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Заключення 

Служба цивільного захисту знаходиться в процесі становлення 

на якісно новий рівень діяльності. Психологічна служба МНС Украї-

ни є її невід’ємною складовою. Вищевикладені пропозиції нададуть 

можливість вдосконалити організаційну структуру психологічної 

служби, що в свою чергу сприятиме підвищенню іміджу серед інших 

психологічних служб, при виникненні надзвичайної ситуації дозво-

лить надавати психологічну допомогу постраждалому населенню на 

європейському рівні, що сприятиме забезпеченню психологічної на-

дійності персоналу при виконанні ним своїх професійних обов’язків. 

Таким чином, за умов реалізації потенціалу психологічної слу-

жби МНС України значно зросте авторитет та імідж Служби Цивіль-

ного Захисту МНС України як в державі так і за її кордонами.  
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АНАЛІТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ 

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ 
 

У статті відображений змістовний аналіз проблем, пов'язаних з визна-

ченням поняття «емоційна стійкість». Проведено теоретичний аналіз погля-

дів вітчизняних і закордонних психологів на предмет емоційної стійкості і її 

ролі в діяльності, пов'язаної з екстремальними умовами. Матеріал, що міс-

титься у статті, допоможе більш точно визначити провідні складові емоцій-

ної стійкості, що, у свою чергу, відкриє інший погляд на формування і закрі-

плення адекватних форм реагування в екстремальних ситуаціях, які детермі-

нуються емоційною сферою. 
Ключові слова: емоційна стійкість, емоційна збудливість, емоційна ри-

гідність – лабільність, емоційність, емоційно-вольовий компонент, емоційно-
моторний компонент, емоційно-сенсорний компонент, емоційний стан, сила 
емоцій, нейротизм. 

 

Актуальність проблеми. Працівники різних професій, що ви-
конують свої службові обов'язки в умовах підвищеного ризику для 
життя, постійно зіштовхуються з небезпекою. Для роботи в таких 
умовах потрібна підвищена увага до емоційної стійкості співробітни-
ка. Недооцінка значимості цього фактора, може виявитися однією з 
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основних причин високого рівня травматизму, захворювань й зни-
ження працездатності. Значне підвищення темпу життя, соціальні й 
політичні трансформації, збільшення екологічних, емоційних й інфо-
рмаційних навантажень надають проблематиці емоційної стійкості 
особливе значення. Емоційна нестійкість залишається, як і десятиліт-
тя тому, однією з головних «проблем сторіч». Для зниження рівня 
травматизму, а також профілактики професійних захворювань, пов'я-
заних зі специфікою роботи, необхідний ретельний теоретичний ана-
ліз робіт і досягнень, що існують в області психологічного знания, 
пов'язаного з діагностикою, формуванням і закріпленням у співробіт-
ників, що виконують свої професійні обов'язки в екстремальних умо-
вах, належного рівня емоційної стійкості. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основою для ви-
вчення проблем емоційної стійкості є праці таких вчених, як 
П.К.Анохіна, С.П.Бочаровой, Ф.Д.Горбової, П.Б.Зільбермана, 
К.І. Ізарда, В.Л. Маріщука, А.Е. Ольшанніковой, І.П. Павлова, 
В.М. Писаренко, В.А.Пономаренко, Г.Селье, О.А. Сиротина, 
А.І.Черкашина, О.А.Черніковой та інш. 

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження: визначити 
детермінуючі фактори й критерії емоційної стійкості в працях сучас-
них психологів. 

Завдання дослідження: 

 Провести теоретичний аналіз проблем пов'язаних з визначен-
ням емоційної стійкості в працях вітчизняних психологів. 

 Вивчити основні підходи з визначенням емоційної стійкості в 
працях закордонних психологів. 

 Проаналізувати розбіжності в поглядах на емоційну стійкість 

у роботах вітчизняних і закордонних психологів.  

Нестійкість емоційної сфери особистості характеризується не-

стабільністю емоційного стану, що проявляється в частих коливаннях 

настрою, підвищеної збудливості, дратівливості, недостатній саморе-

гуляції. Розглянемо визначення емоційних властивостей в аспекті 

стійкості - нестійкості. 

