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АНОТАЦІЯ 

 

Шевченко О. Т. Психологічні особливості розвитку резільєнтності 

майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими  

Рукопис. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені І. А. Зязюна, 04060, м. Київ, 2020. 

Дисертаційну роботу присвячено теоретичному обґрунтуванню й 

експериментальному вивченню проблем розвитку резільєнтності майбутніх 

медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими. 

Окреслено базові підходи до вивчення резільєнтності особистості та її 

розвитку; проаналізовано психологічний зміст й особливості професійної 

діяльності медичних сестер; аргументовано специфіку та особливості 

досліджуваної якості в процесі професійної підготовки. Емпірично 

досліджено рівні та чинники розвитку резільєнтності майбутніх медичних 

сестер у роботі з важкими соматичними хворими у процесі фахової підготовки. 

Розроблено та апробовано психологічну програму розвитку резільєнтності 

майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими, 

За результатами теоретичного аналізу літератури встановлено, що 

резільєнтність має міждисциплінарний контекст дослідження, який дає 

можливість розглядати її як:  

– зосередження на розкритті внутрішніх і зовнішніх характеристик, які 

допомагають особистості долати негаразди і відновлюватися після них;  

– результат частих несприятливих змін (порушень, незручностей) та 

реінтеграції, коли індивід виявляє позитивну адаптацію, незважаючи на власні 

переживання;  

– вроджену енергію або мотивувальну життєву силу. 
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Основними ознаками резільєнтності є функційність (забезпечує функцію 

збереження і підтримки життя); індивідуальна міра вираженості (є 

індивідуальною особливістю, яка може бути виміряна); зв'язок з ефективністю 

діяльності (залежність задоволення життєво важливих потреб від результатів 

діяльності). 

Виявлено, що здатність до резільєнтності підвищують особистісні 

(оптимізм, надія, почуття гумору, духовність, повага до себе, прийняття себе і 

життя, емоційний інтелект та ін.), сімейні (позитивні сімейні стосунки) і 

соціальні (позитивні соціальні відносини, підтримка від однолітків, підтримка 

мережі соціальних зв'язків та соціальні ресурси, налагодження, співпраця та 

довірливі відносини з колегами й керівництвом – довіра, безпечне вираження 

емоцій та ін.) та професійні (компетентність, баланс у професійному житті, 

професійна ідентичність, рівень задоволеності роботою та ін.) чинники. 

Визначено специфічні особливості роботи медичних сестер та їх 

професійної підготовки як фахівців за спеціальністю «Сестринська справа», 

що здійснюється в закладах фахової передвищої освіти (медичних училищах і 

коледжах) і в закладах вищої освіти. 

Доведено, що в спеціальних освітніх закладах недостатньо приділяється 

уваги розвитку резільєнтності у медичних сестер. До основних ризиків 

віднесено: недостатні професійні навички та знання, невміння впоратись зі 

стресом і проявляти емоції, недостатня підтримка з боку колег, а також 

відсутність позитивних очікувань щодо майбутнього та емоційної підготовки 

до роботи. Вони можуть мати негативні наслідки для фізичного та 

психологічного благополуччя медсестер та викликати виснаження, 

психологічні проблеми, зниження ефективності праці та задоволення від 

життя, що призводить до звільнення з роботи чи раннього вигорання.  

В авторському інтерпретуванні розвиток резільєнтності майбутніх 

медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими – це 

індивідуальна здатність до динамічної адаптації й саморегуляції у важких 

життєвих і професійних ситуаціях, що стає можливою завдяки механізму 
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управління власними ресурсами – емоційною, мотиваційно-вольовою, 

когнітивною сферами в контексті соціальних, культурних норм та умов 

середовища.  

Дібрано й апробовано діагностичний комплекс щодо визначення рівнів 

розвитку резільєнтності майбутніх медичних сестер та її компонентів. Це 

підтвердило доцільність комплексного дослідження не лише загального 

показника, а й компонентів резільєнтності. 

За результатами констатувального етапу емпіричного дослідження 

встановлено, що в досліджуваній вибірці медичних сестер переважає середній 

рівень резільєнтності. Високий рівень виявлено лише в шостої частини 

досліджуваних, а десята їх частина р характеризується низьким рівнем 

резільєнтності. 

Аналіз розвитку компонентів резільєнтності дозволив констатувати, що 

найслабшими у структурі резільєнтності є її комунікативно-регулятивний і 

ціннісно-мотиваційний компоненти (низький рівень розвитку яких визначено 

у майже половини і третини респондентів відповідно, а високий рівень 

притаманний практично поодиноким досліджуваним). Дещо краще, але все ж 

недостатньо сформовані когнітивно-рефлексивний і операціонально-

діяльнісний компоненти (низький рівень їхнього розвитку визначено у 

третини і шостої частини респондентів відповідно, а високий – лише у шостої 

частини респондентів). 

Узагальнення результатів аналізу чинників резільєнтності та її 

компонентів за віком показало, що у медичних сестер старших за віком, 

резільєнтність є меншою, у тому числі, такі її показники, як оптимізм, уміння 

адаптуватися, не переносити робочі проблеми на особисте життя; водночас 

більше значення для них має здатність отримувати задоволення від роботи.  

Аналіз особливостей резільєнтності та її компонентів за курсом 

навчання виявив, що студенти молодших курсів мають вищий рівень розвитку 

ціннісно-мотиваційного і когнітивно-рефлексивного компонентів; вони більш 

умотивовані, ніж старшокурсники, до роботи з соматичним хворими та до 
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відповідної психологічної підготовки, у тому числі, в контексті розвитку 

резільєнтності, більше схильні до рефлексії своїх життєвих подій, їх аналізу. 

Разом із тим старшокурсники виявляють більшу комунікативну 

інтолерантність, ніж студенти молодших курсів, особливо нетерпимість до 

дискомфортних станів партнера зі спілкування. 

Щодо типу закладу освіти встановлено, що рівні резільєнтності 

досліджуваних дещо вищі в закладах інноваційного типу, ніж у традиційних 

(на рівні тенденції). Особливо такі відмінності проявляються за рівнями її 

когнітивно-рефлексивного компонента, зокрема за глибиною розуміння 

сутності резільєнтності й умов її розвитку, а також за ступенем 

рефлексивності досліджуваних, які навчаються в інноваційному закладі освіти 

порівняно з тими, хто навчається у традиційних.  

Це свідчить здебільшого про відсутність або недостатність у змісті 

навчальних програм підготовки медичних сестер та програм курсів 

підвищення їхньої кваліфікації спеціальних форм і методів роботи, 

спрямованих на розвиток їхньої резільєнтності. У процесі формувального 

експерименту окреслено його мету та завдання, сформульовано основні 

принципи (системності, комплексності, індивідуалізації, активності 

особистості, дослідницької позиції, об’єктивації поведінки, партнерського 

спілкування) і психологічні умови (забезпечення актуальності та відповідності 

життєвому досвіду та рівню особистісного розвитку; створення безпечного 

простору для особистісних змін; підтримка активної, творчої позиції до 

нового, розвиваючого досвіду; організація проблемно-смислового 

креативного простору; використання інтерактивних методів навчання; 

стимулювання особистої відповідальності), які сприяють актуалізації в 

процесі навчання мотивації до розвитку резільєнтності з подальшим 

поглибленням прагнення до розвитку професійно важливих якостей 

майбутніх медичних сестер. 
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Розроблено програму розвитку резільєнтності медичних сестер, 

що складається з чотирьох модулів, що стосуються усіх компонентів 

резільєнтності, і передбачає:  

а) актуалізацію мотивації до розвитку резільєнтності у роботі з важкими 

соматичними хворими;  

б) розширення й поглиблення знань щодо резільєнтності загалом та 

особливостей її проявів у роботі з такими хворими, а також щодо основних 

психологічних чинників і умов, які впливають на розвиток резільєнтності; 

в) відпрацювання вмінь і навичок розвитку резільєнтності у роботі з 

важкими соматичними хворими на основі діагностування й психологічного 

аналізу власних характеристик резільєнтності. 

Доведено ефективність пропонованої програми, про що свідчать 

достовiрнi кiлькiснi та якiснi змiни в експериментальнiй групi протягом 

формувального експерименту, на вiдмiну від контрольної групи, учасники 

якої навчалися за традиційною формою. 

Унаслідок апробації програми збільшилася кількість дослiджуваних із 

високим рівнем резільєнтності та зменшилася кількість із низьким. Крім того, 

респонденти експериментальної групи вирізнялися ширшою обізнаністю 

щодо резільєнтності та її ролі у швидкому відновленні медичних сестер у 

складних ситуаціях взаємодії з важкими соматичними хворими, високим 

рівнем толерантності, прагненням розвивати резільєнтність, управляти своїми 

емоційними станами й переживаннями у професійній діяльності тощо. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у тому, 

що  

уперше обґрунтовано змістові характеристики поняття «розвиток 

резільєнтності майбутніх медичних сестер» як психологічного феномену; 

окреслено особливості та специфіку підготовки майбутніх медичних сестер в 

умовах освітніх змін; аргументовано компонентно-критеріальну модель 

розвитку резільєнтності медичних сестер у роботі з важкими соматичними 

хворими: ціннісно-мотиваційний компонент критерієм якого обрано ціннісне 
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ставлення до розвитку резільєнтності в роботі з важкими соматичними 

хворими з показниками: потреба працювати з хворими, прагнення 

психологічно підготуватися до роботи, розвивати психологічну стійкість 

(пружність, резільєнтність), ціннісні переконання щодо прихильності світу, 

його контрольованості й осмисленості, власної цінності та здатності 

управління подіями життя, зокрема в контексті розвитку резільєнтності; 

когнітивно-рефлексивний – розуміння сутності резільєнтності з показниками: 

знання про сутність і психологічні передумови роботи з хворими, розуміння 

значущості психологічної стійкості (пружності, резільєнтності) у професійній 

діяльності медичних сестер, усвідомлення проблем та факторів психологічної 

стійкості медичних сестер, умов її розвитку, рефлексія особливостей власної 

резільєнтності в роботі з важкими соматичними хворими й можливостей її 

розвитку під час навчально-професійної діяльності; операціонально-

діяльнісний – вияв резільєнтності в роботі з важкими соматичними хворими з 

показниками: стресостійкість, навички швидкого відновлення в складних 

професійних ситуаціях, уміння добирати оптимальні копінг-стратегії тощо; 

комунікативно-регулятивний –саморегуляція виявів у комунікації з важкими 

соматичними хворими з показниками – готовність гнучко діяти в 

непередбачуваних умовах спілкування з хворими, уміння демонструвати 

толерантність у складних умовах спілкування з хворими, особливо терпимість 

до їхніх дискомфортних станів, здатність до швидкого відновлення після 

спілкування з важкими соматичними хворими.  

визначено рівні й чинники розвитку резільєнтності майбутніх медичних 

сестер у роботі з важкими соматичними хворими; 

уточнено змістове навантаження поняття підготовка майбутніх 

медичних сестер до роботи з важкими соматичними хворими;  

теоретично обґрунтовано психологічну програму розвитку 

резільєнтності майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними 

хворими; 
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розширено та поглиблено наукові уявлення про зміст, психолого-

педагогічні особливості розвитку резільєнтності майбутніх медичних сестер у 

процесі професійної підготовки в закладах освіти.  

Практичне значення дослідження вмотивоване створенням й 

апробацією комплексної психологічної програми розвитку резільєнтності 

майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими. 

