскільки головна умова подолання 

фрустрації – це її усвідомлення. І відбувається перехід суб’єкта від 

мимовільного реагування щодо фрустраційних впливів до контрольованих 

форм життєдіяльності. Першорядну роль, на нашу, думку у цьому процесі 

може відігравати саме рефлексія. Наше припущення підтверджується 

зауваженнями Е.Фромма. У дослідженні фрустрації [7, с. 54], що поведінку 

зумовлюють психічні сили, які перебувають, на «підсвідомому рівні» і що 

«усвідомлення («прозріння») якраз і є тим чинником, який перетворює 

енергетичний потенціал», спрямовуючи психічне життя. І засобом 

«усвідомлення» чи «прозріння» і може бути акт рефлексії. 

Вважаємо, що рефлексію можна віднести до засобу подолання 

фрустрації. Власне, за С. Рубінштейном, інтроспекція (тобто заглиблення до 

свого внутрішнього світу) перебуває в основі будь-якого пізнання, коли 

людина сама для себе виступає об’єктом пізнання. Але не тільки пізнання 

людиною самої себе,  ще й уможливлюється пізнання зовнішнього світу з 
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усіма позитивними та негативними чинниками впливу. Емпіричні засоби 

слугують тільки уточненню знань приналежних первинному досвіду і 

залишаються у межах основних понять досвіду, що переводиться у 

комунікативний зміст саме завдяки інтроспекції [5, с. 44-45]. Певною мірою 

розуміння самопізнання як зв’язку між зовнішнім світом і світом внутрішнім, 

як необхідної засади комунікації перебуває в основі теорії П. Чамати, який 

вказував, що самосвідомість є способом розкриття соціальної якості людини і 

визначає її особистісний поступ [8]. Однак, наразі першочергове значення має 

теза В. Століна [6, с. 255] про визначальність рефлексії суб’єкта у процесі 

професійної психологічної взаємодії. Він цілком поділяє думку, що 

терапевтичний ефект буде проявлятися у тій мірі, в якій психотерапевтичний 

процес зміцнюватиме чи добудовуватиме структури самосвідомості й, тим 

самим, активізуватиме й оптимізуватиме її роботу. Виходячи з цього, 

припускаємо, що будь-яка психотерапевтична техніка, тренінгова технологія 

досягнуть позитивного результату, спрямовуючись на посилення 

самопізнання, корегування рефлексивного процесу, особливо у похилому віці. 

Припускаємо, що фрустрація може виникнути, як неминучий момент 

ситуації похилого віку, «зустрічі зі старістю». Ця ситуація містить 

фрустратори, що визначаються віковими та соціальними чинниками. 

Формування стійкості до фрустрацій залежить від загальних особистісних 

якостей індивіда та від фрустраційної толерантності. Інколи неможливо 

усунути фрустраційні чинники, але можна знизити їх психологічне 

навантаження, і в той же час, здійснити цей захід є й недоцільним. 

Оскільки сама фрустрація є стимулом для життєтворчої активності, для 

віднаходження нових форм життєдіяльності та неординарних способів 

вирішення традиційних або складних завдань, в тому числі життєвих. 

Таким чином, вирішення проблеми фрустрації пов’язане не з блокуванням 

чинників, що ведуть до появи фрустраторів, а формуванням індивідуально-

психологічної стійкості до даних психічних станів, через розвиток 

життєстійкості. 

Виходячи із структури фрустрації як цілісного психічного явища, що 

розгортається в загальній системі адаптаційних процесів, ми можемо 

вказати на такі напрямки формування індивідуально-психологічної 

стійкості до фрустрації в осіб похилого віку: актуалізація екзістенціально-

буттєвих мотивів особистісного характеру; здатність вбачати сенс у 

власному житті; формування автономності щодо ситуацій, незалежності 

щодо зовнішніх чинників; вміння зберігати персональну цінність у 

соціальному оточенні; прищеплення позитивного особистісного ставлення 

до іншого; вироблення прагнення до творчого споглядання свого 
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життєвого шляху. Соціальна й особистісна ізоляція (вимушена чи 

добровільна) в похилому віці може спричинити появу негативних емоцій 

та переживань, зокрема, аґресії, що можуть впливати на самопочуття, на 

задоволеність життям, на задоволеність потреб, взагалі на рівень 

особистісної самореалізації.  

