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Постановка проблеми. Останнім часом дедалі гостріше постає 

питання, як людина може зберегти своє психічне здоров'я після впливу 

стресових ситуацій. Адже аварії та катастрофи, природні лиха та інші 

незгоди все ближче підступають до кожної людини. Через це у психоло-

гічній науці все частіше постає питання: які саме якості дозволяють лю-

дині зберегти своє психічне здоров'я та які ж саме фактори визначають 

життєстійкість особистості.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Існує багато підходів які 

намагаються виділити основу стійкості особистості до стресових факторів. 

У вітчизняній психології цією проблемою займалися Ю.О. Алексан-
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дровський, Ф.Е. Василюк, Ц.П. Короленко, В.І. Лєбєдєв, М.Ш. Магомед-

Емінов, К. Муздибаєв, М.М. Пуховський, М.М. Решетніков, Н.В. Тарабрина 

та інші. Здебільшого у роботах цих авторів увага приділяється профілактиці 

психічних порушень після впливу екстремальних факторів. 

Метою даної статті є аналіз підходів до визначення суті поняття 

життєстійкості особистості у вітчизняній та закордонній психологічній 

науці, розкриття основних положень цих теорій. 

Виклад основного матеріалу. Зміни сучасного світу призвели до 

наближення майже до кожного члена суспільства терористичної, еколо-

гічної, техногенної та криміногенної загрози. Можна сказати, що сього-

дні відбувається загальне зниження почуття безпеки та захищеності су-

часної людини. Тобто, трансординарне існування, за словами 

М.Ш. Магомед-Емінова, все більше вторгається в ординарне існування, 

наділяючи його певними рисами аномальності та катастрофічності [2]. 

Загроза небуття стає неспецифічною характеристикою не тільки екзис-

тенціальної ситуації, а й повсякденної життєвої ситуації та визначає іс-

нування людини. Дуже актуальна ця проблема для людей похилого віку, 

чиї адаптаційні ресурси традиційно вважаються зниженими.  

Сучасні вітчизняні психологи роблять спроби цілісного осмис-

лення особистісних характеристик, що відповідають за успішну адапта-

цію та подолання життєвих труднощів. Це і психологічне наповнення 

введеного Л.М. Гумільовим поняття пасіонарності представниками 

Санкт-Петербурзької психологічної школи [2], і поняття про особистіс-

ний адаптаційний потенціал, що визначає стійкість людини до екстре-

мальних чинників, запропоноване А.Г. Маклаковим [2], і поняття про 

особистісний потенціал, що розробляється Д.О. Леонтьєвим на основі 

синтезу філософських ідей М. К. Мамардашвілі, П. Тілліха, Е. Фромма 

та В. Франкла [2]. 

Поняття про особистісний адаптаційний потенціал базується на 

концепції адаптації та використовує традиційні для цієї наукової пара-

дигми терміни. А.Г. Маклаков розглядає здатність до адаптації не тільки 

індивідуальною, а й особистісною властивістю людини. Адаптація розг-

лядається ним не лише як процес, але і як властивість живої саморегу-

льованої системи, що складається в здатності пристосовуватися до зов-

нішніх умов. Адаптаційні здібності людини залежать від психологічних 

особливостей особистості. Саме ці особливості визначають можливості 

адекватного регулювання фізіологічних станів. Чим вищі адаптаційні 

здібності, тим вища ймовірність того, що організм людини збереже но-

рмальну працездатність і високу ефективність діяльності при дії психо-

генних факторів зовнішнього середовища [2]. 

Адаптаційні здібності людини піддаються оцінці через оцінку рів-

ня розвитку психологічних характеристик, найбільш значимих для ре-

гуляції психічної діяльності і самого процесу адаптації. Чим вище рі-
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вень розвитку цих характеристик, тим вища ймовірність успішної адап-

