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Нагальним є несприятливе життєве середовище щодо гармонійного 

життєфункціонування особистості. Сучасні дослідження науковців, психологів, 

педагогів, антропологів, які досліджують особистість у складних життєвих 

умовах, досліджуючи її витривалість, особливості життєвої стійкості, 

стресостійкості, та здатності в умовах, що є життєвими і актуальними, все ж 

таки вміти вбачати і стратегічно планувати власне майбутнє як життєстійкість, 

стресостійкість, стратегічно планувати життєвий шлях,  прагннути до 

саморозвитку, до самоактуалізації, а отже планувати власну  часову та  життєву 

перспективи. 

Життєстійкість особистості – це особистісний конструкт, який дозволяє 

особистості застосовувати ефективні копінг-стратегії у подоланні складних 

життєвих ситуацій, долати  життєві  складнощі, труднощі, а отже свідомо 

конструювати власне майбутнє. Ця здатність людини  дозволяє ефективно 

функціювати у соціокультурному просторі, розвиватися та досягати власної 

само ефективності і саморозвитку, зберігати адаптивну спроможність та 

гармонійність особистісного  і професійного розвитку.  

Важливим питанням залишаєт нься вивчення життєсті нйкості як 

регулято нрної ланки і часової перспектниви, саморегу нляції особисто нсті, само 

актуаліз нації як темпоралньної ланки гармоній нного функціон нування особисто нсті  

в юнацьком ну віці, так як в цей час формуєтьнся особисті нсна ідентичн ність, 

професій нне самовизн начення, формуван ння Я-концепція, формуєтьнся доросла 

зріла особистінсть і вибудову нється перспектнива майбутнь ного. Тому важливо 

розвиват ни вміння справлят нися з труднощанми дорослог но життя, формуват ни 
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регуляці нйні механізмни поведінк ни, навчити юнаків ефективн ному способу 

взаємоді нї зі світом. 

Життєстійкість осіб юнацьког но віку не є універсанльною або фіксован ною 

особисті нсною характернистикою. Її значення змінюєть нся в залежноснті від виду 

стресу, його контекст ну, а також соціальнно-психологічних умов життєдіянльності. 

Розвиток життєстінйкості як інтегралньної характер нистики особисто нсті та її 

складови нх є предмето нм наукових пошуків і дослідже ннь вітчизнянних та 

зарубіжн них вчених: Л. Александ нрової, Б. Ананьєва, С. Богомаз, Д. Кошаби, Д. 

Леонтьєв на, М. Логіновонї, С. Мадді, Т. Наливайкно, Р. Рахімово нї, С. Рубінштенйна, 

П. Тілліха, А. Фоміново нї та інші. Особисті нно-регуляторні якості стали 

предмето нм наукових пошуків І. Беха, М. Боришевснького, О. Конопкін на, В. 

Моросано нвої, О. Осницько нго. Особливо нсті зв’язку життєсті нйкості з елементанми 

самоорга ннізації, самореалнізації, саморегу нляції діяльнос нті і поведінк ни 

особисто нсті у своїх працях обґрунто нвували Л. Дика, А.Дьомін, В. Моросано нва, 

К. Муздибає нв, О. Осницьки нй та інші.  

Мета дослідженння полягає у визначен нні особливо нстей взаємозвн’язку 

життєсті нйкості з регуляти нвними характер нистиками особисто нсті у юнаків.  

Виклад основног но матеріал ну. Життєсті нйка поведінк на є способом 

виживанн ня. Наприкланд, це максималньна мобілізанція в екстрема нльних умовах, в 

ситуації, коли існує пряма загроза життю людини або життю її близьких. 

Також, життєсті нйкість може бути особисті нсною рисою, що визначає стиль 

поведінк ни людини, її спрямованність на подоланн ня труднощі нв, здатніст нь гнучко 

та мобільно реагуват ни на зміни ситуації, умови взаємоді нї. Ця здатністнь є 

головним механізм ном для зарадної поведінк ни у теперішн ньому та побудові цілей 

і планів у майбутньному. 

Головна функція життєсті нйкості полягає у можливос нті будувати ефективн ну 

соціальнну взаємоді ню та знаходитни оптимальнні шляхи саморозв нитку та 

самоздій нснення особисто нсті у складних життєвих обставин нах. Таким чином, 

життєсті нйкість можна розгляда нти в якості особисті нсного потенціанлу 



  

ефективн ного саморозвнитку в стресови нх ситуація нх та екстреманльних життєвих 

умовах і як здатніст нь не втратити сенсу життя [5].  

Про феномен життєстінйкості (hardiness) і його значення для людини 

вперше заговори нв американ нський психолог С. Мадді, з точки зору якого 

поняття «життєстійкість» відображнає психолог нічну живучістнь і розширен ну 

ефективн ність людини, пов’язану з її мотиваці нєю до подоланн ня стресогеннних 

життєвих ситуацій [1].  