Отримані результати, запропоновані психодіагностичні й корекційні прийоми, 

а також методичні розробки тренінгових занять можуть бути впроваджені в 

освітній процес закладів фахової передвищої та вищої медичної освіти, що 

реалізують професійну підготовку медичних сестер. Крім того, результати 

наукового пошуку доцільно використовувати під час проведення практичних 

занять і гурткової роботи з основ медсестринства, основ психології та 

міжособистісного спілкування, медсестринства в паліативній і хоспісній 

допомозі, медсестринської етики й деонтології, психології праці та 

управління, медичної психології, а також у післядипломній освіті.  

Дисертація не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. Перспективи 

подальшого дослідження пов’язані з вивченням психологічної готовності 

викладачів закладів передвищої та вищої медичної освіти до розвитку 

резільєнтності майбутніх медичних сестер. 

Ключові слова: резільєнтність, життєстійкість, майбутні медичні 

сестри, професійна підготовка, важкі соматичні хворі. 
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ABSTRACT 

Shevchenko O. T. Psychological peculiarities of the resilience development in 

future nurses dealing with severe somatic patients. – Qualifying academic paper as 

manuscript. 

The thesis presents a theoretical foundation and experimental study of the 

problem of development of future nurses’ resilience dealing with severe somatic 

patients. 

Basic approaches to the study of personality resilience and its development 

are outlined. The psychological content and features of professional activity of 

nurses are analyzed; the specifics and features of the studied quality in the process 

of professional training are substantiated. Levels and factors of development of 

future nurses’ resilience dealing with severe somatic patients in the process of their 

professional training have been empirically examined. A psychological program for 

the development of future nurses’ resilience working with severe somatic patients 

has been developed and tested.  
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Based on the results of theoretical analysis of the literature, it is established 

that resilience has the interdisciplinary context of research, which makes it possible 

to consider it as: 

– concentration on elaboration of internal and external characteristics that 

help the individual to overcome and recover from adversity; 

– result of frequent adverse changes (disturbances, inconveniences) and 

reintegration, when an individual shows a positive adaptation, despite the 

experience; 

– innate energy or motivating life force. 

It is revealed that the main features of resilience are: functionality (provides 

the function of saving and maintaining life); an individual measure of expression 

(an individual feature that can be measured); connection with the effectiveness of 

one’s activity (dependence of meeting the vital needs on the results of one’s 

activity).  

It has been found that the ability to resilience is enhanced by personal 

(optimism, hope, sense of humor, spirituality, self-respect, acceptance of oneself 

and life, emotional intelligence, etc.), family (positive family relationships) and 

social (positive social relationships, peer support, social networking support and 

social resources, collaboration and trusting relationships with colleagues and 

management – trust, safe expression of emotions, etc.), professional (competence, 

work life balance, professional identity, job satisfaction, etc.) factors. 

The specific features of the work of nurses and their professional training as 

specialists in the major «Nursing», which is taught in the institutions of professional 

pre-higher education (medical schools and colleges) and in higher educational 

institutions, are defined. 

It has been proven that the insufficient attention is paid to the development of 

this ability of a nurse in specialized educational institutions. The main risks include: 

lack of professional skills and knowledge, inability to cope with stress and 

demonstrate emotions, lack of support from colleagues, and absence of positive 

expectations for future and emotional preparation for work. They can have adverse 
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effects on the physical and psychological well-being of nurses and cause 

exhaustion, psychological problems, decrease in labor efficiency and enjoyment of 

life leading to dismissal or early burnout. 

In the author’s interpretation, it is an individual’s ability to dynamically adapt 

and self-regulate in difficult life and professional situations, provided by the 

mechanism of management of one’s own resources: emotional, motivational-

volitional, cognitive spheres, in the context of social and cultural norms, and 

environmental conditions. 

The diagnostic complex for determining the levels of development of future 

nurses’ resilience and its components were tested. The results of the study 

confirmed the feasibility of a comprehensive study of not only the overall index but 

the components of resilience as well. 

According to the findings of the ascertaining stage of the empirical study, it 

was found that the medium level of resilience prevails in the study sample of nurses. 

Only one sixth of the studied nurses was found to have a high level of resilience, 

and one tenth of the respondents are characterized by low level of resilience.  

Analysis of the development of resilience components allowed us to ascertain 

that the communicative-regulatory and value-motivational components are the 

weakest in the resilience structure (the low level of development is identified in 

almost half and a third of the respondents respectively, and the high level is found 

in only few respondents). Cognitive-reflexive and operative-components are 

somewhat better, but at the same time under-formed (their low level was determined 

in one third and one sixth of the respondents respectively, and the high one – only in 

one sixth of the respondents). 

Summarizing the results of the analysis of resilience factors and its 

components by age showed that older nurses are less resistant, including such 

indicators as optimism, ability to adapt without transferring professional problems 

to their personal lives; instead, the ability to enjoy work is more important to them. 

While studying the features of resilience and its components by the year of 

study it was found that students of junior courses have a higher level of 
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development of value-motivational and cognitive-reflexive components of 

resilience, they are more motivated than undergraduates to work with somatic 

patients and appropriate psychological training, in the context of developing their 

resilience as well, prone to reflecting on their life events, analyzing them. Instead, 

senior students show more communicative intolerance than junior students, 

especially intolerance for uncomfortable states of the communication partner. 

As for the type of educational institution, it was found that in the educational 

establishments of innovative type, levels of students’ resilience are somewhat 

higher than in the traditional ones (at the trend level); such differences especially 

appear in the levels of cognitive-reflexive component, in particular, the depth of 

understanding of the nature of resilience and conditions of its development, as well 

as the reflexivity of those who study in an innovative educational institution 

compared to those who study in traditional ones. 

The unsatisfactory level of resilience manifestation and the development of 

its components testifies, in the first place, to the absence or insufficiency of special 

forms and methods of work aimed at the development of resilience in the content of 

training programs for future nurses and advanced training courses for specialists of 

the specified category. In the process of the forming experiment, its purpose and 

objectives were outlined; the basic principles (systematicity, complexity, 

individualization, personality activity, research position, behavior objectification, 

partnership communication) were formulated, and psychological conditions 

(ensuring the relevance and consistency of life experience and level of personal 

development; creating a safe space for personal change; maintaining an active, 

creative position towards a new, evolving experience; organization of creative 

problem-semantic space; use of interactive teaching methods; promotion of personal 

responsibility), that contribute to the actualization of motivation for the 

development of resilience, with a further deepen desire to develop professionally 

important qualities of future nurses in the learning process. 

The nursing resilience development program has been developed, consisting 

of four modules aimed at developing all components of resilience and providing: 
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1. actualization of motivation for the development of resilience in work with 

severe somatic patients; 

2. expanding and deepening the knowledge of general resilience, the features 

of resilience and its manifestations in work with severe somatic patients, as well as 

the main psychological factors and conditions that influence the development of 

resilience; 

3. practicing of the abilities and skills of the resilience development in work 

with severe somatic patients on the basis of diagnosis and psychological analysis of 

one's own characteristics of resilience. 

The efficiency of the nursing resilience development program has been 

proven, as evidenced by reliable quantitative and qualitative changes in the 

experimental group during the formative experiment, in contrast to the control 

group where participants were trained in the traditional way. 

After testing the program, the number of students with high level of resilience 

increased and the number of students with low level of resilience decreased. 

Respectively, respondents from the experimental group were more aware of 

resilience and its role in the rapid recovery of nurses in complex situations of 

interaction with severe somatic patients, they had high level of tolerance, desire to 

develop resilience, manage their emotional states and experiences in professional 

activities, etc. 

The scientific novelty of the results of the research is that:  

for the first time, the substantive characteristics of the concept «future nurses’ 

resilience» as a psychological phenomenon are determined; features and specifics of 

training of future nurses in the conditions of educational changes are outlined; the 

component-criterion model of development of future nurses’ resilience is 

substantiated: value-motivational component for which such criteria as value 

attitude to the development of resilience in work with severe somatic patients has 

been chosen; indicators: the need to work with severe somatic patients; desire to 

psychologically prepare oneself for such work; to develop psychological stability; 

value beliefs about the sympathy of the world, its controllability and 
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meaningfulness, one’s own value and ability to manage life events, in the context of 

developing resilience as well); cognitive-reflexive (criteria – understanding of the 

essence, components, conditions of resilience development in work with severe 

somatic patients; indicators: knowledge about the essence and psychological 

background of working with severe somatic patients; understanding of the 

importance of psychological stability in the professional activities of nurses; 

awareness of the problems and factors of psychological stability of nurses and 

conditions of its development; reflection on the features of one's own resilience in 

work with severe somatic patients and the possibilities of its development during 

educational and professional activity; operational-activity (criteria – efficiency of 

the display of resilience in dealing with severe somatic patients, indicators: stress 

resistance, quick recovery skills in difficult professional situations, the ability to 

choose the best coping strategies, etc.); communicative-regulatory (criteria – self-

regulation of resilience manifestations in communication with severe somatic 

patients, indicators: readiness to act flexibly in unpredictable conditions of 

communication with severe somatic patients; ability to show tolerance in difficult 

conditions of communication with severe somatic patients, especially tolerance to 

their uncomfortable states (illness, etc.); ability to recover quickly after dealing with 

severe somatic patients); 

levels (high, medium and low) and factors of development of future nurses’ 

resilience in work with severe somatic patients are determined;  

substantive load of the concepts «nurse», «nursing»; peculiarities of 

psychological training of future nurses for professional activity were specified; 

psychological program of development of future nurses' resilience in work 

with severe somatic patients is theoretically substantiated;  

scientific ideas about the content, psycho-pedagogical features of the 

development of future nurses' resilience in the process of vocational training in 

medical colleges have been expanded and deepened. 

The practical significance of this research lies in the development and testing 

of a comprehensive psychological program for the development of future nurses’ 
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resilience in the work with severe somatic patients. Obtained results, developed 

psychodiagnostic and corrective techniques, as well as methodological 

developments of training sessions can be implemented in practical training of pre-

higher and higher medical education institutions that train nurses. Furthermore, the 

results of scientific research should be used during practical classes and group work 

on the basics of nursing, basics of psychology and interpersonal communication, 

nursing in palliative care and hospice care, nursing ethics and deontology, 

psychology of work and management, medical psychology and during postgraduate 

education of nurses. 

The study does not cover all aspects of the topic. The prospect of further 

scientific research in this direction may include the study of psychological readiness 

of teachers for development of nurses’ resilience. 

Key words: resilience, viability, future nurses, vocational training, severe 

somatic patients. 
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ВСТУП  

Актуальність теми дослідження. Представники спеціалізованої 

установи Організації Об’єднаних Націй «Міжнародна організація праці» 

констатують, що професія медичної сестри є стресогенною через постійну 

необхідність мобілізації власних ресурсів, що зумовлюють необхідність 

формування захисних факторів, які б підтримували здорове й стабільне 

психологічне їх функціювання. Здатність подолати стрес або відновлюватися 

після нього називають резільєнтністю (С. Брауні, Д. Джексон, М. Еденборо, 

М. Ерволіно-Рамірес, Д. Зіг, Ф. Кемерон, Г. Лазос, О. Рильська й ін.). 