тації людини і тим значніше діапазон факторів зовнішнього середови-

ща, до яких вона може пристосуватися. Дані психологічні особливості 

людини складають її особистісний адаптаційний потенціал, в який 

включаються такі характеристики: нервово-психічна стійкість, рівень 

розвитку якої забезпечує толерантність до стресу, самооцінка особисто-

сті, яка є ядром саморегуляції та визначає ступінь адекватності сприй-

няття умов діяльності і своїх можливостей, відчуття соціальної підтри-

мки, що обумовлює почуття власної значущості для оточуючих, рівень 

конфліктності особистості, досвід соціального спілкування. Всі перера-

ховані характеристики є значущими при оцінці і прогнозі успішності 

адаптації до важких і екстремальних ситуацій, а також при оцінці швид-

кості відновлення психічної рівноваги  

Д.О. Леонтьєв вводить поняття особистісного потенціалу, як базо-

вої індивідуальної характеристики, стрижня особистості. Особистісний 

потенціал є інтегральною характеристикою рівня особистісної зрілості, 

а головним феноменом особистісної зрілості і формою прояву особисті-

сного потенціалу є якраз феномен самодетермінації особистості. Особи-

стісний потенціал відбиває міру подолання особистістю заданих обста-

вин, зрештою, подолання особистістю самої себе, а також рівень докла-

дання зусиль по роботі над собою і над обставинами свого життя [1]. 

Одна з специфічних форм прояву особистісного потенціалу – це 

проблематика подолання особистістю несприятливих умов її розвитку. 

Ці несприятливі умови можу бути задані генетичними особливостями, 

соматичними захворюваннями, а можуть – зовнішніми несприятливими 

умовами. Існують завідомо несприятливі умови для формування особи-

стості, вони можуть дійсно фатальним чином впливати на розвиток. Але 

їхній вплив може бути подолано, за рахунок введення в цю систему фа-

кторів додаткових вимірювань, насамперед самодетермінації на основі 

особистісного потенціалу. 

У зарубіжній та вітчизняній психології особистісний потенціал 

визначали такими поняттями як воля, сила Его, внутрішня опора, локус 

контролю, орієнтація на дію, воля до сенсу і т.д.. Найбільш повно, з то-

чки зору Д.О. Леонтьєва, цьому поняттю в зарубіжній психології відпо-

відає поняття «життєстійкість» hardiness, запроваджене С. Мадді [1]. 

Теорія С. Мадді про особливу особистісну якість «hardiness» ви-

никла у зв'язку з розробкою ним проблем творчого потенціалу особис-

тості та регулювання стресу. Ці проблеми найбільш логічно пов'язують-

ся, аналізуються і інтегруються в рамках розробленої ним концепції 

«hardiness». Через поглиблення атитюдів включеності, контролю і ви-

клику (прийняття виклику життя), позначених як «hardiness», людина 

може одночасно розвиватися, збагачувати свій потенціал і впоратися зі 
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стресами, що зустрічаються на життєвому шляху. 

У вітчизняній літературі прийнято переводити «hardiness» як 

«стійкість» чи «життєстійкість» (за Д.О. Леонтьєвим). Згідно з Великим 

англо-російським словником, «hardiness» - витривалість, міцність, здо-

ров'я, стійкість, сміливість, відвага, безстрашність, зухвалість, нахабст-

во [1]. Відповідно «hardy»-витривала, стійка, загартована, смілива, від-

важна, зухвала, безрозсудна, витривала людина. У вітчизняній літерату-

рі досить мало публікацій, присвячених «hardiness» [1]. 

Поняття «hardiness» відображає, з точки зору С. Мадді і 

Д. Кошаба, психологічну живучість і розширену ефективність людини, 

а також є показником психічного здоров'я людини. Ними було розроб-

лено психометрично адекватний метод виміру «hardiness», вивчалися 

взаємозв'язки між цим методом і шкалами Міннесотського багатофак-

торного особистісного опитувальника [7]. За результатами цієї роботи 

можна сказати, що «hardiness» є загальною мірою психічного здоров'я 

людини, а не явищем контрольованих негативних тенденцій людини. 

Особистісна якість «hardiness» підкреслює атитюди, які мотивують лю-

дину перетворювати стресогенні життєві події. Ставлення людини до 

змін, як і її можливості скористатися наявними внутрішніми ресурсами, 

які допомагають ефективно управляти ними, визначають, наскільки 

особистість здатна упоратися з труднощами і змінами, з якими вона 

стикається кожен день, і з тими, які носять близький до екстремального 

і екстремальний характер [7]. 

Першою характеристикою атитюдів «hardy», є «включеність» 

(commitment) – важлива характеристика щодо себе і навколишнього сві-

ту і характеру взаємодії між ними, яка дає сили і мотивує людину до ре-

алізації, лідерства, здорового образу думок і поведінки . Вона дає мож-

ливість відчувати себе значущим і достатньо цінним, щоб повністю 

включатися у вирішення життєвих завдань, не дивлячись на наявність 

стресогенних чинників і змін. «Hardy»-атитюд, умовно названий «конт-

ролем» (control), мотивує до пошуку шляхів впливу на результати стресо-

генних змін, на противагу впаданню у стан безпорадності та пасивності. 