Емоційна збудливість. « Спостерігаючи за різними людьми, – за 

А.Ф. Лазурським, – ми бачимо, що одне почуття, що їм властиво, по-

чинає проявлятися лише в тому випадку, якщо вплив умов досягає 

значної інтенсивності; тільки деякі незвичайні події здатні зруйнува-

ти їхню байдужість і привести їх до стану певного порушення. Інші, 
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навпаки, при будь-якому невеликому приводі спалахують, наче по-

рох, хвилюються, закипають, доходять до стану захопленості або по-

диву й т.п.» [11].  
Емоційна збудливість може проявлятися в таких особливостях 

поводження, як запальність, дратівливість. Стосовно до явища запа-
льності К. Ізард [8] вважає за необхідне ввести поняття «емоційний 
поріг». Людина з низьким порогом емоції гніву більш запальна й час-
тіше перебуває в цьому стані. 

А.Ф. Лазурський [11] вважає, що про емоційну збудливість мо-
жна говорити лише в тих випадках, якщо всі почуття, якими людина 
володіє, виникають у неї з однаковою легкістю.  

При аналізі теоретичних поглядів на предмет емоційної стійкос-
ті ми можемо відзначити, що емоційна збудливість відбиває загальну 
збудливість нервової системи, що обумовлена рівнем активації ЦНС. 
Так, А.А. Коротаєвим [10], який вивчав вплив емоцій на трудові опе-
рації у учениць профтехучилищ, показано, що особи зі слабкою нер-
вовою системою (тобто легко збудливі) більш чутливі до негативних 
емоціогенних подразників, ніж особи із сильною нервовою системою.  

 Емоційна ригідність, що А.Ф. Лазурский визначав як: «той 
найбільший для даної людини відрізок часу, протягом якого емоція, 
що один раз виникла, продовжує проявлятися, незважаючи на те, що 
обставини змінилися й подразник припинив діяти». Емоційно ригідні 
відрізняються «в'язкістю» емоцій, їхньою стійкістю. Емоційна в'яз-
кість пов'язана з фіксацією уваги й афекту на яких-небудь важливих 
подіях, об'єктах, психотравмуючих обставинах, на невдачах, що хви-
люють індивіда. Нестійкість емоції, по А.Ф. Лазурському, проявля-
ється в тому, що, незважаючи на її споконвічну інтенсивність, вона 
швидко слабшає й, зрештою, припиняється, переходить у стан спо-
кійної байдужості. Якщо ж емоції в людині легко збудливі, то попе-
редня емоція дуже швидко змінюється на іншу, ця інша - на третю й 
т.п. Відбувається швидка й різка зміна емоцій і настрою, характерна 
для людей істеричного складу характера. 

Емоційна лабільність властива особам з високим нейротизмом 
(тривожністю). Навпаки, низькому нейротизму властива емоційна ри-
гідність [3]. Занадто виражена лабільність емоцій може ускладнювати 
відносини з оточуючими людьми тому, що особистість стає реактив-
ною, імпульсивною, погано керує собою.  

 У структуру емоційної стійкості різні автори включають різні 
емоційні феномени, на що вказують Л.А. Аболін [1; 2], М.И. Дяۥченко, 
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В.А. Пономаренко [6] та ін. Так, деякі автори розглядають емоційну 
стійкість як «стійкість емоцій», а не функціональну стійкість людини 
в емоціогенних умовах. При цьому під «стійкістю емоцій» розумі-
ються й емоційна стійкість, і стійкість емоційних станів, і відсутність 
схильності до частої зміни емоцій. Таким чином, в одному понятті 
об'єднані різні явища, які не збігаються по своєму змісту з поняттям 
«емоційна стійкість». 

Для Т. Рібо [17], Е.А. Мілеряна [13], О.А. Черніковой [19, 20], 

М.А. Амінова [4] і ряду інших авторів емоційна стійкість тотожна 

емоційній стабільності. 