Автори психологічних досліджень зосереджують увагу на таких якостях 

резільєнтності, як: здатність зберігати рівновагу в заданих межах (В. Ешбі й 

ін.); активність й адаптивність (О. Разумовський, М. Хазов й ін.); потенціал, 

що містить життєві шанси (фізичне та психічне здоров’я, знання, навички, 

мистецтво жити (Л. Александрова, О. Купрєєва, С. Максименко, Л. Сердюк, 

А. Фоминова, О. Чиханцова й ін.); внутрішні ресурси індивіда (Р. Венховен, 

О. Хамініч); позитивні поведінкові патерни й функційна компетентність 

(К. Баллінг, М. Маккубін й ін.); відсутність самотності у важкі періоди життя 

та здатність сприймати ситуацію такою, як вона є, робити власний вибір із-

поміж обмежених варіантів, мати кращі сподівання; бути духовним, 

оптимістичним, осмислювати сенс свого життя, налагоджувати гарні стосунки 

з оточенням (І. Бех, А. Велч, К. Едвард, Е. Помиткін, К. Чатер й ін.); бути 

впевненим, стійким, емпатійним, відповідальним, життєстійким та успішним, 

конструктивно долати конфлікти чи кризи, нівелювати деструктивні 

психологічні вияви (Г. Байєр, Л. Боброва, Е. Вернер, С. Гендерсон, Б. Гіллеспі, 

М. Джеймс, Д. Джонгвард, С. Кузікова, Т. Ларіна, С. Лютар, Т. Титаренко, 

Г. Фенстрейгейм й ін.).  

У професійній діяльності медичного працівника резільєнтність виконує 

функцію активізації позитивних психологічних якостей і є важливою для 

задоволення собою, своєю працею, іншими суб’єктами взаємодії (М. Кабанов, 

Д. Любімова та ін.). Окремий пласт досліджень стосується роботи медичних 
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працівників із різними категоріями хворих (Л. Бурлачук, І. Вольперт, 

В. Ніколаєнко, В. Ташликов й ін.), зокрема за наявності несприятливих 

обставин у роботі з важкими соматичними хворими (І. Баранаускіене, 

Д. Леонтьєв, С. Мадді, Т. Титаренко, Д. Хошаба, О. Чиханцова й ін.), 

резистентності до емоційного вигорання в професійній діяльності лікарів 

(Л. Лотоцька-Голуб та ін.). За таких умов медичні працівники (медсестри) 

повинні володіти здатністю витримувати стресову ситуацію, зберігати 

внутрішню збалансованість, не послаблювати при цьому успішності 

діяльності (О. Бондарчук, В. Зазикін, В. Клименко, Е. Климов, Г. Ложкін, 

Е. Помиткін, В. Рибалка, Н. Пов’якель, О. Саннікова й ін.). 

Водночас аналіз теорії і практики професійної діяльності медичних 

сестер дає змогу сформулювати припущення про недостатній рівень 

сформованості резільєнтності у більшої частини фахівців. З’ясовано, що 

професія медичної сестри – одна з професій у категорії особливо чутливих до 

різнотипних стресових ситуацій, вирізняється високою емоційністю, суттєвим 

психічним і фізичним навантаженням, перевантаженням, незадоволеністю 

матеріальним становищем, особливостями взаємодії з пацієнтами, лікарями, 

колегами, потенційною схильністю до професійного вигорання (С. Айзен, 

Х. Іто, Т. Павлюк, Л. Седерер, Л. Супрун й ін.).  

Особливо це стосується роботи медичних сестер із важкими 

соматичними хворими. На відміну від країн Європи, США й Канади, 

підготовка вітчизняних фахівців акцентована переважно на змінах фізичного 

стану людини, обмежена увагою до психоемоційного, психосоціального, 

духовного стану пацієнта, впливу на перебіг хвороби та її результати. 

Психологічні особливості розвитку резільєнтності майбутніх медичних сестер, 

діяльність яких пов’язана з важкими соматичними хворими, потребує 

додаткових досліджень для зниження травмувального впливу психологічних 

факторів і збереження життєстійкості медичних працівників.  

Актуальність проблеми та брак належного опрацювання зумовили вибір 

теми дисертації: «Психологічні особливості розвитку резільєнтності 
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майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження пов’язане з напрямами наукової роботи відділу психології праці 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України, зокрема за темою «Психологічний супровід навчання різних 

категорій дорослого населення» (номер держреєстрації РК № 0117U001073). 

Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (протокол № 1 від 

26 січня 2016 р.), узгоджена в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових 

досліджень із педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 3 

від 29 березня 2016 р.).  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й емпірично перевірити 

рівні та фактори розвитку резільєнтності майбутніх медичних сестер у роботі 

з важкими соматичними хворими. 

Відповідно до поставленої мети та сформульованої гіпотези, 

виокремлено такі завдання: 

1) проаналізувати вітчизняний і зарубіжний досвід трактування понять 

«резільєнтність» та «розвиток резільєнтності майбутніх медичних сестер»; 

2) обґрунтувати особливості та компонентно-критеріальну модель 

розвитку резільєнтності майбутніх медичних сестер у процесі фахової 

підготовки; 

3) емпірично дослідити рівні й чинники розвитку резільєнтності 

медичних сестер у процесі фахової підготовки; 

4) розробити та апробувати психологічну програму розвитку 

резільєнтності майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними 

хворими. 

Об’єкт дослідження – резільєнтність майбутніх медичних сестер як 

психологічний феномен. 
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Предмет дослідження – психологічні особливості розвитку 

резільєнтності майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними 

хворими. 

Для розв’язання окреслених завдань та досягнення поставленої мети 

використано такі методи дослідження: 

теоретичні – аналіз наукових джерел, їх синтез, узагальнення й 

систематизація, що вможливили висновки про особливості та сутність 

подальшого емпіричного дослідження; 

емпіричні – спостереження, психодіагностичне дослідження за 

діагностичними методиками: для ціннісно-мотиваційного компонента – 

«Мотиваційний профіль особистості» (Ш. Річі, П. Мартін, в авторській 

модифікації), «Шкала базових переконань» (Р. Янов-Бульман, адаптація 

О. Кравцової); для операціонально-діяльнісного – методика «Індикатор копінг-

стратегій» (Д. Амірхан, в адаптації Н. Сироти та В. Ялтонського), «Тест 

самооцінки стресостійкості С. Коугена й Г. Вілліансона, аналіз проблемних 

ситуацій роботи медичної сестри з важкими соматичними хворими (авторське 

розроблення); для комунікативно-регулятивного – «Комунікативна 

толерантність» (В. Бойко), «Діагностика ригідності» (Г. Айзенк), методика 

«Особистісна готовність до змін» (А. Роднік та ін., адаптація Н. Бажанової, 

Г. Бардієр); для когнітивно-рефлексивного (анкета «Психологічна стійкість 

медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими» (авторське 

розроблення, питання 1 – 4, 6), методика «Діагностика рефлективності» 

(А. Карпов). Загальний показник визначений за короткою шкалою 

резільєнтності (Б. Сміт та ін., в адаптації О. Шевченко для медичних сестер); 

методи кількісного оброблення даних – обчислення первинних описових 

статистик, кореляційний, дисперсійний, кластерний аналіз, порівняльний 

аналіз за G-критерієм знаків, c
2
 та ін. із використанням пакетів 

спеціалізованих комп’ютерних програм «SPSS» (версія 17.0) та «Microsoft 

Office Excel 2003». 
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Організація дослідження. Роботу підготовлено на базі Берегівського 

медичного коледжу, Чернівецького медичного коледжу Буковинського 

державного медичного університету, Черкаської медичної академії. У 

дослідженні взяли участь 386 респондентів – майбутніх медичних сестер із 

різних регіонів України. Учасники були розподілені на групи за віком, курсом 

навчання, типом закладу освіти. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що  

уперше обґрунтовано змістові характеристики поняття «розвиток 

резільєнтності майбутніх медичних сестер» як психологічного феномену; 

окреслено особливості та специфіку підготовки майбутніх медичних сестер в 

умовах освітніх змін; аргументовано компонентно-критеріальну модель 

розвитку резільєнтності медичних сестер у роботі з важкими соматичними 

хворими;  

визначено рівні й чинники розвитку резільєнтності майбутніх медичних 

сестер у роботі з важкими соматичними хворими; 

уточнено змістове навантаження поняття підготовка майбутніх 

медичних сестер до роботи з важкими соматичними хворими;  

теоретично обґрунтовано психологічну програму розвитку 

резільєнтності майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними 

хворими; 

розширено та поглиблено наукові уявлення про зміст, психолого-

педагогічні особливості розвитку резільєнтності майбутніх медичних сестер у 

процесі професійної підготовки в закладах освіти.  

Практичне значення дослідження вмотивоване створенням й 

апробацією комплексної психологічної програми розвитку резільєнтності 

майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими. 

Отримані результати, запропоновані психодіагностичні й корекційні прийоми, 

а також методичні розробки тренінгових занять можуть бути впроваджені в 

освітній процес закладів фахової передвищої та вищої медичної освіти, що 
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реалізують професійну підготовку медичних сестер. Крім того, результати 

наукового пошуку доцільно використовувати під час проведення практичних 

занять і гурткової роботи з основ медсестринства, основ психології та 

міжособистісного спілкування, медсестринства в паліативній і хоспісній 

допомозі, медсестринської етики й деонтології, психології праці та 

управління, медичної психології, а також у післядипломній освіті.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес таких закладів 

освіти: Берегівський медичний коледж (довідка № 190 від 10.09.2019); 

Комунальний вищий навчальний заклад «Житомирський медичний інститут» 

(довідка № 612 від 10.09.2019); Чернівецький медичний коледж 

Буковинського державного медичного університету (довідка № 309/01.1 від 

06.09.2019); Черкаська медична академія (довідка № 01/203 від 23.09.2019). 

Апробація та впровадження результатів дослідження. Ключові 

положення й результати дисертації оприлюднено в публікаціях автора, у 

доповідях на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: «Становлення особистості професіонала: перспективи й 

розвиток» (Одеса, 2013); «Впровадження стандартів надання паліативної 

допомоги» (Івано-Франківськ, 2013); «Modern methods, innovations and 

operational experience in the field of psychology and pedagogics» (Люблін, 

Республіка Польща, 2017); «Актуальні питання рекреаційної психології та 

педагогіки дитинства» (Одеса, 2018); «Психологія людини: свідомість і 

реальність» (Ніжин, 2018); «Психолого-педагогічний супровід професійної 

підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації 

освіти» (Київ, 2019); а також на Першому Національному Конгресі з 

паліативної допомоги (Ірпінь, 2012); науковому круглому столі «Особистість 

у сучасному світі» (Київ, 2018); Всеукраїнській науково-методичній інтернет-

конференції, присвяченій дню заснування закладу освіти (Черкаси, 2019); 

Міжвузівській конференції «Гуманітарний дискурс суспільних проблем: 

минуле: сучасне, майбутнє» (Черкаси, 2017). 
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Особистий внесок здобувача. В опублікованих у співавторстві працях 

особистий внесок здобувача становить 50 % і полягає в обґрунтуванні 

комунікативно-регулятивної складової резільєнтності майбутніх медичних 

сестер у роботі з важкими соматичними хворими [8] та формуванні 

професійної компетентності студентів [12].  

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 19 наукових 

працях, із них: 1 навчальний посібник; 8 статей у наукових фахових виданнях 

України; 1 стаття в зарубіжному періодичному науковому виданні; 

9 публікацій у збірниках наукових праць та матеріалів науково-практичних 

конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дослідження складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (277 найменувань, із 

них 98 іноземною мовою) та 6 додатків (на 50 стор.). Основний обсяг роботи 

становить 167 сторінок. Дисертація містить 26 таблиць (на 9 стор.) і 9 

рисунків (на 5 стор.). Повний обсяг роботи 276 сторінок. 

 

 

  



30 
 

РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ РЕЗІЛЬЄНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

МЕДИЧНИХ СЕСТЕР  

 

У розділі розкриваються теоретичні основи дослідження психологічних 

особливостей розвитку резільєнтності майбутніх медичних сестер у роботі з 

важкими соматичними хворими. Висвітлено базові підходи до дослідження 

резільєнтності особистості та її розвитку, проаналізовано психологічний зміст 

та особливості професійної діяльності медичних сестер, виокремлено 

специфіку роботи медичних сестер з важкими соматичними хворими, 

виокремлено та проаналізовано проблеми розвитку резільєнтності майбутніх 

медичних сестер у процесі їхньої професійної підготовки. 