Це поняття в чомусь схоже з поняттям «локус контролю» Дж. Роттера. 

На противагу почуттю переляку від цих змін, «hardy»-атитюд, позначе-

ний як «виклик» (challenge), допомагає людині залишатися відкритим на-

вколишньому середовищу і суспільству. Він полягає в сприйнятті особи-

стістю події життя як виклику та випробування особисто собі. 

Підсумовуючи, можна сказати, що «hardiness» – це особлива стру-

ктура установок і навичок, що дозволяють перетворити зміни в можли-

вості. Це ніби свого роду операціоналізація, введеного П. Тілліхом по-

няття «мужність бути». 

Крім атитюдів, «hardiness» включає в себе такі базові цінності, як 
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кооперація (cooperation), довіра (credibility) і креативність (creativity) [7]. 

Особливістю поняття «hardiness» є те, що воно не тотожне понят-

тю копінг–стратегій, або стратегій подолання життєвих труднощів. З 

точки зору А. Лазаруса і С. Фолкмана, це стратегії, спрямовані на подо-

лання життєвих труднощів: стратегія протистояння опануванню, страте-

гія дистанціювання, стратегія самоконтролю, стратегія пошуку соціаль-

ної підтримки, стратегія прийняття відповідальності, стратегія уникнен-

ня, стратегія планового розв'язання проблеми і стратегія переоцінки 

[11]. По-перше, копінг-стратегії – це прийоми, алгоритми дії, звичні і 

традиційні для особистості, в той час як «hardiness» – риса особистості, 

установка на виживання. По-друге, копінг – стратегії можуть приймати 

як продуктивну, так і непродуктивну форму, навіть вести до регресу, а 

«hardiness» – риса особистості, що дозволяє справлятися з дистресом 

ефективно, і завжди в напрямку особистісного зростання. 

Ла Грека розглядає психологічні чинники подолання стресу. У 

медичних і психологічних дослідженнях велика увага приділяється вза-

ємозв'язку стресу і виживаності [8]. Але динаміка цього взаємозв'язку 

поки до кінця не визначена вченими. На даний момент відомо, що стрес, 

не правильно вирішений, може мати серйозні патологічні наслідки для 

імунної, серцево-судинної і центральної нервової системи. Фактори, які 

можуть надавати пом'якшувальну дію на цю напругу це адаптація ди-

тинства, індивідуальність «hardiness» (стійкість), очікування стресу, ро-

зчленовування внутрішнього переживання стресу, соціальна підтримка, 

і навколишнє середовище. Важливу роль для зняття стресу грають пріо-

ритети, які розвиваються, уникнення стресу, відпочинок, фізичні впра-

ви, розширення соціальних зв'язків, повноцінне харчування; і викорис-

тання методів релаксації [8]. 

Згідно з дослідженнями І. Солкани і Дж. Сікора, що займалися ві-

дносинами між «hardiness» і напругою в умовах, що викликають триво-

гу, особистості з меншим рівнем тривожності і високими показниками 

«hardiness» продемонстрували слабші фізіологічні реакції при зіткненні 

з ситуацією стресу. Більш високі показники варіабельності серцевого 

ритму, виявлені у людей з високим рівнем самоконтролю, з точки зору 

дослідників, вказують на більшу вираженість спроб подолання ситуації 

(задіяність копінг-стратегій) [18]. 

М. Шейер та Ч. Карвер вивчали вплив очікування результату на 

фізичний стан людини [15]. Дослідники пов'язують диспозиційний оп-

тимізм і здоров'я, наприклад, відновлювальний період після хірургічно-

го втручання. Інше дослідження показало зв'язок між рівнем ворожості і 

хворобами серця. Якість «hardiness» (визначене, як включеність, конт-

роль і виклик), яке може бути пов'язане з оптимізмом, автори пропону-

ють розглядати як рису особистості, яка є буфером проти несприятли-

вих фізичних наслідків стресу. Можливо, показники оптимізму-
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песимізму є медіаторами, хорошого фізичного стану через поведінкові 

механізми, типу загальних копінг-стратегій (стратегій опанування), че-

рез вплив фізіологічних показників на кардіоваскулярні реакції, імунну 

систему, або через деяку третю змінні типу соціальної підтримки. Та-

кож можна припустити наявність зв'язку цих показників з самоефектив-

ністю та вивченою безпорадністю [15]. 

