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 Актуальність проблеми. Люди неоднаково реагують на 

ідентичні стресори. Очевидно, що точно передбачити наслідки 
впливу стресових факторів складно. Це зв'язано з тим, що між 
стресорами та їхніми наслідками опосредковано діють інші фа-
ктори. До таких факторів відносяться якості стресорів, особис-
тісні властивості, компетентність у подоланні стресів і соціаль-
ні фактори. 

Існує кілька моделей комплексної взаємодії різних психо-
логічних факторів, що впливають на подолання 

стресу [1]. 
Стресові, обтяжливі події рідко стають основною причиною 
психічних розладів. Стресори викликають порушення адаптації 
тільки в поєднанні з різними внутрішніми і зовнішніми факто-
рами. В чому ж полягають механізми долання стресу. Це пи-
тання є надзвичайно актуальним.                 

Мета статті – з’ясувати психологічні механізми долання 
стресу у рятувальників 

Завдання – здійснити кореляційний аналіз та визначити 
інформативні показники, які є значущими в механізмах долан-
ня стресу у рятувальників.  

 З метою перевірки гіпотези, що висуває припущення 
стосовно зв’язків стресостійкості зі змінними, які діагностують 
структурні елементи особистості та їх прояви в посттравматич-
ний період, було залучено кореляційний аналіз. 

 В цілому необхідність кореляційного аналізу була 
пов’язана зі встановленням математичним способом кореля-
ційних зв’язків між різноманітними кількісними показниками, 
здобутими у процесі психологічного дослідження. 

 З’ясування того, як змінюється стресостійкість залежно 
від змінних, інших досліджуваних величин дає змогу  
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кількісно оцінити рівень взаємозумовленості цих показників, 
встановити певні закономірності, що вказують на механізми 
долання негативних проявів стресу під час дії стресогенних фа-
кторів та після припинення безпосереднього впливу на психіку 
рятувальників в посттравматичний період. 

Виклад основного матеріалу. Для визначення щільності 
зв’язків між стресостійкістю та показниками методики „Долан-
ня стресу”  проведено кореляційний аналіз. В дослідженні взя-
ло участь 129  рятувальників. 

При цьому коефіцієнт кореляції дасть змогу кількісно 
оцінити рівень зв’язків (низький r<0,3, помірний r=0,3-0,5, по-
мітний r= 0,5-0,7 і високий r>0,7; М.В. Гамезо, І.А. Домашенко, 
1994) між стресостійкістю та значною кількістю психічних та 
соціально-психологічних явищ, що відображають її особливос-
ті взаємозв’язків у структурі особистості. 

Аналіз отриманих даних показав, що 10 показників з 11 
мають достовірні, вагомі рівні кореляційних зв’язків, з них 7 – 
прямих і 4 – зворотних. Так, на рівні високих прямих зв’язків 
спостерігаються кореляції стресостійкості з асертивністю дій 
(r=0,74), активністю (r=0,73) та пошуку соціальної підтримки 
(r=0,71). На рівні помітних – з просоціальністю (r=0,65) та пра-
гнення до здійснення соціальних контактів (r=0,56). На рівні 
помірних – з обережністю (r=0,30). Зворотні кореляційні 
зв’язки зі стресостійкістю  спостерігаються за наступними по-
казниками цієї ж методики, а саме: з імпульсивністю (r=- 0,37),  
уникненням (r=- 0,35), маніпулятивними (не прямими) діями 
(r=- 0,33), асоціальною поведінкою (r=- 0,32). 

 З метою поглиблення розуміння внутрішніх зв’язків по-
казників методики "Долання стресу - 1" розглянемо їхні коре-
ляційні коефіцієнти з усіма іншими змінними, представленими 
в дослідженні. Тим більше, що результати такого аналізу ма-
ють значно розширити та поглибити  погляди на механізми до-
лання стресу. 