Е.А. Мілерян пише, що під емоційною стійкістю треба розуміти й 

несприйнятливість до емоціогенних факторів (поряд зі здатністю конт-

ролювати й стримувати виникаючі астенічні емоції). М.Д. Левітів [12] 

зв'язує емоційну нестійкість із нестійкістю настрою, а Л. С. Славіна – з 

«афектом неадекватності», що проявляється в підвищеній уразливості, 

замкнутості, упертості, негативізмі. Л.П. Баданіна, розуміючи під емо-

ційною нестійкістю інтегративну особистісну властивість, що відбиває 

схильність людини до порушення емоційної рівноваги, включила до 

показників цієї властивості підвищену тривожність, фрустрованність, 

жахи, нейротизм. Деякі автори розуміють під емоційною стійкістю не 

емоційну нечутливість, а перевагу позитивних емоцій. Так, 

В.М. Писаренко [14], наприклад, розглядає емоційну стійкість як таку 

властивість особистості, що забезпечує стійкість стеничних емоцій й 

емоційного порушення під дією різних стрессорів. 

В інших випадках під емоційною стійкістю розуміють такий 

ступінь емоційного порушення, що не перевищує граничної величини 

й не порушує поводження людини і навіть позитивно впливає на ефе-

ктивність діяльності. Наприклад, О.А. Чернікова пише, що «емоційна 

стійкість спортсмена виражається не в тім, що він припиняє пережи-

вати сильні спортивні емоції, а в тім, що емоції ці досягають оптима-

льного ступеня інтенсивності» [19]. По В.Л. Маріщуку, емоційна 

стійкість являє собою здатність перебороти стан зайвого емоційного 

порушення під час виконання складної діяльності. В.А. Плахтиєнко і 

Ю.М. Блудов зв'язують із емоційною стійкістю надійність діяльності. 

На їхню думку, емоційна стійкість – це властивість темпераменту, що 

дозволяє надійно виконувати цільові завдання діяльності.  

Л. М. Аболін під емоційною стійкістю розуміє стійкість продуктив-

ності діяльності, що здійснюється в напружених умовах [1; 2].  
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Емоційна стійкість – це єдність різних емоційних характеристик, які 

спрямовані на досягнення поставленої мети. Головним критерієм 

емоційної стійкості для багатьох учених є ефективність діяльності в 

неспецифічній для людини ситуації. Я. Рейковський [16] визначає 

емоційну стійкість як здатність емоційно збудженої людини зберігати 

певну спрямованість своїх дій, адекватне функціонування й контроль 

за проявом емоцій. Н. А. Амінів приписує високу емоційну стійкість 

тим особам, які «краще інших здійснюють контроль своїх особистих 

емоційних реакцій» [4]. 

К.К. Платонов [15] виділяє в емоційній стійкості наступні ком-

поненти: емоційно-вольовий (ступінь вольового володіння людиною 

своїми емоціями), емоційно-моторний (стійкість психомоторики), 

емоційно-сенсорний (стійкість сенсорних вражень). 

Ще один підхід до розуміння емоційної стійкості реалізує 

П.Б. Зільберман, що розуміє під нею «інтегративну властивість осо-

бистості, що характеризується такою взаємодією емоційних, вольо-

вих, інтелектуальних і мотиваційних компонентів психічної діяльнос-

ті індивіда, які забезпечують оптимально успішне досягнення мети 

діяльності в складній емотивній ситуації» [7].  

М.И. Дьяченко й В.А. Пономаренко розуміють емоційну стій-

кість як якість особистості й психічний стан, що забезпечує ефектив-

не поводження в екстремальних ситуаціях. На думку авторів, такий 

підхід дозволяє виявляти передумови емоційної стійкості, сховані в 

психічній динаміці емоцій, почуттів, переживань, а також установлю-

вати залежність її від потреб, мотивів, волі, ступеня підготовленості 

суб'єкта, його інформованності й готовності до виконання тих або 

інших завдань [6]. 

З погляду Е.П. Ільїна [9], про дійсну емоційну стійкість можна 

говорити в тому випадку, якщо визначаються: час прояву емоційного 

стану при тривалій дії емоціогенного фактора, чим пізніше проявля-

ються емоційні стани, тим вище емоційна стійкість; сила емоціогенно-

го подразника, що викликає певний емоційний стан, чим більша по-

винна бути сила цього впливу, тим вище емоційна стійкість людини. 

Про емоційну збудливість говорив і Б.М. Теплов, розуміючи під 

нею швидкість виникнення почуттів (емоцій) і їхню силу. 