К. Шарлі і співавтори показали, що висока напруженість діяльно-

сті, вираженість рис характеру типу А, низький рівень соціальної підт-

римки, неефективні копінг-стратегії, і низький рівень когнітивного ком-

понента «hardiness» в людини є показниками, на основі яких можна 

прогнозувати більш низький рівень фізичного і психологічного здоро-

в'я. Чоловіки, згідно їх дослідженню, виявилися здоровішими чим жінки 

[14]. Показник когнітивного «hardiness» виявився найтісніше пов'язаний 

з хорошим загальним здоров'ям і низьким рівнем стресу на роботі. 

Дослідження І. Солковой і П. Томанека присвячені ролі якості 

«hardiness» в подоланні повсякденного стресу. У їх роботі розглядають-

ся можливі напрями, на яких «hardiness» може виступати буфером про-

ти стресу. Їх дослідження показало, що «hardiness» впливає на ресурси 

опанування через підвищення самоефективності. Люди, що мають висо-

кі показники «hardiness», мають більше відчуття компетентності, вищу 

когнітивну оцінку, розвиненіші стратегії подолання і відчувають менше 

стресів у повсякденному житті [19]. 

Дослідження Г. Лі було присвячено взаємозв'язку «hardiness» і су-

б'єктивно сприйманого рівня здоров'я у дорослих. Виявилося, що ті рес-

понденти, які показали вищий рівень вираженості рис «hardiness», від-

чувають себе здоровішими психічно і соціально, але не фізично [10]. 

Робота С. Сігідди і К. Хасана присвячена впливу спогадів минуло-

го і їх самооцінного впливу на особистісні характеристики, пов'язані з 

«hardiness». Виявлено, що серед спогадів тих респондентів, у яких вияв-

лено низький рівень «hardiness», переважають події, в яких респондент 

відчував, що не керує подіями, не може прийняти їх виклик. У тих, у ко-

го був виявлений високий рівень «hardiness», в минулому мали більше 

подій, в яких вони успішно справлялися з труднощами, приймали ви-

клик, були вірними собі. Найбільш інформативним, згідно цьому дослі-

дженню, є сприйняття події яка несе виклик і прийняття цього виклику 

особистістю [17]. 

В. Флоріан, М, Мікулінчер і О. Таубман у своєму дослідженні за-

далися питанням, чи сприяє високий рівень «hardiness» збереженню 

психічного здоров'я в напруженій ситуації. Вони розглядали в цьому 

контексті роль оцінки і копінг-стратегій. Дослідження показало, що 

компоненти «hardiness» (включеність і контроль) виявилися прогности-

чними щодо психічного здоров'я. Включеність підвищила розумове 

здоров'я, зменшуючи оцінку загрози та використання сфокусованих на 
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емоціях копінг-стратегій, збільшуючи роль вторинної переоцінки подій. 

Показник вираженості контролю позитивно вплинув на розумове здоро-

в'я, викликав зниження оцінки загрози події, сприяв переоцінці події та 

стимулював до використання копінг-стратегій, орієнтованих на вирі-

шення проблем та пошук підтримки [5]. 

М. Раш, У. Шоел та С. Барнард розглядали психологічну стійкість 

в плані стійкості щодо примусу до змін. Підтверджено, що примус до 

змін пов'язаний з почуттями напруги, наступної незадоволеності й праг-

ненням уникнути змін. Психологічна якість «hardiness» надає прямий 

негативний вплив на стрес і прямий позитивний вплив на відчуття задо-

воленості. Роль копінг-стратегій як медіатора взаємовідносин між якос-

тями «hardiness» і стресом, не підтвердилася. Вплив «hardiness» є зна-

чущою альтернативною силою щодо впливу чинника примусу до змін 

на наміри персоналу змінити вид діяльності [14]. 

С. Мадді і Д. Кошаба розглядають роль раннього минулого у 

«hardiness». Особистісна якість «hardiness» розглядається в досліджен-

нях як важливий буфер на шляху переходу стресу у хворобу. Стосовно 

раннього досвіду, що лежить в основі «hardiness», науці в даний час ві-

домо небагато. У початому авторами дослідженні на основі застосуван-

ня кореляційного і регресійного аналізу виявлена висока роль у підви-

щенні показників «hardiness» таких чинників, як компенсуючі сімейні 

стандарти та самосприйняття [7]. 