 Перший показник цієї методики – асертивні дії - має ви-
сокі прямі зв’язки з двома іншими: активністю (r=0,83) та стре-
состійкістю (r=0,74) та на рівні зворотних помірних – з  
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особистісною тривожністю (r=- 0,41) та  уникненням (r=- 0,42). 
Отже, асертивні дії на досить високому ріні  пов’язані прямою 
закономірністю кореляціями з активністю і стресостійкістю, що 
свідчить про вагомий компонент цих властивостей особистості 
в механізмі долання стресу рятувальників. Хоча не треба ігно-
рувати менш виражені компоненти зі зворотними  помірними 
зв’язками – особистісну тривожність та уникнення, що теж за 
певних умов проявлятимуться і  впливатимуть меншою мірою 
на асертивні дії рятувальників. 

Наступний показник – спрямованість на здійснення соці-
альних контактів - має 5 значимих кореляційних зв’язків. Двоє 
з них на рівні помітних – це про соціальність (r=0,66) та стре-
состійкість (r=0,56) та на рівні помірних – потреба соціальної 
підтримки (r=0,45), обережність (r=0,38), агресивність (r=- 
0,34). Отже, здійснення соціальних контактів, очевидно, можна 
розглядати як захисний механізм долання стресу за рахунок 
обережної поведінки та потреби в соціальній підтримці, які 
мають помірний вплив на поведінку особистості за кореляцій-
ними зв’язками. 

Агресивність має зворотний зв’язок і чим більше вона ви-
ражена, тим менша потреба особистості вступати в соціальний 
контакт. 

На рівні помітних і більш впливовими в механізмі долан-
ня стресу за рахунок прагнення до соціальних контактів є пока-
зники просоціальності та стресостійкості. Третій показник – 
потреба в соціальній  підтримці - має істотні кореляційні 
зв’язки з шістьма показниками, з них 4 прямих  і 2 зворотних . 
Так,  високий рівень зв’язку відмічається зі стресостійкістю 
(r=0,71), помірний – з про соціальністю (r=0,47) та прагненням 
до соціальних контактів (r=0,45) та ситуативною тривожністю 
(r=0,35). Це свідчить про високий та помірний вплив вираже-
ності потреби в соціальній підтримці та  механізмі її реалізації 
у рятувальників через високий рівень стресостійкості, просоці-
альну поведінку та прагнення до соціальних контактів. Менш 
впливовими, але все так само вагомими на рівні помірних в ме-
ханізмі стресостійкості за рахунок реалізації потреби в  
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соціальній підтримці реалізуються через зворотні кореляційні 
зв’язки: вольову саморегуляцію (r=- 0,32) та наполегливість. 
Отже, як за даними кореляційного аналізу, так і психодіагнос-
тичними бесідами та експертними опитуваннями потреба в  со-
ціальній підтримці виражена у 90 %  рятувальників і її вираже-
ність є значимою в системі професійної мотивації.  

Таким чином, високий рівень стресостійкості рятувальни-
ків зумовлюється соціальною підтримкою рятувальників у сус-
пільстві, механізм реалізації якої здійснюється завдяки високо-
му рівню кореляційних зв’язків безпосередньо з такою ж влас-
тивістю особистості та помірним впливом прямих зв’язків че-
рез просоціальну поведінку, прагнення до соціальних контак-
тів, рівень ситуативної тривожності та через два зворотних 
зв’язки – вольовий самоконтроль та наполегливість. 

Четвертий показник цієї ж методики – маніпулятивні дії - 
має 7 вагомих кореляційних зв’язків, зв’язки спостерігаються 
на таких рівнях: один на помітному рівні – прямий кореляцій-
ний зв’язок з асоціальною поведінкою (r=0,59). Інші спостері-
гаються на помірному рівні: прямі – з уникненням і агресивніс-
тю (відповідно r = 0,42 і 0,45) та зворотні -  з просоціальною 
поведінкою (r=- 0,47) стресостійкістю (r=- 0,33) деліквентною 
поведінкою (r=- 0,33) та готовністю до діяльності (r=- 0,32). 
Отже, в механізмі долання стресу маніпулятивні дії теж мають 
свою певну вагу. 

Так, маніпулятивні дії мають прямий помітний зв’язок з 
соціальною поведінкою та помірний з уникненням і агресивні-
стю та зворотні помірні зв’язки зі стресостійкістю, просоціаль-
ною поведінкою та деліквентною поведінкою, готовністю до 
діяльності, через які вони реалізуються. 

