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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «СТРЕСОСТІЙКІСТЬ»
Анотація. У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності стресостійкості. На основі ана-
лізу сучасних українських нормативно-правових документів обґрунтовано актуальність розвитку стре-
состійкості особистості. Визначено, що термін «стресостійкість» розглядається науковцями у чотирьох 
площинах: по-перше, як інтегральна властивість особистості; по-друге, як комплексна якість особистості; 
по-третє, як здатність протистояти негативному впливу стрес-факторів; по-четверте, як складна системна 
характеристика людини. Запропоновано авторське уточнення поняття «стресостійкість».
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THEORETICAL APPROACHES TO DEFENITION OF ESSENCE  
OF THE «STRESS RESISTANCE» CONCEPT

Summary. In the article based on the analysis of modern Ukrainian legal documents, the relevance of individ-
ual stress-resistance development is substantiated. The theoretical approaches to the definition of the essence 
of stress resistance were considered. We established that the supporters of the first approach define stress 
resistance as a personality property, that is, more or less stable individual psychological trait that manifests 
itself in behavior and allows to perform needed activities (vital activity) under stress conditions. The support-
ers of the second approach define stress resistance as a stable internal positive quality of a person, which is 
the basis of successful vital and social activity. Under the third approach, stress resistance means the ability 
of an individual to resist stress impact or adapt to stressful situations, transforming them, or adapting to them 
without harmful health and quality effects to perform any acivities. According to the fourth approach, stress 
resistance is a systemic personality feature that provides the ability to successfully carry out vital activity 
under difficult and extreme conditions. The definition of the “stress resistance” concept proposed by the au-
thor means a systemic personality feature based on a combination of innate and acquired psychophysiological 
qualities that consists of personality and behavioral components, and is expressed in the ability to withstand 
significant intellectual, volitional and emotional stress, to manage their own emotions, to successfully carry out 
vital activity without harmful health effects.
Keywords: stress, stress resistance, personality quality, personality trait, individual's ability, systemic 
personality feature.

Постановка проблеми. Чинні державні 
нормативно-правові документи (Закон 

України «Про освіту» (2017 р.), Закон України 
Про загальну середню освіту (2018 р.), Концеп-
ція реалізації державної політики у сфері рефор-
мування загальної середньої освіти «Нова укра-
їнська школа» на період до 2029 року (2016 р.), 
Державний стандарт початкової освіти (2018 р.), 
Державний стандарт базової і повної загальної 
середньої освіти (2011 р.), Національна стратегія 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 
(2013 р.) та ін.) актуалізують необхідність роз-
витку стресостійкості підростаючого покоління 
[12, с. 181].

Так, у Концепції реалізації державної полі-
тики у сфері реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» сказано: «Дітей 
навчатимуть справлятися зі стресом та напру-
гою». У Законі України «Про освіту» зазначаєть-
ся, що досягнення мети повної загальної серед-
ньої освіти забезпечується шляхом формування 
ключових компетентностей, при цьому, спільни-

ми для всіх компетентностей визначаються вмін-
ня конструктивно керувати емоціями, оцінювати 
ризики, приймати рішення, розв’язувати проб-
леми. У Законі України Про загальну середню 
освіту одним з завдань освіти є виховання свідо-
мого ставлення до свого здоров’я та здоров’я ін-
ших громадян як найвищої соціальної цінності, 
збереження і зміцнення фізичного та психічного 
здоров’я учнів (вихованців). У Державному стан-
дарті базової і повної загальної середньої освіти 
у вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки 
учнів «Освітня галузь “Здоров’я і фізична куль-
тура”» розділ «Психічна та духовна складові 
здоров’я» зазначається, що учні основної школи 
повинні вміти оцінювати емоції, почуття, мо-
ральні якості власні та інших людей як умови, 
що сприяють збереженню життя і зміцненню 
здоров’я у різних життєвих ситуаціях. Учні стар-
шої школи повинні знати фізичні та психологіч-
ні способи керування стресом [13, с. 146].