 

1.1  Поняття «резільєнтність» у координатах наукових 

досліджень 

 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується низьким рівнем 

стабільності через високий і нерівномірний темп життя, що слабо піддається 

внутрішньому контролю та регулятивним механізмам. Це висуває високі 

вимоги до ресурсів людини, які необхідні їй не тільки для професійного 

становлення, а й для продуктивного розвитку, тобто: виконання професійної 

діяльності на належному рівні; протистояння важким життєвим умовам зі 

збереженням при цьому своєї людської сутності, цілісності та ідентичності; 

адаптування у складному швидкоплинному середовищі [131]. 

Саме тому в останні роки в психології спостерігається стрімка зміна 

дослідницьких парадигм стосовно дослідження впливу стресорів. На 

противагу традиційній та широко представленій «патологізованій» 

парадигмі, що відповідає на питання про те, яким чином вплив стресорів 

призводить до небажаних хворобливих наслідків, все активніше 
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протиставляється нова – позитивно орієнтована. З’являється все більше 

досліджень, в яких не лише констатується деструктивний бік, але й 

емпірично підтверджуються позитивні або адаптаційні зміни особистості 

внаслідок переживання впливу того чи іншого стресора [51, с.64]. 

Сучасні дослідження вчених спрямовані на вивчення внутрішніх 

резервів людини, які допомагають їй виживати навіть у ситуаціях проблем і 

труднощів, зумовлених стресами [100].  

На позначення такого резерву (потенціалу) дослідники 

використовують термін «резільєнтність», що в останні роки стрімко 

увійшов у науковий обіг і є міждисциплінарним. Витоки його 

підтверджуються теоретичним оглядом наукових джерел із різних галузей 

науки, включаючи фізику, медицину, теологію, філософію і психологію, 

починаючи з кінця 1990-х років. Майже 80% усіх публікацій, присвячених 

резільєнтності, з'явилися саме в цей період.  

Зважаючи на чималу кількість досліджень, поняття «резільєнтність» 

інтерпретується та дефініюється різними способами, набуваючи різних 

відтінків, що ускладнюють сприйняття його цілісного змістового 

наповнення. Для розуміння досліджуваного поняття доцільним є вивчення 

його етимології. 

Термін «резільєнтність» походить від латинського «resilire», що в 

перекладі означає вміння подолати / пристосуватися до дуже складних 

обставин [201; 203; 258].  

У довідковій літературі, англомовних словниках, резільєнтність 

ідентифікується зі словом «bounceback» або «jump back», що в дослівному 

перекладі означає відскочити. Розгорнене інтерпретування віднаходимо у 

книзі В. Мосс для дітей 8  12 років. Наводячи приклад із м’ячем, який при 

ударі об землю деформується (змінюється), а відскакуючи – відновлює свою 

форму, так само резільєнтність виявляє здатність людини «відскакувати» від 

несприятливих ситуацій, важких часів, неочікуваних змін чи інших 

ситуацій, що спричиняють стрес [243, с.8].  
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Оксфордський словник трактує поняття «резільєнтність» як 

«спроможність швидко оговтуватися від труднощів; пружність, міцність 

(про характер людини)» [249], а словник МacМillan  як «здатність когось 

ізнову ставати здоровим, щасливим чи сильним після хвороби, 

розчарування або іншої проблеми» [250]. 

«Вікіпедія» дефініює поняття «психологічна резільєнтність» (англ. 

resilience – пружність, еластичність) як динамічний процес позитивної 

адаптації людини до негараздів. «Під резільєнтністю у психології 

розуміється здатність зберігати в несприятливих ситуаціях стабільний 

рівень психологічного та фізичного функціонування, виходити з таких 

ситуацій без стійких порушень, успішно адаптуючись до несприятливих 

змін» [119]. 

«Google»-перекладач пропонує «стійкість» і як синоніми – 

«еластичність» і «пружність». Національний online-перекладач так само 

визначає резільєнтність як «стійкість» [99]. 

Наукове обґрунтування міждисциплінарного дискурсу вчені 

розпочинають із фізики, де використовують поняття «резільєнтність», 

«резільєнтний» одночасно у декількох синонімічних значеннях, як :  

– «здатність натягнутого тіла повертатися до своєї форми та розміру 

після деформації, особливо спричиненої стисненням» та «здатність 

відновлюватися чи легко пристосовуватися до негараздів чи змін» (Словник 

Merriam-Webster) [252]; 

– «здатний знову стати щасливим, успішним після чогось важкого або 

поганого, що трапилося», та «здатний швидко повернутися до звичайної 

форми після того як був зігнутий, розтягнутий або стиснутий» 

(Кембриджський словник ) [251].  

У цьому ж словнику обстоюється позиція, за якої резільєнтність – це 

здатність еластичного матеріалу (такого як гума або тваринні тканини) 

абсорбувати енергію (як від удару) та випускати цю енергію при поверненні 

до своєї первинної форми.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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P. Wodehouse стверджує: відновлення, що спостерігається за феномена 

резільєнтності, можна розглядати як аналог здатності особи відновлюватися 

після пригнічуючої невдачі. Разом із тим, продовжує вчений, щодо деяких 

людей її варто розглядати як уперту відмову визнавати поразку, що 

допомагає їм як у сердечних справах, так і у складніших і практичніших 

ситуаціях [252]. 

У техніці та прикладних науках термін «резільєнтність» уживається 

для визначення динамічної стійкості в умовах середовища О. Богдановим. 

Подальший розвиток цього поняття тісно пов'язаний з кібернетикою, 

передусім із роботами Н. Вінера і В. Ешбі та загальною теорією систем 

Л. фон Берталанфі [124]. 

Розвиваючи концепцію гомеостазу, запропоновану В. Кенноном у 

1932 р., В. Ешбі зробив спробу формалізувати поняття резільєнтності  як 

здатності системи зберігати свої характеристики в заданих межах. Його ідеї 

були розгорнуті у працях О. Разумовського, М. Хазова [124]. 

В екології термін «резільєнтність» було введено у 1973 р. 

К. Голлінгом, який описав її як міру спроможності систем поглинати зміни 

та перешкоди без утрати порушення відносин між їхніми складовими. 

Поняття «резільєнтність» використовується в біології (наукові 

доробки І. Шмальгаузена, який уперше довів необхідність гомеостазу 

факторів ризику і факторів життєздатності; філософії: К. Поппер, 

Е. Дюркгейм, історії – А. Ахіезер, А. Назаретян, А. Тойнбі, які досліджували 

умови і чинники життєздатності суспільства [89]. 

Соціологія розкриває резільєнтність через опис потенціальних 

якостей особистості та визначає як ті з них, що стосуються життєвих шансів 

 фізичного і психічного здоров'я, знань, навичок, мистецтва жити) тощо. 

Резільєнтність у педагогічній літературі визначається як наявність 

позитивних поведінкових патернів і функціональної компетентності сім’ї та 

окремих її членів. Вона проявляється у стресових ситуаціях і несприятливих 

умовах та допомагає чинити опір стресу і відновлюватися шляхом 
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зміцнення благополуччя кожного члена сім'ї. 

Більш влучну характеристику даного поняття дає І. Іллінський. Він 

робить висновок про те, що ця здатність є характеристикою поколінь і 

сприяє їхньому виживанню, не деградуючи в дедалі гірших умовах 

соціального та природного середовища; вона дає можливість розвиватися й 

духовно підноситися, відтворювати і виховувати спадкоємців, не менш 

життєздатних у біологічному і соціальному сенсі.  

Соціокультурний контекст резільєнтності, на його думку, 

проявляється в тому, наскільки особистість і покоління загалом 

відповідають нагальним запитам суспільства і наскільки можуть брати на 

себе відповідальність за його майбутнє. Заслуговує на увагу ще одна теза 

І. Іллінського, за якої резільєнтність є складовою системи виховання, 

заснованої на педагогіці співробітництва [54]. 

У теорії та практиці вітчизняних клініцистів термін «резільєнтність» 

вживається як у транслітерації, так і в перекладі – як подолання, опірність, 

стійкість, життєстійкість, життєздатність, відновлюваність. Українська 

дослідниця Г. П. Лазос описала основні дослідження цього феномена та 

проаналізувала їх крізь призму основних завдань, постулатів і результатів 

чотирьох хвиль досліджень резільєнтності, кожна з яких мала свою 

спрямованість, методологію та концепцію [71; 72]. Вчена характеризує 

резільєнтність як біо-психо-соціальне явище, яке охоплює особистісні, 

міжособистісні та суспільні переживання, є природнім результатом різних 

процесів розвитку протягом певного часу і загалом пов’язана зі здатністю 

психіки відновлюватися після несприятливих умов [72].  

У психологію поняття «резільєнтність» увів Б. Ананьєв. Учений 

розглядав її як один з основних потенціалів розвитку людини, як її загальну 

здатність до ефективного функціонування, що співвідноситься з високим 

рівнем життєвих функцій, з найактивнішими і продуктивними фазами життя 

[5]. 
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Аналіз джерел дає можливість презентувати досліджуване поняття у 

кількох напрямах.  

Перший напрям зосереджується на розкритті внутрішніх і зовнішніх 

характеристик, які допомагають людині долати складні життєві ситуації та 

відновлюватися після них (M. Earvolino-Ramirez [201]; G. Richardson [254]; 

P. Waite & G. Richardson [273]).  

У дослідженнях стосовно дітей, котрі мали високий ступінь ризику 

(N. Garmezy [211]; M. Rutter [257]; E. Werner & R. Smith [275]), та підлітків з 

високими ризиками стресу (S. S. Luthar & D. Cicchetti [233]), резільєнтність 

розглядалася у межах специфічних рис або ознак, так званих «захисних 

факторів», які допомагають відновитися. Виявлені характеристики містили 

такі якості особистості, як стійкість, самовдосконалення, оптимізм, 

терпіння, терпимість, віра, адаптивність, самооцінка і почуття гумору. 

Учені G. M. Wagnild та H. M. Young, які досліджували постраждалих 

від великих лих та втрат, вважають, що резільєнтність належить до 

психологічних та біологічних факторів  таких як соціальна підтримка та 

пізнавальні здібності [272]. Ці дослідження також зазначали багато 

характеристик або захисних факторів, виявлених раніше. Незважаючи на 

демонстрацію статистичних асоціацій між надією, копінгом, 

самоефективністю та резільєнтністю [212], ті характеристики, що визначали 

би специфічні риси для кожного постраждалого, вченими виявлені не були. 

Іншу точку зору висловлює І. Ющенко, розглядаючи резільєнтність як 

позитивну протилежність уразливості  здатність до уникнення болісних 

реакцій та їхніх руйнівних наслідків у складних життєвих обставинах [178]. 

Беручи за основу ідею І. Ющенка, С. Книжникова закцентовує увагу 

на тому, що резільєнтність одночасно допомагає протистояти негативним 

станам середовища, ефективно долати життєві труднощі, трансформуючи їх 

у ситуації розвитку. На відміну від попередників авторка доводить, що 

наведені поняття характеризують резільєнтність як психологічну 

життєстійкість окремо взятої особистості, не беручи до уваги ролі родини, 
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кожного її члена, незважаючи на те, що останнє справляє більш складний 

вплив на розвиток цієї здатності [60]. 

Е. Вернер із колегами розглядають резільєнтність як властивість 

індивіда, що дозволяє йому віднаходити гомеостатичний баланс між 

факторами ризику та захисними факторами [274]. На адаптивних 

механізмах, які лежать в основі адаптації особистості, її подальшої 

соціалізації, наголошує Л. Александрова. Вона трактує резільєнтність як 

психологічну стійкість (гнучкість), що є інтегральною здатністю 

особистості [2].  