П’ятий показник – обережність - має 8 достовірних коре-
ляційних зв’язків. З них один на рівні прямих помітних – це 
кореляційний зв’язок обережності з ситуативною тривожністю 
(r=0,69), а інші виявились на помірному рівні: інтернальність 
здоров’я (r=0,47), прагнення до соціальних контактів (r=0,38), 
суїцидальний ризик (r=0,37), просоціальна поведінка (r=0,32), 
особистісна тривожність (r=0,32) та стресостійкість (r=0,30). 
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При цьому спостерігається один зворотний зв’язок обережності 
з інтернальністю досягнень (r=- 0,33).  

Отже, обережність в механізмі долання стресу реалізуєть-
ся прямо і  помітно завдяки вираженості ситуативної тривож-
ності, інші ж змінні також виражені і впливають на рівні помі-
рної вираженості на долання стресу рятувальників через інтер-
нальність здоров’я, суїцидальний ризик, особистісну тривож-
ність, просоціальну поведінку, стресостійкість та у зворотній 
закономірності  інтернальності  до діяльності та прагнення до  
соціальних контактів. 

Шостий показник методики – імпульсивність - має 4 ко-
реляційних зв’язки. Так,  один з них на помірному прямому рі-
вні корелює з імпульсивністю – це особистісна тривожність 
(r=0,36), а три інші мають зворотні помітні кореляційні зв’язки 
з імпульсивністю, а саме: стресостійкість (r=- 0,37), самовла-
дання (r=- 0,32) та вольовий самоконтроль (r=0,30).  

Отже, в системі долання стресу імпульсивність має помі-
рний рівень ваги та реалізується через рівень особистісної три-
вожності прямою закономірністю на помірному рівні, а зворот-
ні зв’язки вказують на те, що чим більше виражені такі її  змін-
ні як стресостійкість, самовладання, вольовий самоконтроль, то 
тим менше виражена імпульсивність особистості, що поглиб-
лює розуміння механізмів долання стресу.  

Сьомий показник методики "Долання стресу - 1" за шка-
лою уникнення  має 12 істотних кореляційних зв’язків, з них 4 
прямих і 8 зворотних. Так, уникнення прямо і помітно 
пов’язано з асоціальною поведінкою (r=0,58), помірно з мані-
пулюванням (r=0,42), агресивністю (r=0,40) та емоційним тону-
сом (r=0,31). 

Зворотні кореляційні зв’язки уникнення найбільш вира-
жені на рівні помітних з активністю (r=- 0,68) та просоціальною 
поведінкою (r=- 0,55), що свідчить про помітний вплив на про-
яви уникнення, а саме: чим більше виражена активність, про-
соціальна поведінка, тим менше задіюється у професійній дія-
льності механізм уникнення, і навпаки, чим ці змінні менш ви-
ражені, тим  більше спрацьовує механізм уникнення і навпаки, 
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чим менш виражені ці змінні, тим більш  спрацьовує механізм 
уникнення.  

Наступні шість змінних теж підлягають такій само зворо-
тній закономірності  на помітному рівні – асертивні дії (r=-
0,42), негативізм (r=- 0,39), наполегливість (r=- 0,38), стресос-
тійкість (r=- 0,35), вольовий самоконтроль (r=- 0,34) і самовла-
дання (r=- 0,30). 

Отже, уникнення у структурі механізму долання стресу  
займає істотне місце, на його прояви прямо і помітно вплива-
ють асоціальна поведінка,  прямо і помірно маніпулювання, 
агресивність та емоційний тонус. Вплив зі зворотними законо-
мірностями кореляційних зв’язків проявів уникнення пов’язані 
на помітному рівні з  активністю та просоціальною поведінкою 
та на помірному рівні – з асертивними діями, негативізмом, на-
полегливістю, стресостійкістю, вольовим самоконтролем і  са-
мовладанням. 

Шкала асоціальної поведінки має 10 достовірних зв’язків, 
з них 6 прямих і 4 зворотних. Так, три прямих зв’язки асоціа-
льної поведінки відмічаються на помітному рівні – це маніпу-
лятивні дії (r=0,59), уникнення (r=0,58) і агресивність (r=0,53), 
що свідчить про достатньо помітну залежність асоціальної по-
ведінки від представлених змінних в механізмі долання стресу, 
якщо він проходить за моделлю асоціальної поведінки. Цей ви-
сновок підтверджується і впливом інших змінних на помірному 
рівні, де спостерігаються такі змінні, які зв’язані з негативіз-
мом, девіантною поведінкою та аддиктивною поведінкою (від-
повідно r = 0,40; 0,37 і r=0,32). 