У вищеперерахованих документах на зако-
нодавчому рівні закріплено збереження і зміц-
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нення психічного здоров’я учнів, наголошено 
на актуальності розвитку вміння оцінювати свої 
емоції та конструктивно керувати ними, зазна-
чено необхідність і доцільність навчити учнів 
справлятися зі стресом та напругою, долати 
проблеми повсякденного життя, спираючись на 
сильні риси свого характеру та особистісні якості, 
однією з яких є стресостійкість.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сутність феномену «стресостійкість» досліджува-
ли такі вітчизняні (А. Боднар, Г. Бердник, Г. Дуб-
чак, В. Казібекова, В. Корольчук, Л. Кузнєцова, 
Н. Лебідь, Н. Макаренко, Н. Мельник, Г. Мигаль, 
В. Мозговий, Д. Морозов, Я. Овсяннікова, О. По-
ліщук, О. Протасенко, Г. Ришко, Х. Стельмащук, 
Т. Циганчук та ін.) та зарубіжні (J. Block, A. Masten, 
Г. Андреєва, В. Бодров, О. Баранов, Г. Бердник, 
Б. Величковський, О. Волков, О. Гревцева, Н. Мі-
хєєва, Л. Карапетян, І. Курясєв, Лі Канг Хі, О. Лоз-
гачова, М. Плугіна, Є. Салгалов, Т. Тихомирова, 
М. Хуторна, Г. Цейтіна, О. Церковський, Т. Циган-
чук, О. Чурсінова та ін.) науковці. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Протягом останніх десяти-
літь в Україні залишається стабільним інтерес до 
проблеми розвитку стресостійкості. Свідченням 
цього є дослідження таких науковців, як Г. Риш-
ко (розвиток стресостійкості у науково-педагогіч-
них працівників вищих навчальних закладів), 
Т. Циганчук (динаміка переживання стресів сту-
дентами вищих навчальних закладів), О. Марко-
вець (попередження стресу у майбутніх вчителів), 
О. Кириленко (психологічні детермінанти про-
фесійного стресу у представників професії типу 
«людина – людина»), Р. Файчак (корекція екза-
менаційного стресу у ліцеїстів), Д. Куриця (пси-
хологічні чинники професійного стресу у держ-
службовців), Д. Морозов (мотиваційні чинники 
стресостійкості), В. Корольчук (психологія стре-
состійкості особистості). Однак дослідниками не 
вироблено єдиної точки зору до визначення сут-
ності стресостійкості. Суттєві розбіжності у визна-
ченні поняття з’явилися через різні підходи до ви-
вчення цієї особистісної якості.

Мета статті: уточнити сутність поняття 
«стресостійкість».

Виклад основного матеріалу. З огляду на 
те, що концептуальною дефініцією нашого до-
слідження є «стресостійкість», ми розпочинаємо 
пошук і конкретизацію сутності даного феноме-
ну, вибудовуючи авторське бачення на ґрунтов-
ному теоретичному фундаменті.

Підхід перший, заснований на знанні про 
те, що стресостійкість є інтегральною властивіс-
тю особистості. Прихильниками даного підходу 
є А. Боднар, В. Бодров, А. Гурич, О. Джеджула, 
В. Корольчук, Н. Лебідь, Н. Макаренко, Г. Риш-
ко, Х. Стельмащук, М. Черпіта та ін. 

Сучасна українська дослідниця В. Корольчук 
визначає стресостійкість як структурно-функці-
ональну, динамічну, інтегративну властивість 
особистості, результат трансактного процесу зі-
ткнення індивіда зі стресогенним фактором, що 
включає процес саморегуляції, когнітивну ре-
презентацію, об’єктивну характеристику ситуа-
ції та вимоги до особистості [11, с. 74].

Г. Ришко розуміє стресостійкість як власти-
вість психіки, що відображає здатність людини 

успішно здійснювати необхідну діяльність (жит-
тєдіяльність) у стресогенних умовах [24, с. 25].

Прихильницею цього ж підходу є Х. Стель-
мащук, яка стверджує, що стресостійкість – це 
інтегральна психологічна властивість людини 
як індивіда, особистості та суб’єкта діяльності, 
що забезпечує внутрішній психофізіологічний 
гомеостаз і оптимізовану взаємодію із зовніш-
німи емоціогенними умовами життєдіяльності 
[25, с. 191].