Дотичним до позиції вченої є визначення А. Махнач і А. Лактіонова, 

які розширюють межі окреслюваного поняття і вказують на здатність 

людини управляти власними ресурсами: здоров'ям, емоційною, 

мотиваційно-вольовою, когнітивною сферами в контексті соціальних, 

культурних норм і умов середовища [90]. На відміну від попередніх, дане 

визначення є менш абстрактним і більш операційним і виявляється в 

задоволеності власним життям, з одного боку, але в безпорадності  з 

іншого.  

О. Рильська розширила уявлення про резільєнтність особистості та 

визначила такі її компоненти: здатність до саморозвитку, адаптації, 

саморегуляції, осмисленості, які в сукупності мають синергетичний ефект 

[130]. Окрім цього, авторка виділяє фактори резільєнтності, зокрема 

потенціал для самоактуалізації та духовна включеність.  

Перший фактор представляє відкритість як здатність до 

інформаційного обміну, властивого самоактуалізації в умовах 

індивідуальної ригідності. 

 Другий має духовний та комунікативний базис і може розглядатися як 

система людських здібностей, за допомогою яких реалізується 

резільєнтність. За Е. Помиткіним та В. Шадріковим, духовність набуває 

якісної специфіки поведінки людини як доброчесність, дотримання 

принципів віри, любові, альтруїзму, смислу життя, оптимізму [113; 114; 
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152]. За такої характеристики людина стає резільєнтною.  

З позиції О. Рильської, резільєнтність набуває динамічного характеру і 

змінює свою конфігурацію із плином часу. Так, у першій половині життя 

провідним фактором у людини є потенціал для самоактуалізації, за 

переживання кризи середини життя домінантною стає духовна включеність 

[130]. Останню визначено як упевненість у тому, що долучення до всього, 

що відбувається, дає особистості максимальний шанс віднайти для себе 

щось вартісне та цікаве. 

Значного поширення набув започаткований К. Абульхановою-

Славською підхід, який орієнтує на вивчення резільєнтності як особливої 

модальності свідомості [1]. За вченою, такий підід зумовлений 

функціональною роллю особистості і характеризує її як життєву здатність у 

широкому сенсі. У нестабільному, дисгармонійному суспільстві тільки 

людина та її життя зберігають свою неминущу цінність. У зв'язку з цим 

особливого значення набуває свідомість, яка, залишаючись стійкою, не просто 

відображає соціальну дійсність і адаптує до неї особистість, а максимально 

зміцнює її позицію, сприяє її самовираженню та самореалізації, забезпечує 

стабільність суб'єкта протягом життєвого шляху. Завдяки статичності 

свідомості виконується функція захисту особистості, зберігається її внутрішня 

рівновага за життєвих потрясінь, невдач, розчарувань. 

В. Шадріков пропонує розглядати резільєнтність як властивість 

функціональних систем, що реалізують окремі психічні функції, які мають 

індивідуальну міру виразності. Це виявляється в успішності та якісній 

своєрідності освоєння і реалізації діяльності [152].  

У наведених вище визначеннях сформульовано основні ознаки, які 

характеризують резільєнтність: функційність (забезпечує функцію 

збереження і підтримки життя); індивідуальна міра вираженості (є 

індивідуальною особливістю, яка може бути виміряна); зв'язок з 

ефективністю діяльності (залежність задоволення життєво важливих потреб 

від результатів діяльності).  
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Погоджуємося із Т. Титаренко в тому, що поняття резільєнтності на 

перший погляд сприймається як тотожне адаптаційним особистісним 

характеристикам, таким як стресостійкість, емоційна стійкість, 

психологічна надійність. Безумовно, всі ці адаптаційні системи людини є 

складовими життєстійкості і створюють ресурс для забезпечення 

задовільного рівня її фізичного та психологічного здоров’я. Однак, головна 

функція резільєнтності полягає у можливості будувати ефективну соціальну 

взаємодію та знаходити оптимальні шляхи саморозвитку та самоздійснення 

особистості у складних життєвих обставинах.  

Такий контекст дає можливість Т. Титаренко й Т. Ларіній тлумачити 

резільєнтність як особистісний потенціал ефективного саморозвитку в 

стресових ситуаціях та екстремальних життєвих умовах [145, с. 21]. 

Аналітичне вивчення результатів досліджуваного феномена ученими 

дало змогу виокремити кілька напрямів:  

Перший напрям досліджень резільєнтності зосереджений на з’ясуванні 

внутрішніх і зовнішніх характеристик, що допомагають людині долати 

складні життєві ситуації й відновлюватися після них [201, c. 73–82]. 

Другий кваліфікує резільєнтність як динамічний процес – результат 

частих несприятливих змін і реінтеграції, де індивід виявляє позитивну 

адаптацію попри переживання (В. Чабоєр, Б. Гіллеспі, С. Лютер, М. Руттер, 

М. Уолліс, Д. Цичетті, І. Ющенко, С. Яцелон та ін.), використовуючи його 

для доступу до ресурсів, щоб подолати або відновити їх після негараздів 

(О. Богучарова, О. Хамініч та ін.) [212; 223; 233; 257; 147]. 

На позначення динамічного процесу в контекстах вивчення понять 

«адаптація» та «саморегуляція» [146, с. 164] застосовує поняття 

«резільєнтність» О. Хамініч. Така концептуалізація витлумачує 

резільєнтність не просто як сукупність певних характеристик, якими 

наділені окремі особистості, а як динамічний процес доступу до ресурсів, 

аби подолати або відновити їх після стресових ситуацій.  

Більше того, цього можна навчитися або навчати інших, вважають 
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B. Gillespie, W. Chaboyer, M. Wallis & P. Grimbeek; N. Hamilton, H. Kitzman, 

S. Guyotte [212; 215]. В. Мосс стверджує, що з резільєнтністю не 

народжуються, їй треба вчитися, сприймаючи труднощі як частину життя  

[243, с.8]. A. Linley та S. Joseph акцентують увагу на тих надбаннях, які 

людина набула під час подолання травми, а не на тому, що було втрачено чи 

не втрачено нею, незважаючи на травмування (резільєнтність) [230]. 

D. Fletcher та M. Sarkar вважають, що основна частина дефініцій 

«резільєнтності» базується на двох ключових поняттях: нещастя та 

позитивна адаптація 210].  

На розвиток особистості в умовах соціальних змін указують 

І. Ващенко, О. Власова, І. Данилюк, С. Максименко, В. Рибалка, Ю. Швалб, 

В. Щербина. Цими авторами розроблено теоретичну модель соціалізації та 

розвитку цілісної особистості в умовах соціальних змін, яка являє інтерес у 

контексті індивідуальних патернів, що впливають на формування 

резільєнтності [37; 84; 127; 154]. 

Як здатність особистості продовжувати ефективно функціонувати 

після значних життєвих утрат та скрутних станів розглядають резільєнтність 

R. Tedeschi та L. Calhoun [265, с. 4].  

Американська психологічна асоціація визначає резільєнтність як 

процес успішної адаптації до труднощів, травм, трагедій чи стресів, 

зумовлених родинними, професійними, фінансовими проблемами чи станом 

здоров’я, як можливість відновлення після пережитого складного життєвого 

досвіду 183. 

На позитивну адаптацію в контексті значущих несприятливих умов 

життя (для прикладу – прийняття ризику) вказують С. Лютар [233], 

Т. Титаренко [144], В. Татенко, Т. Хомуленко [150] й ін. Прийняття ризику 

визначається ними як переконаність людини в тому, що все, що з нею 

трапляється, слугує її розвиткові, який відбувається за рахунок знань, 

отриманих із досвіду (не важливо – позитивного чи негативного).  
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Дослідники D. Jackson, A. Firtko, M. Edenborough [225], P. Waite та 

G. Richardson [273] встановили, що розвитку резільєнтності сприяють 

цільові навчальні технології / заходи, за яких досягаються помітні 

результати. Так, D. Jackson [224] пропонує використовувати когнітивні 

трансформації та практики, які сприяють особистісному зростанню, а саме: 

самоефективність, адаптивність та резільєнтність. 

За О. Злобіною, Л. Лєпіховою, Т. Титаренко людина, яка розглядає 

життя як поле отримання досвіду, готова діяти в умовах, коли немає 

стовідсоткової гарантії успіху, на свій страх і ризик. В основу прийняття 

ризику авторами покладено ідею розвитку, завдяки якому здійснюється 

активне засвоєння досвідних знань та подальше їх використання. Саме 

прийняття ризику дає людині змогу вчитися на власному досвіді, а не 

сподівання на легке безтурботне життя [179, с. 293]. 

На цьому наголошує О. Мандрикова і зазначає, що одним з тих фактів, 

котрі допомагають людині в ситуації ризику обирати свій індивідуальний 

життєвий стиль, а не стиль, обумовлений вимогами природи або соціуму, є 

життєстійкість [88].  

Дотичним до розуміння сутності досліджуваного поняття віднаходимо 

у С. Книжникової: життєстійкість особистості – це інтегральна 

характеристика, що дозволяє протидіяти негативним впливам середовища, 

ефективно долати життєві труднощі, трансформуючи їх у ситуації розвитку 

[60, с. 54]. 

У нашому розумінні життєстійкість – це ступінь сформованості 

здатності особистості витримувати ситуацію гострого або хронічного стресу, 

зберігати внутрішню збалансованість, не знижуючи при цьому успішності 

діяльності. У цьому сенсі резільєнтність і життєстійкість є спільними у такій 

площині як підвищення рівня фізичного і психічного здоров’я людини, що 

сприяє розвитку самореалізації, самоствердження і трансценденції 

особистості. 
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Це дає право розглядати життєстійкість як складне цілісне системне 

утворення, що поєднує значущі для особистості цінності й цілі, 

самостановлення, стильові характеристики поведінки, детерміновані 

установками і переконаннями щодо світу, соціального оточення та свого 

місця в ньому [135]. 

Третій напрям досліджень, прихильниками якого є Г. Ричардсон та 

Ф. Уейт, описує резільєнтність із позицій її походження як вродженої 

енергії або мотивувальної життєвої сили [273], тобто як життєздатність. 

З позиції американських дослідників E. Grafton, B. Gillespie, S. Henderson 

[213], резільєнтність як вроджена енергія або мотивувальна життєва сила, 

що різною мірою присутня в кожній людині, виявляється в наявності 

специфічних рис або характеристик, які завдяки застосуванню динамічних 

процесів дають можливість їй одужати і розвиватися після стресу або 

негараздів. Це, за М. Хайдеггером, передбачає готовність «діяти всупереч» – 

всупереч онтологічній тривозі, тривозі втрати сенсу, всупереч відчуттю 

«занедбаності» [77]. 

Інший акцент розуміння життєздатності як енергетичного потенціалу 

людини знаходимо у вчених Б. Ананьєва, Д. Леонтьєва, С. Мадді й ін. За 

Б. Ананьєвим, резільєнтність є вихідним компонентом загальної 

працездатності, що впливає на її конкретні вияви, активність інтелекту, 

стійкість установки на реалізацію поставленої у часі цілі [5; 6]. Іншими 

словами, це потенційна характеристика, яка не розглядається в 

особистісному аспекті.  

Між тим Д. Леонтьєв уводить поняття «особистісний потенціал» як 

психологічний аналог життєвого стрижня людини, який відображає міру 

подолання нею життєвих обставин, самої себе, а також зусиль над собою та 

обставинами свого життя. У цьому сенсі резільєнтність виступає як риса, 

яка характеризується мірою подолання особистістю певних проблем, і в 

«багаторівневій моделі взаємодії з несприятливими обставинами» вона 

стоїть поруч із копінгами, психологічними захистами та посттравматичним 
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зростанням як послідовними рівнями взаємодії з несприятливими 

обставинами [75; с. 258].  