Методи дослідження. Емпіричне дослідження проблеми 

життєстійкості людей похилого віку проводилось починаючи з 2015 року. На 

першому етапі було проведено емпіричне дослідження, у якому брали участь 

70 літніх людей (віком від 59 до 70 років), більшість з яких відносили себе до 

категорії працюючих людей. Нашим досліджуваним було запропоновано такі 

психодіагностичні методики, як коротка версія «Тесту життєстійкості» 

(автори В.О. Олефір, М.А. Кузнєцов, А.В. Павлова), методика «Визначення 

самоактуалізації особистості», методика «Діагностика соціально-

психологічної адаптації (К.Роджерс, Р.Даймонд), методика дослідження 

базисних копінг-стратегій «Індикатор стратегій подолання стресу» (автор 

Д. Амірхан, адаптація Н. Сирота і В. Ялтонський) та бесіда (для встановлення 

життєвої позиції людини похилого віку).  

І було встановлено, що серед 70 осіб (100 %) літніх людей, більша 

частина вибірки (43% осіб) мають високі показники життєстійкості, інша 

частина – середній рівень (30% осіб), остання частина досліджуваних (27% 

осіб) – отримали низькі показники за загальним показником 

життєстійкості. Це свідчить про готовність та спроможність людини 

похилого віку зустріти складні життєві обставинами, гнучко та активно 

діяти в них або навпаки зайняти пасивну захисну позицію.  

Серед досліджуваних віком від 59 років до 65 років високий рівень 

життєстійкості виявили у 37,5% осіб, такі ж дані й низького рівня (37,5% 

осіб), а середній рівень життєстійкості притаманний 25% досліджуваним. 

Серед досліджуваних віком від 65 років до 70 років високий рівень 

життєстійкості виявили у 46,6 % осіб, середній рівень – у 40% осіб, а 

низький у 13,3% осіб. Такий розподіл даних пов'язаний, у першу чергу з 

тим, що у першій групі більшість працюючих літніх людей, це і 

відобразилось на показниках рівнів життєстійкості. І в той же час, 

відмічаємо значні показники низького рівня життєстійкості саме у цій 

групі. Вважаємо, це пов’язано з кризою переходу до періоду похилого віку 

(«зустріч зі старістю»), де люди не встигли адаптуватись до хронологічних 

змін віку, до змін у соматичному здоров’ї, до змін ставлення у суспільстві 

до осіб похилого віку, а навантаження, відповідальність при цьому на 

роботі та у родині не зменшується. І все це наштовхує людину похилого 

віку на роздуми, рефлексію та загальмовує її життєву позицію. Тобто 
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життєстійкість може стати як сталою особистісно значущою рисою, так і 

виступати ситуативним компонентом, що включається у потрібний для 

особистості час (можливо активізується самою людиною або спеціалістом 

з психології).  

Виходячи з нашого припущення і доведеними емпіричними даними 

першого етапу експерименту, нами було проведено наступний 

констатуючий етап емпіричного дослідження (2016-2017 рр. І етап), у 

якому взяли участь близько 400 осіб літніх людей віком 59 років-80 (+) 

років (працездатних та непрацездатних), серед яких більшість жінки.  

Наша увага була зосереджена на вибірці 59-65 років, оскільки саме у 

цій віковій категорії було попередньо на першому етапі нашого 

дослідження встановлено неоднозначні результати щодо проявів рівнів 

життєстійкості та відповідних чинників, що взаємопов’язані з цією 

інтегральною характеристикою. 

На першому етапі констатуючого експерименту було запропоновано 

нашим досліджуваним – людям похилого віку ряд психодіагностичних 

методик, що спрямовані на встановлення особливостей самопочуття та 

екзистенціальних переживань, особливостей емоційного стану, часового 

усвідомлення себе та свого життєвого шляху, значення екзистенціального 

досвіду, адаптивні та неадаптивні стратегії, поведінкових реакцій. 