Цікавим для нас є погляд Н. Лебідь, яка стре-
состійкість представляє як інтегративну влас-
тивість особистості, що забезпечує здатність до 
соціальної адаптації, збереження значимих між-
особистісних стосунків, успішної самореалізації, 
досягнення важливих цілей, збереження пра-
цездатності і здоров’я [15, с. 6].

Російський дослідник феномену стресостій-
кості В. Бодров тлумачить стресостійкість як 
властивість особистості, що характеризує ступінь 
її адаптації до впливу екстремальних чинників 
зовнішнього та внутрішнього середовища, ви-
значається рівнем функціональної надійнос-
ті суб’єкта діяльності та має прояв у активації, 
спрямованих на попередження функціональних 
та емоційних розладів [4, с. 158].

Таким чином, прихильники даного підходу 
розглядають стресостійкість як властивість осо-
бистості, тобто більш-менш стійку індивідуальну 
психологічну особливість, що проявляються у по-
ведінці та дозволяє здійснювати необхідну діяль-
ність (життєдіяльність) у стресогенних умовах.

Другий підхід базується на розумінні стре-
состійкості як комплексної якості особистості. 
Даний підхід розглядається у працях Г. Андреє-
вої, О. Баранова, Г. Бердник, Б. Величковського, 
Н. Міхєєвої, Л. Карапетян, О. Лозгачової, О. Цер-
ковського, Т. Циганчук та ін.

Згідно з визначенням, запропонованим Т. Ци-
ганчук «стресостійкість – це психологічна осо-
бливість, яка з однієї сторони регулює структуру 
особистості та впливає на переживання суб’єктом 
стресової ситуації, а з іншої – знаходиться в осно-
ві успішної діяльності та соціальної активності, 
реалізується за допомогою функцій самокон-
тролю, саморегуляції, емоційної стійкості, вияв-
ляється у рівні розвитку емоційного інтелекту 
та емоційної компетентності [30, с. 43].

На думку Г. Бердник, стресостійкість особис-
тості визначається сукупністю особистих якос-
тей, що дають змогу людині переносити значні 
інтелектуальні, вольові й емоційні наванта-
ження, зумовлені особливостями професійної 
діяльності, без особливих шкідливих наслідків 
для діяльності людей, що її оточують, і свого 
здоров’я [3, с. 19–20].

Глибоким і змістовним ми вважаємо підхід 
Г. Андреєвої у тлумаченні стресостійкості, яка 
визначає її як комплексну якість особистості, 
яка характеризується необхідною адаптацією до 
впливу зовнішніх та внутрішніх факторів у про-
цесі діяльності, забезпечує успішне досягнення 
мети діяльності та реалізується за допомогою за-
собів співвласної поведінки в емоціональній, мо-
тиваційній, когнітивній та поведінковій сферах 
діяльності особистості [1, с. 39].

Стресостійкість – індивідуально-психологічна  
особливість, що полягає у специфічному вза-
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ємозв’язку різнорівневих якостей інтегральної 
індивідуальності, що забезпечує біологічний, 
фізіологічний і психологічний гомеостаз всієї 
системи і призводить до оптимальної взаємодії 
суб’єкта з оточуючим середовищем в різноманіт-
них умовах життєдіяльності (за Л. Карапетян) 
[10, с. 53].

Зарубіжний дослідник феномена стресостій-
кості О. Баранов зробив висновок що стресос-
тійкість слід розглядати як інтегральну психо-
логічну якість людини як індивіда, особистості 
та суб’єкта діяльності, що забезпечує внутрішній 
психофізіологічний гомеостаз та оптимізуючу 
взаємодію з зовнішніми емоціогенними умовами 
життєдіяльності [2, с. 75].

У рамках даного підходу О. Лозгачова дає своє 
визначення поняттю. Стресостійкість – комплек-
сна якість людини, яка характеризується необ-
хідним ступенем адаптації індивіда до впливу 
екстремальних та/або кумулятивних зовнішніх 
та внутрішніх факторів у процесі життєдіяльнос-
ті, обумовлена рівнем активації ресурсів організ-
му та психіки індивіда і проявляється в показни-
ках його функціонального стану і працездатності 
[17, с. 45].