У такому розумінні життєздатність за С. Мадді уніфіковується із 

життєстійкістю й установкою, що надає життю сенсу діяти незалежно від 

зовнішніх обставин; відповідного ресурсу людині, що допомагає 

підтримувати її фізичне, психічне і соціальне здоров'я. Крім того, являє 

собою систему переконань про себе, про світ і про відносини з ним, яка 

складається з трьох автономних компонентів (залученість, контроль, 

прийняття ризику) і сприяє оцінюванні подій як менш травматичних і 

успішному співволодінню зі стресом.  

Важливими для розуміння сутності досліджуваної якості 

представляють змістові характеристики компонентів. Так, життєстікість, 

визначається як активна життєва позиція особистості, як упевненість у 

тому, що тільки перебуваючи в діяльності, людина може знайти в житті 

цінне і цікаве; контроль – упевненість у тому, що тільки борючись і 

долаючи труднощі, можна змінити те, що відбувається і бути господарем 

своєї долі, а прийняття ризику – готовність ризикувати, переконаність у 

тому, що на будь-яких помилках можна вчитися. З усього, що трапляється, 

як позитивного, так і негативного, наставляє вчений, можна синтезувати 

корисний досвід, нові знання [227].  

Узагальнюючи сказане, за С. Мадді розвиток життєстійкості 

особистості може сприяти не тільки підвищенню сенсу життя, стимулювати 

її до самодостатності і більш позитивного самовідчуття, але й стати 

основою для повноцінного розвитку. У такому контексті життєстійкість є 

ключовою особистісною змінної, що опосередкує вплив стресогенних 

факторів на соматичне і душевне здоров'я, а також на успішність діяльності 

особистості.  

Імпонує розуміння вченими А. Лактіоновою та А. Махнач 

досліджуваної дефініції, як здатність чинити опір руйнуванню – 

життєстійкість (уміння впоратися з важкими життєвими ситуаціями, 
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захищати свою цілісність) і будувати повноцінне життя у важких умовах – 

адаптивність (уміння планувати своє життя, рухатися в певному напрямку 

протягом якогось часу) [90]. 

Погоджуючись із вченими, О. Рильська розширює межі досліджуваного 

поняття і визначає її як інтегральну здатність збереження людиною цілісності, 

яка актуалізується в зв’язку з необхідністю вирішення життєвих задач, 

забезпечує динамічне утримання життя в постійному сполученні з вимогами 

соціального буття та людського призначення, що суб’єктивно сприймається як 

задоволеність власним життям [129]. 

Висловлені міркування вчених слугують підґрунтям для уточнення 

сутності поняття життєздатності як психологічного аналогу життєвого 

стрижня людини, який відображає міру подолання нею заданих обставин, 

самого себе, а також міру докладених зусиль по роботі над собою і над 

обставинами свого життя. 

На цю особливість зважує K. Butler [191], а E. Werner та R. Smith – 

визначають як саморегулюючий механізм [275]. Учений А. Мастен [235] 

ідентифікує її зі «звичайною магією», що виникає зі звичайних процесів і 

систем адаптації та саморегуляції людини.  

Адаптація та саморегуляція відносно резільєнтності передбачають 

наявність стресу, тоді як життєздатність охоплює значно більше ситуацій 

(життєвих, виробничих, надситуативних). У такому сенсі резільєнтність 

розглядають як динамічний процес в контекстах адаптації і саморегуляції 

особистості.  

На переконання К. Левіна «динаміка процесу завжди повинна 

виводитися із взаємин індивіда із відповідним соціальним оточенням, і тією 

мірою, якою мова йде про внутрішні його ресурси, їх взаємодію з різними 

функційними системами, з яких складається сам індивід». У цьому сенсі 

вчений більше апелює до визначення резільєнтності, як стійкості, що 

характеризує того чи того індивіда з набором його типологічних 

характеристик.  
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Вчені, (I. Helmreich, A. Kunzler, A. Chmitorz, J. König, H. Binder, 

M. Wessa, K. Lieb), які здійснили рефлексивний дискурс поняття 

«резільєнтність» та провели кокранівський огляд психологічних втручань 

для поліпшення резільєнтності у дорослих, зазначають, що в наукових 

джерелах можна виокремити щонайменше – три вектори інтерпретування: 

як якість ( риса характеру); як результат і  процес.  

Як якість, що дозволяє людині утверджуватися і вчитися на 

негативному досвіді. На їхню думку, концептуалізація стійкості 

розкривається через  мотивацію, як  джерела енергії, що заохочує або 

стимулює  людину  брати участь у такому процесі.  

Як риса характеру – резільєнтність обумовлена внутрішніми силами 

особистості та стійкими позитивними якостями, які підвищують 

індивідуальну адаптацію (Block 1996; Nowack 1989; Wagnild 1993). Таке 

розуміння резільєнтності було витіснено з наукового обігу, оскільки воно є 

результатом, а не статичною рисою характеру (Kalisch 2015; Mancini 2009), 

іншими словами психологічною адаптацією (наприклад, психічне здоров'я, 

благополуччя, якість життя), незважаючи на значні стреси або травми. 

Згідно з цим визначенням, позитивна резільєнтність як результат 

визначається факторами, які впливають на її виявлення (Kalisch 2015). До 

нині масштабні генетичні, психологічні, соціальні та екологічні фактори 

обговорюються в дослідженнях резільєнтності, які часто 

співпадають/перекриваються/накладаються або можуть взаємодіяти (Bengel 

2012; Bonanno 2013; Carver 2010; Connor 2006; Earvolino‐ Ramirez 

2007; Feder 2011; Forgeard 2012; Haglund 2007; Iacoviello 2014; Kuiper 

2012; Mancini 2009; Michael 2003; Ozbay 2007; Rutten 2013; Sapienza 

2011; Sarkar 2014; Southwick 2005; Southwick 2012; Stewart 2011; Wu 

2013; Zauszniewski 2010). До психосоціальних факторів резільєнтності, які 

мають ґрунтовну доказову базу відповідно до сучасного стану знань та 

вважаються такими, що можуть змінюватися, відносять: сенс чи мету життя, 

почуття злагодженості, позитивні емоції, витривалість, самооцінку, почуття 
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самодостатності, оптимізм, соціальну підтримку, когнітивну гнучкість 

(включаючи позитивну переоцінку та прийняття) та релігійність чи 

духовність або подолання проблем за допомогою релігії. Серед останніх 

визначень, резільєнтність концептуалізують як багатовимірний, динамічний 

і мінливий процес (Johnston 2015; Kalisch 2015; Kent 2014; Mancini 

2009; Norris 2009; Rutten 2013; Sapienza 2011; Southwick 2012). Такий процес 

резільєнтності характеризується або траєкторією непорушного психічного 

здоров'я під час або після негараздів, або тимчасовими дисфункціями з 

наступним успішним відновленням (Kalisch 2015). З наведеного вище 

доводимо, що резільєнтність доцільно розглядати як результат взаємодії між 

індивідом і довкіллям (Cicchetti 2012; Rutten 2013), на яке можуть впливати 

як особисті (наприклад, оптимізм), так і зовнішні ресурси (наприклад, 

соціальна підтримка) (Haglund 2007; Iacoviello 2014; Kalisch 2015; Southwick 

2005; Wu 2013).). 

Узагальнюючи міркування вчених, припускаємо, що резільєнтність  

– динамічне утворення (що піддається модифікації) і може бути 

вдосконалене за допомогою зовнішніх втручань (Bengel 2012; Connor 

2006; Southwick 2011; 

– здатність людини адаптуватися перед обличчям трагедій, травм, 

різних негараздів тощо.  

Незважаючи на те, що вчені по-різному інтерпретують досліджуване 

поняття, вони сходяться в думці про те, що резільєнтність є доступною 

внутрішньою силою або ресурсом індивіда, котрий виявляє позитивну 

реакцію на стреси і який можна посилити або підтримати зовнішніми 

ресурсами. Це дає можливість у межах третього напряму узагальнено 

розглядати резільєнтність як метатеорію, автором якої є G. Richardson [254]. 

Метатеорія резільєнтності втілює ідеї філософії та суміжних 

дисциплін, таких як давньосхідна медицина, теологія, психологія, квантова 

фізика й інші, а також постмодерністської містики. В межах цієї парадигми 

резільєнтність визначається як «енергія або сила, яка спонукає людину до 
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виживання, до самоактуалізації» [254, с. 315]. Концептуалізація 

резільєнтності як вродженої енергії або життєвої сили дає змогу зрозуміти 

внутрішній ресурс особистості, який мотивує, заохочує та спонукає її до 

боротьби, зростання та розвитку, навчання та виховання, подолання 

стресових та несприятливих переживань у житті й роботі (позитивна 

реінтеграція). 

Ця концептуалізація містить особисті характеристики, описані раніше 

E. Werner та R. Smith (1982) [275] й іншими дослідниками. Однак учені 

переконуються в тому, що розвиток особистої резільєнтності не є процесом 

набуття чогось ззовні. G. Richardson та Р. Waite наполягають, що скоріше це 

циклічний процес розвитку і використання вродженого я, мотивувальної 

життєвої сили, людського духу, що розкриває сутність поняття 

резільєнтності [254; 273]. 

Наведене вище спонукає до розгляду резільєнтності як вродженої 

енергії або життєвої сили чи ресурсу, який сприяє ефективному подоланню 

стресових ситуацій (позитивна адаптація) і використанню досвіду для 

набуття навичок самовідновлення, зміцнення біопсихосоціального та 

духовного самопочуття, зниження вразливості до майбутнього стресу 

(позитивна трансформація) через більшу резільєнтність [195; 225; 229; 254; 

264; 269]. 

Позитивна адаптація та трансформація дозволяють перебудовувати 

(змінювати) стресові переживання або ситуації, коли досвід більше не 

вважається стресовим, а особисті зміни можуть бути пов'язані з досвідом 

[264]. 

На позитивну складову процесу адаптації до труднощів звертають 

увагу дослідники А. Мастен і Дж. Обрадович [236] і пов’язують 

резільєнтність зі здатністю справлятись зі стресом завдяки компетентності, 

емоційному інтелекту, оптимізму, почуттю гумору, терпінню, 

толерантності, вірі і самоповазі. Ними також було зазначено, що когнітивні 

та проблемно-орієнтовані навички вирішення проблем є важливими 
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компонентами резільєнтності.  

М. Ерволіно-Рамірес [201] намагався визначити стійкість за допомогою 

кількох характеристик, як то: позитивні відносини або соціальна підтримка 

індивіда, гнучкість, мета або очікування в житті, позитивна самооцінка або 

самоефективність і почуття гумору. На додаток до цих характеристик 

Дж. Фадарді та його однодумці зазначали, що оскільки резільєнтні особи 

мають кращі психічні та саморегуляторні навички та більшу самоповагу, 

вони отримують більшу підтримку сім'ї та менш схильні до вживання 

наркотиків [207]. 

Резільєнтність як захисний фактор з подолання стресу складається з 

певних характеристик, таких як стійкі цінності, здатність до вирішення 

проблем, вдячність за взаємодію з іншими і комфорт з певним ступенем 

самотності, вважає П. Сміт [262]. 

Подолання стресу – це мінливі психічні та поведінкові зусилля, якими 

людина відповідає на вимоги, що породжуються стресом. Така здатність має 

різну природу, тоді як ступінь адаптації (точніше ступінь взаємодії зі 

стресором) є спільним і таким, що значно знижує переживання стресу. Не 

варто думати, що можна повністю уникнути стресу. Окрім того, стрес сам по 

собі не є негативним чинником.  