Водночас істотний вплив на асоціальну модель долання 
стресу мають і кореляційні зв’язки зі зворотною закономірніс-
тю. Так, один з них досить виражений: просоціальність, коли 
коефіцієнт кореляції досягає – (r=0,68), що свідчить про поміт-
ний вплив  на асоціальну поведінку цього чинника. На помір-
ному рівні впливають на асоціальну поведінку такі змінні як 
стресостійкість активність  і самовладання. Тобто, чим більш 
виражені ці змінні у особистості, тим менша вірогідність до-
лання стресу за моделлю асоціальної поведінки. 



 135

Дев’ятий показник, як модель долання стресу, за агресив-
ним типом має 13 вагомих кореляційних зв’язків  з іншими по-
казниками, з них 9 прямих і 4 зворотних. З прямих змінних 
найбільш виражений показник асоціальної поведінки (r=0,53), 
що відображає прямий помітний зв’язок з агресивною моделлю 
долання  стресу. Інші 8 змінних мають кореляційні зв’язки на 
рівні прямих помірних, а саме: деліквентна поведінка (r=0,47), 
маніпулювання (r=0,45), аддиктивна поведінка (r=0,44), негати-
візм (r=0,42), уникнення  (r=0,40), емоційний тонус (r=0,37), 
активація (r=0,34), суїцидальний ризик (r=0,30). На високому 
рівні і досить щільно агресивність корелює зі зворотною зако-
номірністю з просоціальною поведінкою (r=- 0,82). Високий 
рівень кореляції агресивної моделі долання стресу з просоціа-
льною поведінкою свідчить про те, що в осіб, які мають  чітку 
просоціальну спрямованість і засвоєння соціальних професій-
них норм поведінки, таку модель агресивного долання стресу 
обирають рідко як рятувальники-професіонали, що підтвер-
джується спостереженням та опитуванням. 91 %  рятувальників 
чітко засвоїли і дотримуються професійних і соціальних норм 
взаємодії. 

Десятий  показник – про соціальність - має 20 істотних 
кореляційних зв’язків з іншими змінними, що свідчить про ба-
гатоваріантність про соціальної моделі долання стресу, з них 11 
прямих і 9 зворотних. З позитивних прямих кореляційних 
зв’язків на верхніх межах помітних, ближче до високих, спо-
стерігаються зв’язки активності (r=0,73) інтренальності у про-
фесійній діяльності (r=0,67), прагнення до соціальних контактів 
(r=0,66) та стресостійкості (r=0,65), що свідчить про суттєвий 
вплив на реалізацію просоціальної моделі долання стресу за 
рахунок представлених змінних: активності, інтернальності у 
професійній діяльності, прагнення до соціальних контактів, 
стресостійкості особистості. Менш жорстко, але достатньо 
ймовірно на рівні прямих помірних зв’язків модель долання 
стресу пов’язана з потребою в соціальній підтримці (r=0,47), 
вольовою саморегуляцією (r=0,42), самовладанням (r=0,42), 
наполегливістю (r=0,36), інтернальністю в міжособистісних 
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стосунках (r=0,32). Рівень впливу на просоціальну модель до-
лання стресу досить жорстко пов’язаний з агресивністю  
(r=- 0,82) – на рівні високих зворотних зв’язків, що свідчить 
про те, що  чим менше виражена агресивність, тим більша ймо-
вірність долання стресу за просоціальною моделлю. На поміт-
ному  рівні зі зворотною закономірністю виявлені кореляційні 
зв’язки просоціальності долання стресу з асоціальними діями 
(r=- 0,68), уникнення (r=- 0,55), деліквентною поведінкою  
(r=- 0,52). Помітний рівень зворотних зв’язків представлених 
змінних підтверджує висновок про те, що чим менш виражені 
асоціальні дії, уникнення і ризик делінквентної поведінки, тим 
більша ймовірність долання стресу за просоціальною моделлю, 
а велика кількість зв’язків свідчить про велику кількість варіа-
нтів просоціальної моделі долання стресу. Тим більше, що пев-
ну роль в цьому відіграє і наявність зворотних кореляційних 
зв’язків на помітному рівні. Такі зв’язки з просоціальною мо-
деллю мають: маніпулювання (r=- 0,47), негативізм (r=- 0,45), 
аддиктивна поведінка (r=- 0,44), емоційний тонус (r=- 0,36), ак-
тивація (r=- 0,34), суїцидальний ризик (r=- 0,31). 