За Б. Величковським, стресостійкість – це 
системна якість людини, котра є продуктом вза-
ємодії безлічі процесів на різних рівнях забезпе-
чення життєдіяльності та цілеспрямованої пове-
дінки людини [5, с. 47].

Доповнює визначення Б. Величковського 
Н. Міхєєва, розкриваючи процеси (емоційні, во-
льові, інтелектуальні та мотиваційні), якими ха-
рактеризується стресостійкість та які в складній 
емотивній ситуації забезпечують людині здат-
ність керувати своїми емоціями, зберігати висо-
ку працездатність, адекватне функціонування 
та певну спрямованість власних дій [20, с. 86].

О. Церковським встановлено, що стресості-
йість має дуальний характер. Дуальність про-
являється у розгляді стресостійкості як якості, 
що впливає на результат діяльності (успішна/
неуспішна), і як характеристики, що забезпечує 
гомеостаз особистості як системи. Таким чином 
науковець пропонує розглядати стресостійкість 
як показник діяльнісний (зовнішній) та особис-
тісний (внутрішній) [29, с. 8].

Таким чином, за авторськими концепціями 
й трактуваннями сучасних науковців, що є при-
хильниками другого підходу, стресостійкість визна-
чається як стабільна внутрішня позитивна якість 
(особливість) людини, яка знаходиться в основі 
успішної діяльності та соціальної активності.

Третій підхід до вивчення стресостійкості ба-
зується на її розумінні як здатності протистояти 
негативному впливу стрес-факторів.

Сутність цього підходу відображено у пра-
цях Г. Дубчак, В. Казібекової, Л. Кузнєцової, 
Н. Мельник, Г. Мигаль, Д. Морозова, Я. Овсян-
нікової, О. Поліщука, О. Протасенко, Т. Тихоми-
рової, Г. Цейтіної та ін.

Зазначимо, що в останні роки в Україні захи-
щено дисертаційні роботи та ведуться наукові до-
слідження з проблеми формування стресостійкос-
ті у професійній діяльності. Тому для цілісності 
та повноти розгляду зупинимось на деяких з них.

Д. Морозов, досліджуючи мотиваційні чин-
ники стресостійкості випускників вищих на-

вчальних закладів, стресостійкість тлумачить 
як здатність адаптуватися до стресових ситуа-
цій, зберігаючи високу ефективність у діяльності 
[22, с. 144].

Л. Кузнєцова, розглядаючи проблему впливу 
стресового навантаження на сучасних студентів, 
стресостійкість визначає як здатність людини 
витримувати певні психофізичні навантажен-
ня і стресогенні впливи довколишньої дійсності 
без істотної шкоди для організму та психіки. До-
слідниця зауважує, що стресостійка особистість 
легко адаптується до умов соціального оточення, 
усвідомлює свій соціальний статус у групі, іден-
тифікує себе з нею [14, с. 99].

Стресостійкість майбутніх фахівців соціоно-
мічних професій є предметом наукового аналізу 
Г. Дубчак. Стресостійість розуміється автором як 
складна інтегративна системна характеристика, 
що визначає здатність людини протистояти стре-
совому впливу або впоратися зі стресовими ситу-
аціями, активно перетворюючи їх, або пристосо-
вуючись до них без шкоди для здоров’я та якості 
виконуваної діяльності [8, с. 44].

Так, Н. Мельник, вивчаючи психологічний 
аспект формування стресостійкості педагога, 
пропонує таке визначення: «Стресостійкість – 
це здатність людини протистояти впливу стрес-
факторів, уникаючи виникнення патологічних 
психічних станів [18, с. 198].

В. Казібекова [9, с. 121] та Я. Овсяннікова  
[23, с. 92] стресостійкість особистості на соці-
ально-психологічному рівні розглядають як 
збереження здатності до соціальної адаптації; 
збереження значущих міжособистісних зв’язків; 
забезпечення успішної самореалізації, досягнен-
ня життєвих цілей; збереження працездатності; 
збереження здоров’я.