Певний обсяг чи рівень стресів у нашому житті є природним наслідком 

того, що ми перебуваємо в реальному світі. Лише застосування неефективних 

способів боротьби зі стресами може виснажувати, приносити негативні 

наслідки. Як «здатність до адаптації та стійкості» розглядає резільєнтність 

Дж. Вальян [270]. 

Прикладний аспект розуміння резільєнтності розкрито у праці 

С. Ваніштендаль «Резильентность» или оправданные надежды», яка на 

сьогодні є найбільш запитаною. Однак сам автор наполягає на тому, що 

важливим для нього було не наукове обґрунтування поняття, а процесуальне, 

технологічне, що дає можливість визначити, яким чином можна її розвивати і 

стимулювати [27].  
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Порівнюючи поняття «подолання стійкості» і «резільєнтність», 

С. Ваніштендаль вказує на переваги, які розкривають широту останнього: 

1) опір руйнуванню (здатність людини захищати свою цілісність, коли 

вона відчуває сильний тиск); 

2) здатність будувати повноцінне життя у важких умовах. Це 

передбачає вміння планувати своє життя, маючи на увазі рух у певному 

напрямку протягом певного часу [27]. 

На близькість до категорії «відтворення», тобто здатності суб'єкта 

відтворювати себе, свою культуру, свої відносини всупереч нескінченному 

потоку небезпек, долаючи їх і відповідаючи на них пропорційно реальному 

виклику історії, вказує А. Ахієзер [10]. 

Професорка Католицького університету Мілана Франческа Джордано 

потрактовує термін «резільєнтність» як здатність особи до управління 

складною життєвою ситуацією через доступність оздоровчих, 

психологічних, соціальних, культурних та фізичних ресурсів. Учена 

зауважує, що загалом резільєнтність передбачає не просто подолання 

труднощів і повернення до колишнього стану, а й прогрес, рух уперед через 

труднощі до нового етапу життя. Парадигма резільєнтності спрямована на 

розуміння і поліпшення адаптації [38]. 

Дослідники P. Hart, J. Brannan, M. De Chesnay [217], D. Jackson, 

A. Firtko, M. Edenborough [225], Y.F. Guo, Y.H. Luo, L. Lam, W. Cross, 

V. Plummer, J.P. Zhang [190] під резільєнтністю розуміють «індивідуальну 

здатність та характеристику, яка виражає процес відновлення та взаємодії 

після відчуття значних стресів або труднощів». 

Представлені визначення не суперечать одне одному, а, навпаки, 

загалом визначають резільєнтність як здатність особистості до розвитку її 

потенціалу щодо подолання стресу. 

S. Luthar [232] зазначає, що хоча в ранніх дослідженнях резільєнтних 

суб'єктів називали невразливими до факторів ризику, ця характеристика не є 

точною. У проведених автором дослідженнях констатовано, що такі 
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суб’єкти страждають від негативних умов виховання (85% із них мали 

значущі симптоми тривоги і депресії). 

У дослідженнях E. Вернер і Р. Сміт [275] значна кількість 

резільєнтних дорослих скаржилися на зумовлені стресом проблеми зі 

здоров'ям (мігрень, біль у спині тощо) або були незадоволені своїм життям 

у цілому. Подібні дослідження дають можливість зробити висновок про те, 

що резільєнтність не є стабільною властивістю суб'єкта. Вона змінюється 

залежно від виду стресу, його контексту та інших чинників, котрі 

визначаються як фактори ризику і захисні механізми. Індивід може бути 

життєздатним відносно одних специфічних стресорів, але при цьому 

нестійким щодо інших; окрім того, резільєнтність може змінюватися з 

часом і в різних умовах [233]; такої самої думки притримуються K. Tusaie та 

J. Dyer, які розглядають резільєнтність як контекстуальну та динамічну 

властивість [269]. 

С. Ваніштендаль уважає, що резільєнтність може перебувати в 

латентному стані, але в силу різних подій, що відбуваються в житті 

індивіда, його здатність чинити опір руйнуванню і будувати своє життя 

всупереч труднощам може «перейти в активну фазу» і навіть посилитися. 

Результатом такого процесу є позитивний розвиток у важкій життєвій 

ситуації. Резільєнтність не є тільки вродженою якістю або тільки продуктом 

навколишнього середовища. Наявність уроджених якостей і впливу 

середовища є лише умовною диференціацією. 

На основі наведеного вище Н. Реймерс [125] визначає принципи і 

закони, які цілком узгоджуються з психологічними уявленнями про 

резільєнтність [90]. Наведемо їх: 

1. Оскільки число елементів і властивостей системи, що забезпечують 

зростання резільєнтності, обмежено, доводиться вдаватися до підвищення 

індивідуальної резільєнтності, стійкості й надійності елементів. 

2. У рамках системи нежиттєздатні, нестійкі або індивідуально 

ненадійні елементи можуть утворити життєздатне, стійке і надійне ціле. 
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Прикриття нежиттєздатного елемента життєздатним (механізми подолання і 

захисні механізми) дозволяє погасити згубний вплив на останнього і не 

допустити його до нежиттєздатного стану відносно даного впливу. За 

вплива протилежного типу елементи міняються ролями. Таким чином, 

життєздатна система може складатися з різних за життєздатністю елементів. 

3. Резільєнтність, стійкість і надійність систем мають просторові й 

часові межі (локуси існування). У дослідженнях організаційного стресу 

особлива увага приділяється проблемі відповідності ресурсів наявним 

завданням. Теорія відповідності стверджує, що не існує хороших чи поганих 

ресурсів: важливо, чи відповідають вони вимогам поточного завдання. 

С. Гобфол [219] надає власне розуміння відповідності, наголошуючи на 

тому, що не ресурси відповідають вимогам, а скоріше люди адаптують (або 

готують) свої ресурси до вимог. 

4. Локус існування системи забезпечує її резільєнтність тоді, коли він 

дозволяє їй рухи і зміни за всіма можливими напрямками. При цьому може 

змінюватися кількість, якість, склад елементів, дій, зв'язків, їх 

структурування, агрегування, кооперація, адаптація до середовища і т. д. Зі 

сказаного випливає також, що втрата системою можливості змін веде до її 

стагнації та катастрофи. 

5. Відносини середовища із системою поділяються на три групи: 

сприятливі, несприятливі та індиферентні. Система може підвищувати 

резільєнтність і стійкість таким чином: 

а) скорочуючи власний обсяг і зовнішню межу в локусі існування до 

своїх характерних обсягів і меж; 

б) за рахунок переструктурування, агрегування елементів і 

кооперування їх у підсистеми, блоки і т. п., не виходячи за рамки своєї 

характерної структури або організації; 

в) мінімізуючи небезпеку кордону шляхом агрегування даної системи 

з іншими системами актуального середовища («ефект союзу»). 

6. Розвинені життєздатні (і стійкі) системи є відносно 
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гармонізованими внутрішньо і тим самим відносно стабільними. В 

результаті цього у всіх своїх взаємодіях із середовищем вони є внутрішньо 

несуперечливими. 

Відомо також, що сильні флуктуації середовища руйнують будь-яку 

систему. 

Отже, може бути сформульований такий принцип: у ході розвитку 

резільєнтності ступені якості, стійкості та надійності систем зростають, 

якщо самі системи стабільні, а середовище стійке і гармонізоване з цими 

системами [124]. 

Таким чином, резільєнтність визначається багатовекторністю способів 

для різних середовищ із її певними постійними характеристиками.  

Дослідження резільєнтності спочатку зосереджувалися на дитячих, 

молодіжних та сімейних середовищах. Їхньою метою було виявити 

причини, що впливають на здоров'я вразливих дітей та молоді, а також 

чинники – індивідуальні, сімейні та соціальні, від яких залежить розвиток 

стійкості. Такими причинами є: 

по-перше, певні характеристики, що сприяють успіху дітей, які 

народилися і виросли в несприятливих умовах; 

по-друге, здатність добре справлятися зі стресом також обумовлена 

резільєнтністю;  

по-третє, резільєнтність може бути дуже позитивним впливом, що 

сприяє відновленню від травми. Тому можна припустити, що резільєнтність 

пов'язана із посттравматичним зростанням і розвитком. 

Інше джерело визначає резільєнтність як здатність людини не 

відчувати себе самотньою, переживаючи важкі часи, приймати ситуацію, 

робити власний вибір із-поміж обмежених варіантів, убачати в цьому 

перспективу на кращі шанси, мати надію, бути духовним, оптимістичним і 

вірним, осмислювати своє життя і мати значущі стосунки [203].  

К. Едвард схарактеризував резільєнтність як самостійність, гнучкість, 

віру, впевненість у собі, творчість, емпатійна та гуманістична 
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налаштованість, а також відповідальність, фізичне здоров'я, наявність хобі 

[203]. Ще однією характеристикою резільєнтності є внутрішня енергія або 

життєва сила, яка допомагає людині зберегти себе [213].  

Результати осмислення досліджуваної якості в наукових розвідках 

вітчизняних і зарубіжних учених останніх десятиліть спрямовані на 

теоретичне обґрунтування та змістове наповнення самого поняття. Велику 

роль при цьому відіграли емпіричні дані, наслідком яких з’явилася ціла 

низка дефініцій, які з одного боку розширюють межі її розуміння, а з іншого 

– ускладнюють через різні підходи та тлумачення, які в зарубіжній і 

вітчизняній психології мають різні смислові акценти. Водночас акцентуємо, 

що єдиного загальноприйнятого визначення резільєнтності на сьогоднішній 

день не зафіксовано. 

 

М. Унгар розуміє поняття «resilience» як «здатність людини управляти 

ресурсами власного здоров'я і соціально прийнятним способом 

використовувати для цього родину, суспільство, культуру» [216]. 

Е. Вернер використала термін «resilience» на позначення феномена, 

який вона виявила при вивченні дітей, матері яких були хворими на 

шизофренію; при цьому частина дітей розвивалася гармонійно, незважаючи 

на несприятливі обставини. Цих дітей разом зі Р. Сміт вона назвала 

«уразливими, але непереможними» [274; 275]. 

За практичного підходу до формування резільєнтності важливо також 

звернути увагу на думку С. Ваніштендаля про те, що резільєнтність повинна 

базуватися на моральних принципах, тому що вона не є нейтральним 

медичним інструментом, а потребує орієнтирів, відсутність яких призводить 

до невдач як в особистому, так і професійному житті [27]. 

Як зазначає Марі Ван Хук, резільєнтність не є ні чарівною паличкою, 

ні універсальною технологією, за допомогою якої можна вирішити будь-які 

проблеми. Резільєнтність є внутрішньою рушійною силою в роботі і в 

житті, орієнтиром, який дозволяє переглядати свій досвід і виносити з нього 
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уроки, необхідні для сьогодення і майбуття [271].  

Підхід, заснований на резільентності, не заперечуючи наявності 

проблем, концентрує увагу на тих внутрішньо-особистісних та 

мікросоціальних ресурсах, які можна використовувати для вирішення цих 

проблем. Оптимальне рішення – це конструктивне використання власних 

можливостей та інших ресурсів із залученням прихованого потенціалу 

особистості та її мікросоціального оточення. Виявити цей латентний 

потенціал складно, але у процесі соціально-педагогічної підтримки цілком 

можливо [271, с. 56]. 

Значна увага до збереження психічного здоров'я суспільства зумовила 

кроскультурне дослідження резільєнтності дітей, підлітків і дорослих 

вченими різних країн, зорганізоване Resilience Research Centre, який очолює 

M. Ungar. Центр вже більше 15 років проводить інноваційні дослідження, 

які вивчають шляхи розвитку даного феномена у осіб різних культур. Ця 

робота зосереджена на поясненні того, як діти, молодь та дорослі 

виживають, успішно розвиваються та самореалізуються у сім’ї, школі, на 

робочому місці та в громаді в умовах стресу (вивчалися жертви насильства, 

терористичних актів, екологічних катастроф; підлітки, схильні до вживання 

психоактивних речовин тощо).  