Отже, зважаючи на те, що показник просоціальної моделі 
має 20 достовірно вагомих кореляційних зв’язків, то механізм 
реалізації багатоваріантний, але найбільш ймовірно, що він бу-
де відбуватись в першу чергу за рахунок високого і помітного 
рівня вираженості прямих кореляційних зв’язків таких змінних 
як активність, інтернальність у професійній  діяльності, стресо-
стійкость та прагнення до соціальних контактів, що підсилю-
ється зворотними кореляційними  зв’язками на високому (з аг-
ресивністю) та помітному рівнях (з асоціальними діями, уник-
ненням і ризиком делінквентної поведінки); у другу чергу – за 
рахунок менш виражених, але достовірних помірних прямих 
зв’язків з потребою в соціальній підтримці, вольовою саморе-
гуляцією, самовладанням, наполегливістю, інтернальністю мі-
жособистісних  стосунків, а також помірних зворотних зв’язків 
з негативізмом, аддиктивною поведінкою, маніпулюванням, 
емоційним тонусом, активацією, суїцидальним ризиком. 
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Одинадцята модель долання стресу -  активність - має 11 
достовірних кореляційних зв’язків, з них 7 прямих і 3 зворот-
них. 

Таким чином, кореляційні зв’язки за методикою "Долання 
стресу - 1" дали змогу висвітлити механізм долання стресу за 
кожною із дев’яти її моделей долаючої поведінки особистості: 
асертивні дії, спрямованість на здійснення соціальних контак-
тів, потреба в соціальній підтримці, маніпулятивні (непрямі) 
дії, обережні дії, імпульсивні дії, уникнення, асоціальні дії, аг-
ресивні дії.  

 За наявністю високого та помітного рівня кореляційних 
зв’язків кожну з моделей долання стресу розподілено на три 
умовні рівні ймовірності долання стресу. На наш погляд, до-
лання стресу проходить в першу чергу за тими моделями, що 
мають найбільше щільних, високого і помітного рівня зв’язків з 
іншими змінними, які й зумовлюють механізм реалізації, у дру-
гу чергу – за наявності  помітних і помірних зв’язків, і в третю 
чергу – за наявності тільки помірних зв’язків. 

Отже, за результатами кореляційного аналізу ми 
з’ясували, що у рятувальників в механізмі долання перешкод 
переважають наступні моделі: 

- в першу чергу, модель активності у зв’язку з наявністю 
трьох високих і трьох помітних зв’язків; модель просоціально-
го долання за наявності двох високих і п’яти помітних зв’язків, 
асертивних дій – за наявності двох високого рівня і двох поміт-
них кореляційних зв’язків; 

- у другу чергу, модель агресивного долання стресу за на-
явності по одній високого рівня кореляції і 7-11 помірних; 

- в третю чергу, модель прагнення, пошук соціальної під-
тримки; 

- в четверту чергу, моделі, що мають тільки поодинокі 
помітні зв’язки і 3-6 помірних, куди увійшли  моделі – маніпу-
лятивна, уникнення, обережності, імпульсивності та потреби в 
соціальних контактах. 

Висновки. В цілому, за кореляційним аналізом визначено 
інформативні зв’язки, що на високому, помітному або  
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помірному рівнях притаманні кожній окремій моделі долання 
стресу як механізму її реалізації. 

Водночас визначаючими за кореляційною вагою є зв’язки 
з активністю, просоціальністю та асертивністю (r=0,83-0,82), 
що і є значимим в механізмі долання  стресу. Таким чином, 
професійне долання перешкод є активним, просоціальним, асе-
ртивним. Активне долання в сукупності з позитивним викорис-
танням соціальних ресурсів (контактів, підтримки) підвищує 
стресостійкість особистості. 
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