Г. Мигаль, О. Протасенко пояснюють стре-
состійкість як здатність людини протистояти 
негативному впливу стрес-факторів, зумовлену 
індивідуальним комплексом вроджених і надба-
них психологічних і фізіологічних властивостей 
і процесів [19, с. 249].

Розглядаючи даний підхід, ми спиралися на 
результати досліджень вітчизняних науковців, 
вважаємо, що цікавим і корисним буде звернен-
ня до зарубіжного досвіду.

Цікавою є розуміння стресостійкості Т. Тихо-
мировою. Науковець вивчала формування стре-
состійкості підлітків в навчальній діяльності. 
Відповідно до її думки, стресостійкість – це здат-
ність особистості протистояти стресу, самостійно 
долати проблеми, що виникають на шляху духо-
вного зростання та фізичного самовдосконален-
ня [26, с. 4].

Г. Цейтіна стресостійкість визначає як здат-
ність особистості до саморегуляції та самокорек-
ції форм та видів життєдіяльності [28, с. 207].

Розглянувши погляди науковців до тлума-
чення ключового поняття дослідження, можемо 
зробити висновок, що у рамках даного підходу 
стресостійкість розуміється як здатність. Здат-
ність – властивість індивіда здійснювати, вико-
нувати, робити що-небудь, поводити себе певним 
чином. Відповідно до визначення стресостійка 
особистість здатна протистояти стресовому впли-
ву або адаптуватися до стресових ситуацій, ак-
тивно перетворюючи їх, або пристосовуючись до 
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них без шкоди для здоров’я та якості виконува-
ної діяльності.

Четвертий підхід ґрунтується на розумінні 
стресостійкості як складної системної характе-
ристики людини. Даний підхід знаходимо у робо-
тах J. Block, A. Masten, О. Волкова, О. Гревцевої, 
І. Курясєва, Лі Канг Хі, В. Мозгового, М. Плу-
гіної, Є. Салгалова, М. Хуторної, О. Чурсінової 
та ін.

На думку О. Гревцевої та М. Плугіної, стре-
состійкість являє собою цілісну характеристика 
особистості, що забезпечує стійкість розумових, 
емоційних та вольових проявів до негативних 
впливів. Стресостійкість визначається як стій-
кість психічної сфери особистості, що забезпечує 
регулювання свідомо-вольових та комунікатив-
но-оціночних проявів у повсякденній життєді-
яльності [7, с. 222]. 

У роботі Д. Блока стресостійкість розглядаєть-
ся як індивідуальна характеристика, риса осо-
бистості, що захищає від негараздів життя та за-
побігає розвитку психічних розладів внаслідок 
психотравматизації; містить у собі набір таких 
характеристик, як гнучкість, спритність, вина-
хідливість та міцність характеру, а також гнуч-
кість функціонування в різних зовнішніх умовах 
[31, с. 56–58].

А. Мастен стресостійкість тлумачить як ди-
намічний процес, в якому позитивна адаптація 
відбувається в умовах негараздів. У цьому розу-
мінні стресостійкість концептуалізується як без-
перервний, активний процес появи нових сил 
і ресурсів адаптації й відновлення, який має не-
рівномірну динаміку в умовах виникнення но-
вих ризиків [32, с. 18].

Стресостійкість у працях Лі Канг Хі – це пси-
хофізіологічний стан людини, що забезпечує 
оптимальну адаптацію до екстремальних умов, 
дозволяє вирішувати службові та побутові зав-
дання без втрат (фізичних та психічних), тобто 
перебуваючи у стані психофізіологічної рівнова-
ги [16, с. 41].

М. Хуторна дає своє визначення: «Стресос-
тійкість – психологічне утворення, що включає 
в себе: особистісний компонент, що визначає роз-
виток когнітивної, мотиваційної та емоційно-ре-
гулятивної функцій та поведінковий компонент, 
що включає актуалізацію та застосування анти-
стресових стратегій» [27, с. 39].

В. Мозговий виділяє чотири основних типи 
концептуалізації стресостійкості особистості, при 
яких вона розглядається як результат: 1) адек-
ватних захисних процесів та долаючих стратегій; 
2) адаптивних когніцій; 3) специфічних особис-
тісних утворень; 4) пошукової активності. Осно-
вну увагу вчений акцентує на психологічних 
прийомах і формах поведінки, за допомогою яких 
людина справляється із труднощами, незважаю-
чи на наявність важких переживань [21, с. 7].