Методики ретельно підбирались щодо вікового цензу та виходячи з 

проблеми дослідження.  

Нашою метою було встановлення відношення до життя в цілому, 

ставлення до тих реальних умов, в яких перебуває людина похилого віку, 

цікавив психологічний стан людини та розуміння особистісної 

самореалізованості. Для встановлення загальної характеристики – 

«ставлення до життя було» було на другому етапі констатуючого 

експерименту використано наступні методики «Ваше самопочуття» 

(О. Копіна, О. Суслова, Є. Заікіна, 1994 р.), що містить наступні шкали – 

«самооцінка здоров’я», «шкала психосоціального стресу», «шкала 

задоволеності життя в цілому» (О. Копиніна), «шкала задоволеності 

умовами життя» (О. Копиніна), «шкала задоволеності основних життєвих 

потреб» (О. Копиніна), опитувальник основних соціально-демографічних 

показників, де кожна шкала має свій коефіцієнт підрахунку; «Шкала 

станів» (адаптація А.Б. Леонової, 1984 рік), що дозволяє встановити індекс 

суб’єктивного комфорту; методика К. Ізард «Шкала диференціальних 

емоцій», тест «Смисложиттєві орієнтації» Д.О. Леонтьєва, методика 

«Опитувальник на виявлення механізмів психологічного захисту» (LSI) 

Р. Плутчика. 
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Отже, за даними методики «Ваше самопочуття», ми отримали 

наступні показники нашої вибірки, де 400 літніх людей – це 100% (див. 

рис. 1). 

 
Рис.1. Результати діагностики за шкалами методики «Ваше самопочуття» 

(О. Копіна, О. Суслова, Є. Заікіна) 

За представленими шкалами у нашій вибірці отримано наступні 

показники за шкалою «самооцінка здоров’я»: високий рівень оцінюють 

42,5% осіб, як середній рівень або оптимальний сприймають 25% осіб і як 

погану якість свого соматичного стану оцінюють 32,5%. 

Наступна шкала «психосоціального стресу» і встановлено наступне: 

високий рівень виявлено у 27,5% осіб, середній рівень – у 37,5 % 

досліджуваних, а низькі показники психосоціального стресу встановлено у 

35% досліджуваних. 

Ключовою є шкала «задоволеності або незадоволеності життям в 

цілому», що для нас є статистично важливою для наступної обробки 

емпіричних даних та встановлення зв’язку з рівнями життєстійкості. 

Високі показники мають 32,5% досліджуваних, середні показники 

отримали – 22,55% досліджуваних. А низькі показники встановлено у 

більшої кількості досліджуваних вибірки – у 45% літніх людей. 

За шкалою «задоволеності умовами життя» встановлено, що 25% 

досліджуваних задоволені своїми умовами життя, оптимально сприймають 

умови свого життя 50% досліджуваних, а як погані або недостатньо якісні 

та непривабливі оцінюють 22,5% осіб. 

Остання шкала, що описує психологічні характеристики – це шкала 

«задоволеності основних життєвих потреб», за якою встановлено: високий 

рівень притаманний 42,5% осіб, оптимальний рівень притаманний 47,5% 
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досліджуваних і тільки 10% досліджуваної нашої вибірки  оцінюють 

задоволення життєвих потреб, як низькі. Розподіл даних свідчить, що 

жінкам, навіть похилого віку, більш притаманно підлаштовуватись до умов 

життя, навіть, якщо вони несприятливі або складні, на відміну від 

чоловіків. Чоловіки вимогливо ставляться до привілеїв суспільства, навіть, 

якщо вони об’єктивно на це не заслуговують, в той час, як жінки 

принижують свої досягнення та погоджуються «на мале» і прагнуть 

віднайти сенс життя. 

Наступна методика, що була застосована на етапі емпіричного 

дослідження – це методика «Шкала станів» (адаптація А.Б. Леонової), що 

дозволяє встановити індекс суб’єктивного комфорту. Результати нашої 

вибірки розподілились наступним чином (див. рис. 2). 

