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Психологічна стійкість у житті кожної людини виявляється у рівні 

адаптовано реагувати на тривалі навантаження,  у 

спеціальнихздібностях,уміннях та навичках,які дозволяють утримувати рівний, 

спокійний емоційний фон. Разом з тім, психологічнастійкість надає можливість 

людині вчасно реагувати на життєві складнощі,зміну умов існування та 

реагування у складних ситуаціях. Психічна стійкість призводить до 

оптимального зниження страху, напруження татривоги, гармонізує  всі сфери 

життєдіяльності.Психологічна стійкість – це якість особистості, яке 

відрізняється своєю багатогранністю, змістомта фундаментальністю у 

вивченніїї складових. Це відкрита системи з функціональними складовими та 

власними структурними компонентами.  

На сьогоднішній день в науці поняття психологічної стійкості на жаль, 

залишається недостатньо визначеним, незважаючи на велику практичну 

значимість цього поняття та емпіричні дослідження психічної стійкості у різних 

сферах життєдіяльності людини. В.С. Берднікова і О.С. Казурова проводили 

аналіз розробки вивчення психологічної стійкості як якості особистості. 

Зокрема, вони визначають наявність різноманітних видів стійкості з’ясованих  у 

психологічній літературі: стійкість, стійкість до порушення норм і меж, 

стійкість до травмуючим ситуацій,стресостійкість, стійкість до невизначеності, 

стійкість до конфліктної поведінки і т. інше. Автори підкреслюють, що, на 

перший погляд, дуже часто психологічна стійкість ототожнюється з 

уявленнямпро стресостійкість, наповнюється безліччю різних смислових 

відтінків і уточнюючих моментів. Також авторки зазначають а необхідності 

розмежувати відмінності між емоційною стійкістю і емоційно-вольової 

стійкістю. З точки зору емпіричних досліджень, то існує потреба 



конкретизувати відмінностіу поняттяхфрустраційна толерантність, емоційна 

стабільність, здатність до довільної регуляції функціональних станів 

тасамоконтролю. Перераховані визначення мають різний інструментарій для 

вимірювання іу багатьох дослідженнях різних сфер життя використовуються як 

складові психологічної стійкості або її фактори [1]. 

У психологічній літературі виділяютьзовнішні та внутрішні чинники 

психологічної стійкості. Л.В. Куліков вважає, що рівень психологічної напруги 

та стійкості завжди обумовлений не тільки стрессорами і зовнішніми 

обставинами, але і їх суб’єктивною інтерпретацією, оцінкою.Інша обов’язкова 

якість, яка вмикається разом зі стійкістю – це опірність, «це здатність до 

вибору, як в окремих рішеннях, так і у виборі способу життя в цілому»[2, с.88]. 

Автор зазначив аспекти психологічної стійкості: постійна міжособистісна 

взаємодія, відкритість впливу та здатність виставити опір травмую чому 

впливу,включеність особистості у безліч соціальних зв’язків. Автор виділив 

позитивні полюси якостей і факторів психологічної стійкості: фактори 

соціального середовища (сприяють адаптації, сприяють самореалізації, 

підтримують самооцінку), особистісні чинники (позитивне ставлення 

особистості до себе): оптимістичне, активне ставлення до життєвої ситуації в 

цілому, досить висока самооцінка; узгодженість Я-реального і Я-бажаного, 

довіра до інших, відкрите спілкування, впевненість та незалежність у стосунках 

з іншими людьми; філософське ставлення до важких ситуацій,  відсутність 

ворожості; терпимість, прийняття інших такими, якими вони є, почуття 

соціальної приналежності; задовольняє статус в групі і соціумі, 

стійкіміжособистісні ролі. [2, c. 100-110].  

Д.В. Швець пропонує розрізняти різні види стійкості: емоційну, вольову, 

стресостійкість,стійкість до навантажень, нервово-психологічну, емоційно-

вольову, морально-психологічну, психологічну, соціально-психологічну та ін. 

Автор під «психологічною стійкістю» розумі здатність особистості до 

супротиву, урівноваженості таздатність протистояти несприятливому тиску 



обставин, життєвим труднощам, здатність зберігати здоров’я і працездатність у 

різних випробуваннях [4, c. 226–227].  

А.О. Шейко розглядає психологічну стійкість як здатність психіки зберігатита 

продуктивно функціонувати психіці у короткочасній або тривалій напруженій 

ситуації.Таким чином психологічна стійкість є передумовою «подолання 

труднощів, активного і безпомилкового виконання завдань у складній життєвій 

ситуації» [5]. А автори Н.С.Ліба та М.О.Марценюк, наголошують на тому, що 

психологічна стійкість сприяє благополуччю особистості,забезпечує успішність 

у навчальній тапрофесійній діяльності, підвищує рівень здоров’я та сприяє 

позитивнимсоціальним відносинам та поведінки [3, c. 131].  

Різні погляди психологів на проблему вивчення психологічної стійкості 

дозволяють зробити висновок про те, що психологічна стійкість у вітчизняній 

психології визначається як цілісна характеристика особистості, що забезпечує 

стійкість до впливу важких ситуацій, виявляється узбереженні структури 

діяльності і має власні структурні компоненти. 
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