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Людство увійшло в еру загального незадоволення. Починаючи з ХІХ століття у 

психології людини почали все більше проявлятися такі негативні відчуття, як відчуття 

самотності, відчуття загального незадоволення своїм життям, втрата сенсу життя, втрата 

рівноваги, яка колись була більш властива людині. 

Мета дослідження полягала у теоретичному аналізі, характеристиці і поясненні 

стрес-факторів, під впливом яких знаходиться сучасна людина, та статистичному і 

кореляційному аналізі результатів проведеного дослідження про вплив внутрішніх 

характеристик людини на рівень стресостійкості. 

Використовувались наступні методи дослідження: оцінка рівня нервово-психічної 

стійкості (методика «Прогоноз» за В.А. Бодровим); тест-опитувальник дослідження 

суб’єктивного контролю призначений для діагностики інтернальності – екстернальності; 

тест-опитувальник Г. Айзенка (ЕРІ) виданий в 1963 році; методика визначення 

акцентуацій характеру К. Леонгарда; методика «Оцінка рівня домагань В.К. 

Горбачевського (структура мотивації)» [1, 2].  

У дослідженні взяло участь 30 чоловік. Серед них: з середньою спеціальною 

освітою – 18 осіб (60%); з вищою освітою – 10 осіб (33%); з загальною середньою освітою 

– 2 осіб (7%). Поділяючи вибірку за гендерними ознаками маємо: чоловіки – 50%; жінки – 

50%. Крім того, варто розмежувати досліджуваних і за віковим критерієм. Отож, бачимо, 

що осіб віком від: 16 до 25 років – 12 (40%); 35 до 65 років – 18 (60%). 

Для виділення основних характеристик, які впливають на рівень стресостійкості 

використовувались статистичний та кореляційний аналізи, які проводились на основі 35  

показників: висока нервово-психічна стійкість; хороша нервово-психічна стійкість; 

задовільна нервово-психічна стійкість; незадовільна нервово-психічна стійкість; 

екстернальний локус контролю; інтернальний локус контроль; холеричний тип 

темпераменту; сангвінічний тип темпераменту; флегматичний тип темпераменту; 

меланхолічний тип темпераменту; гіпертимність; застрягаючість; емотивність; 

педантичність; тривожність; циклотимність; демонстративність; збудливість; дистимність; 

екзальтованість; внутрішній мотив; пізнавальний мотив; мотив уникнення; змагальний 



мотив; мотив зміни діяльності; мотив самоповаги; значущість результатів; складність 

завдання; 

вольове зусилля; оцінка рівня досягнутих результаті; оцінка свого потенціалу намічений 

рівень мобілізації зусиль; очікуваний рівень результатів; закономірність результатів; 

ініціативність. 

На основі методики «Оцінка рівня нервово-психічної стійкості (методика 

«Прогоноз» за В.А. Бодровим)» вибірка поділена на дві групи. Перша група – це особи, 

які мають задовільну нервово-психічну стійкість – налічує 20 чоловік (67%). У 

представників даної групи можливі зриви, особливо в екстремальних ситуаціях. Загалом 

вони життєрадісні, впевнені в собі, з високою самооцінкою, незначні проблеми 

переживають легко. Друга група – це особи, які мають незадовільну нервово-психічну 

стійкість – налічує 10 чоловік (33%). Їм характерна висока вірогідність нервово-психічних 

зривів, повне придушення волі, зниження самоконтролю, пасивність і стереотипність 

поводження, нездатність до творчих рішень, підвищена сугестивність, страх, тривожність, 

невмотивоване занепокоєння, тому необхідним є додаткове обстеження психіатра, 

невропатолога. 

Аналіз отриманих результатів свідчить, що, по-перше, з 20 досліджуваних першої 

групи 75% (15 чол.) мають інтернальний локус контролю, у решти 25% (5 чол.) локус 

контролю екстернальний. У другій групі прослідковується тенденція зменшення кількості 

інтерналів до 60% (6 чол.) та збільшення кількості екстерналів до 40% (4 чол.) По-друге, 

за результатами опитувальника Г. Айзенка ЕРІ випливає, що для представників першої 

групи домінуючим є сангвінічний тип темпераменту – 10 чоловік (50%), а у представників 

другої групи переважають холеричний (30%) та флегматичний (30%) типи темпераменту. 

По-третє, аналізуючи методику визначення акцентуацій характеру К. Леонгарда бачимо, 

що в групі з задовільною нервово-психічною стійкістю домінує гіпертимний тип 

акцентуації характеру, а в групі з незадовільною нервово-психічною стійкістю – 

циклотимний. По-четверте, за результатами кореляційного аналізу виділено 3 плеяди, де 

прослідковувались зв’язки задовільної нервово-психічної стійкості з акцентуацією 

особистості по збудливому типу (r=0,47), з темпераментом (r=0,52), з акцентуацією 

особистості по гіпертимному типу (r=0,53), з акцентуацією особистості по екзальтованому 

типу (r=0,58) та зв’язки незадовільної нервово-психічної стійкості з акцентуацією 

особистості по циклотимному типу (r=0,63), з акцентуацією особистості по дистимному 

типу (r=0,7). 
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