В.С. Мерлин у темпераменті виділив дві властивості емоційності: 

емоційну збудливість; силу емоцій. Перша властивість означає емо-

ційну чутливість, друга – енергетичну сторону емоції, що виникла.  
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Таким чином, П. Фресс, Б. М. Теплов, В.С. Мерлин відзначили в 

емоційності її динамічну сторону. С.П. Бочарова пропонує в широкому 

аспекті під емоційною стійкістю розуміти здатність управляти своїми 

емоціями, зберігати високу професійну працездатність, здійснювати 

складну або небезпечну діяльність без напруженості, незважаючи на 

емоціогенний вплив. Далі автор приводить більш вузьке визначення 

емоційної стійкості, позначаючи її як інтегративну полісистемну якість 

індивідуума, обумовлену змістом і взаємозв'язком його складових час-

тин, що системно обумовлює продуктивність діяльності й адекватність 

поводження в екстремальних стресових умовах [10]. 

У поглядах закордонних авторів на емоційну стійкість є відпо-

відність поглядам вітчизняних психологів. Так П. Фресс [18] у якості 

головної характеристики емоційності виділяє емоційну нестійкість 

(невротичність), що характеризується чутливістю людини до емоціо-

генних ситуацій. Введене Р. Кеттелом поняття «афективна стійкість», 

під якою розуміється відсутність невротичних симптомів й іпохонд-

ричних проявів, спокій, стійкість інтересів є близькими, по суті, хара-

ктеристиці даної Фрессом. Гилфорд розглядає емоційну нестійкість 

як легку збудливість, песимістичність, занепокоєння, схильність до 

змін настрою. На наш погляд, емоційна стійкість, за розумінням точ-

ки зору іноземних авторів, характеризується емоційною нечутливіс-

тю, невразливістю емоційної сфери особистості до дії емоційних под-

разників. У наведених характеристиках емоційної стійкості зробле-

ний акцент на здатність контролювати емоційні реакції, що проявля-

ється в терплячості, наполегливості, самоконтролі, витримці - все це 

забезпечує стійкість ефективності діяльності.  

Загальні висновки. На наш погляд, не існує загальної емоційної 

стійкості. Для різних емоціогенних факторів стійкість буде різною. То-

му коректніше було б говорити не про емоційну стійкість взагалі, а про 

стійкість особистості до конкретного емоціогенного фактору. 

Проаналізовані нами, у даній роботі, основні теоретичні підхо-

ди у вивченні емоційної стійкості, дозволяють зробити нижче насту-

пні висновки: 
Між методологічними позиціями й науковими установками дос-

лідників емоційної стійкості існує розбіжність у підходах до її вивчен-
ня: одні вивчають емоційну стійкість, розуміючи її як інтегральну вла-
стивість особистості (Мілерян Е.А., Маріщук В.Л., Платонов К.К.), ін-
ші підкреслюють специфічність емоційної стійкості, приділяючи увагу 
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вивченню емоційної регуляції поводження залежно від сили, знака, 
лабільності й змісту емоцій (Блудов Ю.М., Павлов І.П., Рейковській 
Я.), треті наголошують на вивченні вольового самоврядування як зда-
тності переборювати зайве емоційне порушення при виконанні скла-
дної діяльності (Аболін Л.М., Чернікова О.А.), четверті бачать емо-
ційну стійкість у резервах нервово-психічної енергії (Бочарова С.П., 
Маріщук В.Л.). 

На наш погляд, підхід до розгляду емоційної стійкості як інтег-
ративної, полісистемної якості особистості, обумовленої змістом і 
взаємозв'язками їх складених компонентів, при домінуючій ролі емо-
ційного, які обумовлюють продуктивність діяльності й адекватність 
поводження в особливих та екстремальних умовах, є найбільш при-
йнятним, і заслуговує більш пильної уваги надалі в теоретичному ро-
згляді й експериментально практичному вивченні. 

Проведений нами теоретичний аналіз підходів до визначення 
емоційної стійкості дозволить більш точно позначити поняття «емо-
ційна стійкість», визначити провідні детермінанти й методи підви-
щення й закріплення адекватних способів реагування в неспецифіч-
них для організму ситуаціях, у яких істотну роль відіграє емоційна 
сфера людини, що дозволить, у свою чергу, знизити рівень травмати-
зму, захворюваності й втрати працездатності при виконанні робіт в 
екстремальних умовах.  
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