 
Рис. 2. Результати діагностики за рівнями індексу задоволеності життям 

методики «Шкала станів» 

Як бачимо з отриманих даних, що свідчать про самосприйняття себе 

та свого сталого стану самопочуття, що на нашу думку, може мати певний 

зв'язок із життєстійкістю, як активною складовою серед інших 

особистісних структур. Найбільші показники було встановлено за рівнем –

прийнятного рівня комфорту та нормального самопочуття – у 50,25% 

досліджуваних, у 24,5%  мають відчуття зниженого рівня суб’єктивного 

комфорту та знижене самопочуття. І майже однаково розподілились дані 

між високим рівнем суб’єктивного комфорту та гарним самопочуттям – 

13% досліджуваних й 12,5% досліджуваних оцінюють рівень свого 

суб’єктивного комфорту, як низький та відчувають погане самопочуття. 

Наступна психодіагностична методика, що дозволяє дослідити 

спектр та палітру різноманіття емоцій, що супроводжують життєдіяльність 

осіб похилого віку (позитивні, негативні та тривожно-депресивні емоції)– 
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це методика К. Ізард «Шкала диференціальних емоцій». Отримані дані за 

цією методикою розподілились наступним чином (див. рис. 3). 

 
Рис. 3. Результати діагностики рівнів за шкалою «індекс позитивних 

емоцій» методики «Шкала диференціальних емоцій» 

Виходячи з отриманих даних щодо відповідей про наявність 

позитивних емоцій у житті літньої людини, у даній методиці об’єднані 

емоції інтересу, радості та здивування, найменший або слабкий рівень 

прояву у своєму житті мають 11,5 % досліджуваних, помірний рівень 

присутній у житті 32,5% осіб, виражений рівень проявлено у більшому 

ступені нашої вибірки – у 36,5% досліджуваних, а сильний рівень прояву у 

своєму житті відчувають 19, 5% осіб.   

Наступний показник даної методики – це «індекс гострих негативних 

емоцій», що включає горе, гнів, огиду, презирство, що можуть бути 

пов’язані також і із незадоволенням потреб у своєму житті, неможливості 

пристосуватись до певних нових і не завжди приємних умов середовища у 

зв’язку зі зміною свого соціального статусу – людини похилого віку (див. 

рис. 4).    

21%

31,55%36,50%

19,50%

індекс гострих негативних емоцій

слабкий рівень

помірний рівень

виражений рівень

сильний рівень

 
Рис. 4. Результати діагностики рівнів за шкалою «індекс гострих 

негативних емоцій» методики «Шкала диференціальних емоцій» 
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Отримані дані за шкалою «індексу гострих негативних емоцій» 

дозволяють побачити ступінь та наявність присутності спектру негативних 

емоцій, що торкаються різних важливих сфер життя та можуть впливати на 

нього. Слабкий рівень присутності гострих негативних емоцій 

переживають 21% досліджуваних, помірний рівень відчувають – 31,5% 

досліджуваних, виражений рівень – у 34,5% досліджуваних і сильний 

рівень присутності таких негативних та гострих емоцій відчуває 13% осіб. 

Остання шкала цього тесту, що так само може бути для нас 

інформативною, щодо наявності фруструючих ситуацій, є шкала «індекс 

тревожно-депресивних емоцій» (див. рис. 5). 

 
Рис. 5. Результати діагностики рівнів за шкалою «індекс тривожно-

депресивних емоцій» методики «Шкала диференціальних емоцій» 

 

За даною шкалою – «індекс тривожно-депресивних емоцій», що 

об’єднує емоції страху, сорому та провини та можуть бути відгуком 

гострих екзистенціальних проблем та переживань. Слабкий рівень прояву 

встановлено у 34,5% досліджуваних, помірний рівень встановлено у 27% 

осіб, виражений рівень мають 30,5% досліджуваних і сильний рівень цих 

складних переживань встановлено у 8% осіб. 