Дослідження Дж. Шепарда та Дж. Кашані виявили зв'язок між 

«hardiness», статтю і стресом з проблемами у здоров'ї. Молоді чоловіки 

з низьким рівнем стресу мали невелику кількість фізичних і психологіч-

них симптомів, незалежно від рівня включеності і контролю. Чоловіки, 

які характеризуються високим рівнем стресу, відчували більше про-

блем. У жінок такої залежності не виявлено: компоненти «hardiness» не 

мають зв'язку із стресом у плані передбачення здоров'я у жінок [16]. 

Дослідження Д. Кларка присвячені уразливості до стресу як фун-

кції віку, статі, локусу контролю, «hardiness» та поведінки типу А у сту-

дентів. Найбільш інформативними в плані пророкування ступеня ураз-

ливості щодо стресу виявилися такі фактори, як «hardiness» та вік. 

Більш уразливими виявилися ті, що є старшими, та ті випробовувані, 

хто має більш низьку вираженість якості «hardiness». Більш молодші, 

що також мають велику вираженість якості «hardiness», виявилися 

більш стійкими до впливу стресогенних чинників [4]. 

Проблемі копінг-процесів як медіаторів взаємозв'язку між психо-

логічною якістю «hardiness» і здоров'ям присвячено дослідження 

П. Вільямса, Д. Вібе та Т. Сміта. Виявилося, що «hardiness» позитивно 

пов'язана з адаптивними копінг-механізмами і негативно з дезадаптив-

ними копінг-стратегіями [21]. 

У дослідженні Д. Вібе розглядалися «hardiness» і проблеми ослаб-
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лення дії стресу. Випробовувані, що мають більш виражені якості 

«hardy», продемонстрували більш високу фрустраційну толерантність, 

оцінювали завдання як менш загрозливі і реагували на завдання більш 

позитивними емоціями, ніж випробовувані, які мають більш низько ви-

ражені якості «hardy». У той же час, у чоловіків з високими показника-

ми «hardy» були сильніше напружені копинг-механізми в процесі вирі-

шення завдань, що виражалося в підвищенні частоти серцевих скоро-

чень. «Hardiness», згідно з цим дослідженням, не впливає на серцевий 

ритм у жінок [20; 21]. 

Г. Лек і Д. Вільямс досліджували взаємозв'язок між соціальним ін-

тересом, відчуженням у різних сферах життя (сім'я, робота, інші і «я») і 

психологічною якістю «hardiness». Результати дослідження показали, що 

соціальний інтерес пов'язаний з включеністю у взаємини з іншими і в на-

вколишнє середовище людини, які є складовою частиною психологічної 

якості «hardiness», і цей же соціальний інтерес заохочує людину до вико-

ристання активних копінг-стратегій і розвитку якостей «hardy» [9]. 

Згідно з дослідженням С. Негі і Ч. Нікс є тісний взаємозв'язок між 

поведінкою, спрямованою на профілактику хвороб і «hardiness»: ця пси-

хологічна якість вносить вагомий внесок в адаптивну діяльність люди-

ни, допомагаючи знизити ризик захворювання [12]. 

К. Олред і Т. Сміт вивчали реакції на загрозу у людей, що володі-

ють якістю «hardy». Вони виходили з припущення, що такі особи є 

більш стійкими щодо порушень, пов'язаних зі стресом, завдяки своєму 

адаптивному когнітивному стилю і зниженому рівню фізіологічного 

збудження. Оцінювалися когнітивні та фізіологічні реакції чоловіків з 

високим і низьким ступенем виразності якості «hardy» на задачі (за-

вдання) з високим і низьким ступенем загрози. Як і передбачалося, ви-

пробовувані з високим ступенем виразності якості «hardy» давали біль-

ше позитивних самозвітів і менше негативних, ніж ті, хто мав низький 

рівень «hardy» в умовах високого рівня загрози [3]. 

У дослідженні Дж. Бенка та Л. Кеннона, присвяченому впливу 

«hardiness» на зв'язок між стрессорами і психосоматичною патологією, 

показано, що суб'єкти, які мають більш виражені якості «hardy», мають 

тенденцію відчувати стреси менш часто і сприймати дрібні неприємнос-

ті як менш стресогенні. Дані свідчать про те, що життєві події, трудно-

щі, перешкоди тісно пов'язані з болісними симптомами. Хоча самі події 

життя містять свою частку різноманітних труднощів, труднощі та пере-

шкоди вносять свій внесок у прогноз соматичних симптомів [11]. 