Життєстійкість представ нляє собою систему перекона ннь про себе, світ, 

відносин ни із світом. Життєсті нйкість людини пов’язана із можливіснтю 

подоланн ня різних стресів, підтримкною високого рівня фізичногно і 

психологнічного здоров’я, а також з оптимізмном, самоефекнтивністю, 

суб’єктивною задоволенністю власним життям, здатніст ню до неперерв нного 

особистінсного саморозвнитку [2]. 

Отже, життєстінйкість – це досить складне та неоднозн начне поняття, яке 

характер низує здатністнь людини витримув нати всі складноснті життя та успішно 

протистоняти життєвим проблема нм та трудноща нм. 

М. Логінова, вивчаючи психолог нічний зміст життєсті нйкості студенті нв, 

стверджу нвала, що життєстінйка людина – це людина що має життєстінйкі 

перекона нння, які визначаю нться компоненнтами її структур ни (залученість, 

контроль, ризик), яка веде життєстінйкий спосіб життя (підтримує власне 

фізичне і психічне здоров’я), використновує власний досвід для подоланн ня 

життєвих труднощі нв і стресів [4]. Відповід нно до цього життєстінйкість є 

інтеграл ньною характернистикою особисто нсті, що розвиває нться і включає в себе 

цілі, плани, самовідн ношення як частину самосвід номості, стильово нї 

характер нистики поведінк ни. 

Згідно з концепці нєю С. Мадді, компоненнти життєсті нйкості формуютьнся в 

дитинств ні і частково в підлітко нвому віці, але їх можна розвиватни і в інших 

вікових періодах. Життєсті нйкість найчасті нше пов’язана з пережива ннням 

продукти нвності свого життя та успішною самореал нізацією в майбутньному.  



  

На думку Т.  Титаренкно та Т. Ларіної, зріле ставленн ня до складних 

ситуацій передбач нає можливіснть тверезо, спокійно, терпляче сприймат ни себе 

завжди, і в часи везіння, удачі, натхненн ня, і в періоди застою, нудьги, втоми, і 

навіть в добу загибелі надій, краху найзапов нітніших мрій і бажань. Люди, які 

мають позитивн не ставленн ня до себе, як правило, досягают нь успіху і вважають 

саме свою життєсті нйкість його головною передумо нвою. Сильне бажання, 

емоційне збудженн ня, підйом енергії, ріст відповіднальності також підвищує 

життєсті нйкість [5]. 

Життєстійка людина використ новує «гнучку» саморегу нляцію, що дає їй 

можливіснть контролюнвати власну працездантність, приймати рішення 

припинитни чи продовжунвати діяльніснть всупереч втомі [3, с. 5]. Тому 

життєсті нйка людина частіше відчуває задоволе нність своєю працею і як наслідок 

демонстр нує високу ефективн ність діяльнос нті у різних сферах життя.  

Теоретичне аналізув нання за порушено ню темою дозволил но нам  визначитни 

регулято нрні ланки  (життєстійкість, саморегу нляція) і темпоралньні ланки (часова 

перспектнива, самоакту налізація) як предикто нри гармоній нного функціоннування 

особисто нсті в юнацькомну віці, що забезпечнують ефективн ність побудови  

перспектниви майбутнь ного. Маємо на меті емпіричн ним шляхом перевіри нти 

результанти теоретичнного узагальннення.  

Дослідження проводилнося на базі Херсонсьнкого державно нго універси нтету, 

соціальнно-психологічному факульте нті. Емпіричн ну вибірку склали студенти 

третього курсу, віком від 19 до 21 року. Загальна кількіст нь досліджу нваних 

склала 31 чоловік. 

Для дослідженння порушено нї проблеми ми обрали наступні методики: 

опитувалньник життєстінйкості С. Мадді в адаптацінї Д. Леонтьєвна та О. 

Расказов ної (з метою дослідже нння рівня життєстінйкості студенті нв та його 

структур нних компоненнтів), опитувалньник «Стильові особливо нсті саморегу нляції 

поведінк ни – ССП-98» В. Моросано нвої (з метою діагност ники профілів 

саморегу нляції особисто нсті студенті нв) та методика «Діагностика 

самоакту налізації особисто нсті» (опитувальник САМОАЛ) (для виявленн ня 



  

структур нних компоненнтів самоакту налізації особисто нсті як показник на 

регуляти нвної характернистики).   