Наступна методика, що дозволяє нам встановити ставлення до сенсу 

життя, до відчуття самореалізованості на етапі пізньої дорослості – це 

методика «Смисложиттєві орієнтації» Д.О. Леонтьєва. Результати 

представлені на рис. 6.  
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Рис. 6. Результати діагностики рівнів за шкалою «результативність життя 

або задоволеність самореалізацією» методики «Смисложиттєві орієнтації» 

Результати, що були отримані за даною методикою, за шкалою 

«результативність життя або задоволеність самореалізацією» показують 

наскільки люди у період входження до етапу «похилого віку» оцінюють 

(на момент дослідження) своє прожите життя, сприймають його 

об’єктивно та відчувають себе самореалізованими особистостями. 

Найбільший показник – це високий рівень відчуття самореалізованості 

встановлено у 47,75% осіб, середній рівень –у 38,25% осіб, а низький 

рівень виявлено у 14% осіб.  

Відомо, що тривалий стрес, пов'язаний із хронічним впливом 

негативних чинників, навіть якщо їхня інтенсивність є невеликою, впливає 

значно важче, ніж сильні, проте однократні стресори. І наступна 

інформативна методика, що дозволяє встановити реакцію людини на ці 

фруструючі або конфліктні ситуації – це методика «Опитувальник на 

виявлення механізмів психологічного захисту» (LSI) Р. Плутчика. За 

даною методикою встановлюються вісім («раціоналізація», «реактивне 

утворення», «компенсація», «проекція», «заперечення», «заміщення», 

«регресія», «витіснення») способів реагування людини на різноманітні 

складні та стресові ситуації, її ставлення до людей, що відображені у змісті 

запитань, з якими людина повсякчас може зустрітись на своєму життєвому 

шляху і певним чином реагувати на емоційному рівні, на рівні 

усвідомлення, на рівні поведінки.  

Серед таких стратегій науковцями були встановлені конструктивні – 

«компенсація» та «раціоналізація», що знижують ризик виникнення 

когнітивного дисонансу, конфліктів або їх загострення, на відміну від 

найбільш деструктивних – «проекція» та «витіснення».  
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Було встановлено (за середньою), що конструктивні стратегії – 

компенсацію обирають 17,5% досліджуваних та раціоналізацію – 16% 

досліджуваних. А найбільш деструктивні форми реагування – проекцію 

обирають 12% досліджуваних, а витиснення – 21,25% досліджуваних. За 

іншими стратегіями було отримано такі дані: регресію обрали – 13,25% 

досліджуваних, реактивне утворення – 12,5% досліджуваних, заперечення 

– 25% досліджуваних і заміщення обрали 20% досліджуваних. 

За результатами даної методики встановлено, що у досліджуваних 

домінує стратегія заміни емоцій, що спричинюється реальною проблемою 

на фантазування вирішення, розв’язання складної ситуації. Дана захисна 

стратегія, вважається конструктивною, на нашу думку тому, що дозволяє 

особистості привласнити якості, поведінкові характеристики та манеру 

реагування іншої людини у складних обставинах, що у подальшому може 

стати успішним, для даної особистості, способом виходу зі стресових або 

фруструючих ситуацій у випадку усвідомленості цих дій. Вибір стратегії 

раціоналізації або інтелектуалізації, також присутній у наших 

досліджуваних, вважаємо, пов'язано з їхнім радянським минулим, коли 

дитинство, юність та молодість проходили в умовах загального тотального 

контролю і атмосфері засудження будь-яких відхилень від норми. Тому 

наші досліджувані схильні подумки упорядковувати реальність при 

зустрічі з конфліктною або фруструючою ситуацією блокуючи емоційну 

сферу. Так само і стратегія заміщення ніби уводить від реальності, від 

вирішення реальних проблем, що зустрічає на своєму життєвому шляху 

особистість. 

У вибірці людей, які «входять у старість» додаючи до всіх життєвих 

проблем ще й екзистенціальні переживання, домінує стратегія 

заперечення, що пов’язано з небажанням приймати фруструючі аспекти, 

обставини, що викликають тривогу або не приймати частину свого 

досвіду, не дозволяти собі приймати реальність. Також обирається 

стратегія витіснення, на нашу думку, пов'язано з опором не стільки 

реальності сьогодення, скільки негарних вчинків минулого. І для 

прийняття свого світу з усіма позитивними та негативними моментами 

повинна бути внутрішня сила та екзистенціальна сміливість.  