Ф. Родволт і С. Агустдоттер у своєму дослідженні звернулися до 

проблеми взаємозв'язку між «hardiness» і моделями поведінки людей з 

характером типу «А»: сприйняття подій життя вони протиставляють у 

своїй роботі опануванню подій життя. Результати показали, що накопи-

чення подій, що сприймаються як небажані, у людей з низьким рівнем 



Проблеми екстремальної та кризової психології. 2011. Вип. 10 

 106 

«hardiness» викликало дистрес. Навпаки, події, що сприймаються як по-

мірно керовані або некеровані, незалежно від їх бажаності, викликали 

дистрес у людей з високою вираженістю рис характеру типу «А». Оцін-

ка ймовірності виникнення будь-якої з подій не була пов'язана ні з яким 

характерологічним типом. Проте, випробовувані з високим рівнем 

«hardiness» відрізнялися від тих, хто мав низький рівень тим, що вони 

найчастіше вважали події бажаними і контрольованими. Подібних від-

мінностей у сприйнятті подій у людей з характерами типу «А» і «В» ви-

явлено не було [13]. 

У статті С. Мадді і Д. Кошаба «Хардінесс і психічне здоров'я» до-

сліджується взаємозв'язок цих показників у студентів з використанням 

опитувальника особистих поглядів, методики оцінки негативної афек-

тивності і Міннесотського багатофакторного особистісного опитуваль-

ника. Шкали ММРІ продемонстрували негативний зв'язок з показника-

ми опитувальника особистих поглядів, що відбиває такі якості 

«hardiness», як самовідчуття включеності, контролю і виклику. Автори 

роблять висновок, що «hardiness» може відображати загальний знамен-

ник психічного здоров'я людини [11]. 

С. Ханг розглядає взаємозв'язок психологічної якості «hardiness» і 

стресу. Індивідуальні та сімейні риси «hardiness» є ресурсами протисто-

яння стресу. Вони включають в себе контроль, виклик, включеність і до-

віру. Люди з високим ступенем виразності якостей «hardy» мають велику 

ймовірність залишитися здоровими і сприймати життєві зміни як позити-

вні і містять виклик, шляхом когнітивної оцінки. «Hardiness» полегшує 

сімейну адаптацію. Поняття про сімейний «hardiness», з точки зору авто-

ра, необхідно зробити складовою частиною теорії сімейного стресу [6]. 

Якість «hardiness» (самовідчуття, що містить почуття включенос-

ті, контролю, виклику і довіри), згідно Д. Евансу та співавторів, є скла-

довою частиною відчуття повноти життя і якості життя [11]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Велика кіль-

кість дослідників розглядає «hardiness» у зв'язку з проблемами подолан-

ня стресу, адаптації-дезадаптації в суспільстві, фізичним, психічним та 

соціальним здоров'ям. Сам С. Мадді розглядає відкритий ним феномен 

набагато ширше, включаючи його в контекст соціальної екології, вва-

жаючи, що ця якість є основою життєстійкості не тільки індивідуальної, 

а й організаційної. Розвиток особистісних установок, що включаються 

ним у поняття «hardiness», могло б стати основою для більш позитивно-

го світовідчуття людини, підвищення якості життя, перетворити переш-

коди і стреси в джерело зростання і розвитку. А головне - це той фактор, 

внутрішній ресурс, який підвладний самій людині, це те, що він може 

змінити і переосмислити, те, що сприяє підтримці фізичного, психічно-

го і соціального здоров'я, установка, яка надає життю цінність і сенс у 
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будь-яких обставин.  

З нашої точки зору, мова у викладених концепціях йде не про різ-

ні підходи до проблеми психологічної стійкості і життєстійкості люди-

ни, а про різні рівні аналізу цього процесу: від адаптації до самодетер-

мінації та реалізації свого життєвого призначення. 
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОГО 

УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 
 

В статье представлен анализ роли средств массовой информации при осве-

щении чрезвычайной ситуации в Украине. Проанализированы положительное и 

отрицательное влияние СМИ на психологическое, эмоциональное и физическое сос-

тояние людей, попавших в зону ЧС. Отмечена недостаточная изученность возмож-

ностей, алгоритмов действия средств массовой информации, качественных и коли-

чественных параметров информации, ее социально-психологической и политичес-