Намагаючись упорядкувати запропонова-
ні різними дослідниками тлумачення стресос-
тійкості, О. Волков, О. Чурсінова, Є. Салгалов 
стверджують, що дане поняття є комплексним 
і може розглядатися з різноманітних точок зору 
залежно від розуміння природи, сутності, засобів 
аналізу стресостійкості як: складна інтегративна 
системна характеристика особистості; інтегра-
тивна якість особистості, що характеризується 

певним рівнем адаптації до впливу різноманіт-
них стресорів; якість особистості, що забезпечує 
константність та впливає на результат діяльнос-
ті; інтегративна властивість особистості, що обу-
мовлює успішне пристосування до впливу різно-
манітних стресогенних факторів [6, с. 244].

Таким чином, стресостійкість, відповідно до 
даного підходу, – це системна характеристика 
особистості, що містить особистісний і поведін-
ковий компоненти, які забезпечують здатність 
успішно здійснювати життєдіяльність в склад-
них та екстремальних умовах.

Наразі не вироблено єдиної точки зору до ви-
значення сутності стресостійкості, серед науков-
ців триває дискурс з приводу того, чим є стресос-
тійкість.

Більшість вчених тлумачать стресостійкість 
як комплексну якість (властивість) особистості, 
яка характеризується необхідною адаптацією до 
екстремальних умов, обумовлена рівнем акти-
вації ресурсів організму і проявляється в показ-
никах його функціонального стану та здатності 
успішно здійснювати життєдіяльність (Г. Андре-
єва, А. Баранов, Г. Бердник, А. Боднар, В. Бо-
дров, Б. Величковський, Л. Карапетян, М. Ки-
реєва, В. Корольчук, Н. Лебідь, О. Лозгачова, 
Н. Макаренко, Н. Міхєєва, Г. Ришко, Х. Стельма-
щук, О. Церковський Т. Циганчук).

Г. Дубчак, В. Казібекова, Л. Кузнєцова, 
Н. Мельник, Г. Мигаль, Д. Морозов, Я. Овсянні-
кова, О. Протасенко, Т. Тихомирова, Г. Цейтіна 
розглядають стресостійкість як здатність особис-
тості протистояти стресу, або адаптуватися до 
стресових ситуацій, зберігаючи високу ефектив-
ність життєдіяльності.

Як системну характеристику особистості, що 
містить особистісний і поведінковий компонен-
ти, які забезпечують здатність успішно здійсню-
вати життєдіяльність в складних та екстремаль-
них умовах розуміють стресостійкість J. Block, 
A. Masten, О. Волков, О. Гревцева, Лі Канг Хі, 
В. Мозговий, М. Плугіна, Є. Салгалов, М. Хутор-
на, О. Чурсінова.

У контексті розв’язання досліджуваної проб-
леми, ми розуміємо стресостійкість як системну 
характеристику особистості, що ґрунтується на 
сукупності вроджених і надбаних психофізіоло-
гічних якостей, складається з особистісного та по-
ведінкового компонентів, виражається у здатнос-
ті витримувати значні інтелектуальні, вольові 
та емоційні навантаження, керувати власними 
емоціями, успішно здійснювати життєдіяльність 
без шкідливих наслідків для здоров’я.

Висновки і пропозиції. Проаналізувавши 
підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до 
розуміння сутності поняття «стресостійкість», ми 
прийшли висновку, що термін «стресостійкість» 
розглядається у чотирьох площинах: по-перше, 
як інтегральна властивість особистості; по-друге, 
як комплексна якість особистості; по-третє, як 
здатність протистояти негативному впливу 
стрес-факторів; по-четверте, як складна систем-
на характеристика людини. Аналіз визначень 
сприяв глибокому концептуальному осмисленню 
та уточненню поняття «стресостійкість».

Перспективу подальших досліджень ми вба-
чаємо у подальшому дослідження ресурсів, ком-
понентів та рівнів стресостійкості особистості.
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