В результанті проведен ння емпіричн ного дослідженння нами було виявлено, що 

для більшостні досліджунваних студентінв третього курсу властиво середній рівень 

прояву залученонсті, контролю, життєстінйкості та високий рівень прийняттня 

ризику. Тобто, для них є більш властиво ситуаційнний прояв упевнені нсть в тому, 

що навіть в неприємн них і важких ситуація нх, стосунканх краще залишати нся 

залучени нм: бути в курсі подій, у контакті з навколишнніми людьми, 

присвячу нвати максимум своїх зусиль, часу, уваги тому, що відбуваєнться, брати 

участь в тому, що відбуваєнться. Також властиво ситуацій нна схильніснть до 

прояву контролю за обставин нами, організо нвувати пошук шляхів впливу на 

результанти стресогеннних змін, в противаг ну впаданню в стан безпорад нності та 

пасивнос нті. Ситуацій нно схильні справлятнися зі стресами, проявлятни 

психологнічну живучістнь, гнучкістнь поведінкни в подоланнні стресів та проявлятни 

мотиваціню подоланння стресогеннних життєвих ситуацій. Однак при цьому для 

них характернно розгляда нти життя як спосіб отриманння досвіду, готові діяти в 

умовах, коли відсутні стовідсо нткові гарантії успіху, на свій страх і ризик. 

Що стосуєтьнся стильово нї саморегу нлятивної поведінк ни студенті нв третього 

курсу, то для них більш характер нним є середній  рівень загально нї саморегу нляції, 

плануван ння, моделюванння, програму нвання, оцінки результантів і самостій нності 

та високий рівень гнучкост ні. Тобто, для більшостні студенті нв третього курсу є 

більш властиво достатні нй рівень загально нї сформова нності індивідунальної 

системи свідомої саморегу нляції довільно нї власної активноснті, на достатнь ному 

рівні вміють висувати та утримува нти цілі, усвідомлнено плануватни діяльніснть, 

усвідомлнюючи при цьому зовнішні та внутрішнні значимі умови, вміють 

програму нвати власні дії, оцінюват ни адекватн но себе  та результанти своєї 

діяльноснті, мають достатні нй рівень розвинен ності регуляти нвної автономн ності та 

володіютнь високим рівнем сформованності регулято нрної гнучкост ні, тобто 

здатностні перебудонвувати, вносити корекції в систему саморегу нляції при зміні 

зовнішні нх і внутрішнніх умов.  



  

Характерно середній рівень розвитку самоакту налізації. Тобто, студенти 

можуть ситуацій нно проявлятни своє прагненн ня до більш повного виявленння і 

розвитку власних особисті нсних можливоснтей.  

Виявлено, що на такий рівень розвитку самоакту налізації студенті нв третього 

курсу впливаютнь такі соціальн но-психологічні аспекти, як: високий рівень 

самопованги та здатністнь оцінити свої достоїнснтва, позитивн ні риси та схильніснть 

сприйматни природу людини в цілому як позитивн ну. А також низький рівень 

гнучкост ні їх поведінк ни, що говорить про нездатні нсть швидко і адекватн но 

реагуват ни на мінливу ситуацію; низький рівень сензитив нності, що свідчить про 

нерозвин нену рефлексіню у студенті нв третього курсу, здатностні до визначенння 

своїх почуттів, потреб; низький рівень контактнності, що говорить про 

нездатні нсть досліджу нваних до швидкого встановл нення глибоких і тісних 

емоційно н-насичених контакті нв з людьми, до суб'єкт – суб'єктного спілкуванння 

та низький рівень їх пізнавалньних потреб, що свідчить про відсутні нсть у них 

прагненн ня до придбанн ня знань про навколишнній світ. 

За допомогоню кореляці нйного аналізу було встановл нено взаємозвн’язок  

життєсті нйкістості з такою стильово ню саморегу нлятивною поведінк ною, як 

моделюва нння, оцінка результантів та загальни нй рівень саморегунляції. Що 

свідчить більше на даний час про орієнтац нію у сьогоденнні, ніж перспектнивність 

плануван ння майбутньного. Для студенті нв третього курсу це нормативнний 

показник. Також нами було виявлено взаємозв н’язок життєстінйкості з 

самоакту налізацією, а саме з ціннісни нми орієнтац ніями особисто нсті, що прагне до 

самореалнізації, гнучкістню поведінк ни, сенситив нністю та контактн ністю. Крім 

цього було встановлнено ціннісни нх орієнтацній особисто нсті, що 

самоакту налізується, з залучені нстю, контроленм та прийняттням ризику.      

Тобто, рівень життєстінйкості студенті нв залежить від того, чим краща у них 

саморегу нляція поведінк ни, здатні виділяти значущі умови досягненння цілей як в 

поточній ситуації, так і в перспект нивному майбутнь ному, чим більше вміють 

адекватн но оцінюват ни результанти своєї діяльноснті та можливі причини невдач,  

чим більше студенти поділяют нь цінності особисто нсті, що самоакту налізується, 



  

схильні контакту нвати з оточуючи нми, проявляюнть гнучкіст нь у власній поведінц ні 

та не схильні до надчутлинвості до власних переживаннь та потреб.  
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