Аналіз розподілу даних за віковим цензом показав, що за 

психодіагностичними методиками та авторською анкетою про різні сфери 

активності особистості, суттєві відмінності літніх людей віком від 60 років 

до 64 років від іншої частини наших досліджуваних. Тому наступним 

етапом являється статистичний аналіз даних досліджуваних для 

встановлення особливостей самопочуття та екзистенціальних переживань, 
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особливостей емоційного стану, часового усвідомлення себе та свого 

життєвого шляху, значення екзистенціального досвіду, адаптивні та 

неадаптивні стратегії, поведінкових реакцій.   

Висновки. Емпіричне дослідження доводить необхідність аналізу 

проблеми особливостей життєстійкості осіб похилого віку з 60 років до 65 

років, оскільки саме цей віковий період похилого віку виявився найбільш 

вразливим для впливу фруструючих чинників. Отримані дані, що 

спрямовані на встановлення особливостей самопочуття та 

екзистенціальних переживань, особливостей емоційного стану, часового 

усвідомлення себе та свого життєвого шляху, значення екзистенціального 

досвіду, адаптивні та неадаптивні стратегії, поведінкових реакцій (у статті 

представлено частину емпіричних даних), дозволяють встановити 

наскільки усвідомлюється, навіть приймається екзистенціальний досвід 

особистістю на етапі входження у новий віковий період. Комплексна 

психологічна діагностика дозволяє розподілити досліджуваних похилого 

віку за рівнем життєстійкості та відповідними параметрами для 

психокорекції опанувального реагування в екзистенціальній ситуації. 
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Lych О. 

The empirical study of elderly peoples’ existential situation in connection  

with their psychological hardiness 

The article describes old age existence, which combines the crisis of ―meeting with old age‖ 

and understanding by an individual of the last age period - the natural end of life. We have 

empirically substantiated that elder people’s psychological hardiness should be studied; the 

corresponding ascertaining experiment is presented in the article. The idea to perform a formative 

experiment for groups of elderly people with different psychological hardiness is put forward and 

justified. 

Keywords: existential situation, elderly age, frustration, reflection 
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СТРЕСОСТІЙКІСТЬ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОБЛЕМА 

 

В статті порушено проблему стресостійкості учнівської молоді у психологічному 

дискурсі  з позицій різних  трактувань ученими. Встановлено, що у  

повсякденному житті учням доводиться стикатись з чималою кількістю чинників, 

що здатні спровокувати стресові стани (емоційне напруження через навчання, 

особистості стосунки із середовищем, конфлікти,через  розлучення батьків, з 

близькими людьми, втрата близьких людей, катастрофи, травми, страхи, поява 

нового члена сім’ї, переїзд, втрата домашнього улюбленця тощо), які  не завжди 

передбачувані; невдалий минулий досвід, отриманий у тій чи іншій ситуації.  

Зазначено, що стресові стани вирізняються індивідуальною природою, і мають  

різний вплив на школярів, протікання психічних пізнавальних процесів та  

поведінки. На основі  контент-аналізу констатовано, що стресостійкість 

забезпечує високу ефективність діяльності та зберігає здоров’я учня, за умови, 

якщо він буде потенційно готовим за рахунок енергії емоційного збудження 

виконувати за необхідний проміжок часу потрібну діяльність, яка  дає можливість 

емоційно збудженій людині зберігати визначену спрямованість своїх дій, 

адекватність функціонування та контролю за вираженням емоцій. 

Ключові слова: стрес, стресостійкість, стресові стани, чинники, учнівська 

молодь 

 

Постановка проблеми. Високий рівень інтенсивності та 

напруженості життя сучасної людини веде до збільшення навантаження на 

її психіку та зумовлює значущість стресостійкості особистості для 

підтримання її психічного здоров’я та забезпечення ефективності 

функціонування. Відповідно, перед сучасною українською школою стоїть 