Дослідники дійшли висновків, що: резільєнтність має як глобальні, так 

і культурні / контекстуальні особливості; різні аспекти резільєнтності 

справляють різний вплив на життя дитини залежно від конкретної культури 

та контексту, в якому реалізується резільєнтність. Вони доводять зв'язок 

між соціальними та політичними ресурсами охорони здоров'я та 

констатують, що саме ті особи, які піклуються про дітей, створюють 

фізичне, емоційне та духовне середовище, в якому виховується 

резільєнтність.  

Такі висновки спираються на міжнародних експертів, які 

використовують як кількісні, так і якісні методи дослідження з психології, 

соціальної роботи, психіатрії, медсестринства, освіти, кримінології, роботи 
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з дітьми та молоддю, громадського здоров'я та сімейної терапії [216]. Вони 

підтверджують результати досліджень Е. Вернер та Р. Сміт стосовно 

важливості підтримки людини близькими та соціальними інституціями, 

такими як, наприклад, молодіжна група, школа чи релігійна громада [275]. 

Отже, резільєнтність має міждисциплінарний контекст дослідження, 

який дає змогу інтерпретувати її як зосередження на розкритті внутрішніх і 

зовнішніх характеристик, що допомагають особистості долати труднощі та 

психологічно відновлюватися після них; результат частих несприятливих змін 

(порушень, незручностей) і реінтеграції, коли індивід виявляє позитивну 

адаптацію, усупереч власним переживанням; вроджену енергію або 

мотивувальну життєву силу.  

До основних ознак резільєнтності належать такі: функційність; 

індивідуальний ступінь вираженості; зв’язок з ефективністю. 

 

1.2 Розвиток резільєнтності медичних сестер 

Реформування охорони здоров’я в Україні зумовлює потребу в новій 

генерації медичних працівників із високим рівнем відповідності вимогам, які 

висуваються перед їхньою професійною діяльністю, в тому числі пов’язаним 

із психологічною стійкістю та стабільністю. Зокрема професія медичної 

сестри визнається однією з таких, що за своєю природою є стресогенною 

[196], і характеризується високою емоційністю, значним психічним і 

фізичним навантаженням та перевантаженням, незадоволеністю матеріальним 

становищем, особливостями взаємодії з пацієнтами, лікарями, колегами / 

членами медичної бригади, потенційною схильністю до професійного 

вигорання [65].  

Дослідники стверджують, що не стільки фактичний стрес, скільки 

реакція людини на стрес впливає на її фізичне, психологічне і духовне 

благополуччя. Психонейроімунологи зазначають значний біологічний зв'язок 

між станом розуму і діяльністю людини, її здоров'ям і благополуччям. Стрес, 

особливо тривалий, може завдавати шкоди фізичному і психічному здоров'ю. 
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Наявність стресу на робочому місці медсестри підтверджують 

широкомасштабні дослідження, проведені в 12 країнах Європи та у США 

[247]. Вони засвідчили, що понад 40% медсестер сьогодні страждають від 

фізичного, емоційного чи психічного виснаження та мають характерні ознаки 

емоційного вигорання [261].  

P. Hingley констатує: «щоденно медсестра стикається зі стражданнями, 

горем і смертю, як мало хто інший. Багато завдань, які виконують медсестри, 

є дуже приземленими і недооціненими. Багато з них за нормальними 

стандартами неприємні та огидні. Інші часто принижують гідність, іноді 

просто лякають» [218].  

У рекомендаціях Міжнародної організації праці [196] з посиланням на 

дослідження P. Gray-Toft & T. G. Anderson, W. D. Gentry and K. R. Parkes, 

D. A. Chiriboga at al., P. Hingley & P. Harris, C. Adey, P. Dewe, A. Guppy & 

T. Gutteridge у переліку психосоціальних чи організаційних загроз окремо 

виділено роботу медсестер зі смертю та вмиранням та їх неадекватну 

підготовку до роботи з емоційними потребами пацієнтів та їхніх сімей. 

Учені визнають додатковими стресовими факторами для медичних 

сестер перевантаженість роботою, складні стани пацієнтів, критику, проблеми 

міжособистісних стосунків з лікарями та іншими колегами, відсутність 

підтримки керівників та бюрократичні обмеження [3; 244], дефіцит персоналу, 

складні технології та конкуренцію між лікарнями [253; 245]. Догляд за 

хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД, за уразливими дітьми та невиліковно 

хворими, постраждалими під час надзвичайних ситуацій та онкохворими 

також може спричинити депресивні наслідки для медсестер [162; 165; 166; 

206].  

Медична сестра повинна вирішувати різноманітні професійні завдання 

в умовах браку часу й інформації, постійного відкритого контакту з людьми, 

який передбачає значні емоційні та енергетичні витрати. 

Отже, медсестри стикаються з багатьма факторами ризику: фізичним, 

емоційним або психічним стресом, який виявляється в усіх сферах 
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медсестринського догляду, що призводить до фізичних та психічних проблем: 

втомлюваності, дратівливості, відсутності концентрації, депресивних 

відчуттів, а згодом – професійного стресу, синдрому вигорання. 

Професійний стрес – особливий феномен, що виражається у психічних і 

соматичних реакціях на напружені ситуації у трудовій діяльності. Нині він 

виділений в окрему рубрику в Міжнародній класифікації захворювань (МКХ-

10: Z 73: «стрес, пов’язаний з труднощами управління своїм життям»). Учені 

визначають його як психічне вигорання, або синдром вигорання, що виникає 

внаслідок тривалих професійних стресів.  

Професійний стрес медичних працівників є однією з нагальних проблем 

медичної та психологічної науки. Більше того, Всесвітня організація охорони 

здоров’я називає професійний стрес хворобою ХХІ століття, оскільки цей вид 

стресу спостерігається в будь-якій професії та у будь-якій країні світу, 

сягаючи розмірів глобальної епідемії. 

Міжнародна організація праці визнає, що виробничий стрес більше не 

може розглядатися як випадкова, особиста проблема, пов’язана з паліативом. 

Він стає зростаючим глобальним феноменом, що зачіпає всі категорії 

працівників, усі робочі місця та всі країни.  

До медсестер ставляться дуже високі вимоги пацієнтами, їхніми 

рідними та близькими, колегами. Звертаючись до професіоналів-медиків, 

пацієнти очікують їхньої зацікавленості, уваги, бажання зрозуміти і 

допомогти, терпимості та доброзичливості, не завжди відповідаючи 

взаємністю, що приводить до виникнення так званого асиметричного 

спілкування. Напруження на роботі, яке виникає внаслідок підвищених вимог 

і одночасно надзвичайно низької можливості впливу на процес діяльності, 

може бути одним з факторів розвитку професійного стресу.  

Зовнішнє професійне середовище вимагає надмірної емоційної 

напруженості при виконанні професійних обов’язків [34]. У даному випадку 

спосіб оцінки роботи медичних сестер залежить від моментів, які вони не в 
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змозі контролювати. Професійний стрес виникає за причин змісту професії, 

яка носить в силу її характеристики стресовий характер [112]. 

Стрес може виникати в результаті невідповідності зусиль і винагороди 

за них, оскільки на одному полюсі знаходиться висока завантаженість на 

роботі, а на іншому – заробіток, оцінка й статус, стверджує І. Тарасова зі 

співавторами [142]. Підтверджують тезу вчених дані, які вказують на 

необхідність розвитку резільєнтності у медичних працівників. В Україні на 

одну медичну сестру кількість пацієнтів становить близько 30, тоді як в 

розвинених країнах – лише 6-8 осіб (максимум 10). Заробітна плата 

українських медичних сестер протягом останніх років знаходиться на 

останніх місцях (при порівнянні галузей) і практично не перевищує межі 

прожиткового мінімуму. 

Несприятливими наслідками стресу для медсестер та інших фахівців 

охорони здоров'я можуть також стати: психосоматичні розлади; погане 

психічне здоров'я; алкоголізм; зловживання наркотиками; прогули; 

запізнення; травми на робочому місці; порушення опорно-рухового апарату; 

зниження здатності забезпечувати якісний догляд; погіршення концентрації, 

уваги та пам'яті [200; 263; 44]. 

Медичні працівники онкологічних лікарень, відділень реанімації, 

гемодіалізу, хоспісних закладів складають особливу категорію фахівців з 

високим ризиком синдрому професійного вигорання, що може негативно 

впливати як на самих медичних працівників, загрожуючи психологічній 

цілісності особистості фахівця-медика, так і на їх взаємодію з пацієнтами, 

знижуючи якість професійної діяльності.  

Тривалого стресу певна частина медичних працівників намагається 

позбавитися досить радикальним способом – зміною місця роботи, а в 

крайньому випадку навіть зміною професії [149, ст. 4], що уже сьогодні 

негативно відбивається на кадровому забезпеченні системи охорони здоров’я. 

Наростаючий дефіцит медичних кадрів, і медсестринських зокрема, може 
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набути незворотності і загрожувати здоров’ю населення України, а значить її 

національній безпеці. 

Зазначене вимагає постійної та максимальної мобілізації власних 

ресурсів медичних сестер та зумовлює необхідність формування захисних 

факторів, які б підтримували їхнє здорове і стабільне психологічне 

функціонування. Як зазначалося, здатність подолати або відновлюватися від 

наслідків стресу і перетворити його у позитивний життєвий та професійний 

досвід називають резільєнтністю.  

Чисельні зарубіжні дослідження підкреслюють, що резільєнтність як 

допоміжний фактор допомагає медсестрам адаптуватися до важкої фізичної, 

розумової та емоційної природи своєї професії [193]. Разом із тим 

дослідження G. Manzano-Garcia & J.C. Ayala-Calvo, до якого було залучено 

983 медичні сестри, показало, що резільєнтність є не допоміжним фактором, а 

основним, що захищає від емоційного виснаження [234; 201]. Резільєнтні 

медичні сестри здатні краще реагувати на стреси, управляти ними й уникати 

негативного впливу, підтримуючи при цьому власне благополуччя [224]. 

Аналогічне розуміння резільєнтності медичної сестри висловлює 

американська дослідниця D. Sieg та наголошує, що ця здатність необхідна не 

тільки у кризових ситуаціях, а й щодня при виконанні професійної діяльності. 

За умов невизначеності через реорганізацію охорони здоров'я резільєнтність 

медсестри є більш важливою, ніж коли-небудь, зазначає D. Sieg [261]. 

D. Jackson та інші висловили припущення, що відмінності у реакціях на 

стрес, пов'язаний з роботою, є наслідком зміни особистої здатності кожної 

медичної сестри управляти стресом, тобто резільєнтністю [225]. Резільєнтні 

медсестри – це ті, хто може «перетворити катастрофічний день на досвід 

зростання, а потім на рух уперед, а не звільнення і пошук нового місця 

роботи» [220]. 

У центрі уваги учених-психологів з Пакистану Z. Bano та S. Pervaiz був 

зв'язок між резільєнтністю й емоційним інтелектом і їхній вплив на 

психологічне благополуччя, який вони досліджували серед студентів 
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приватних і державних медичних коледжів, що навчалися на різних курсах – 

від першого до останнього, і вік яких коливався від 19 до 27 років. Вчені 

підтверджують попередні теорії, що резільєнтність та психологічне 

благополуччя прямо пропорційно залежать один від одного, і що розуміння 

емоцій є важливішим предиктором психологічного благополуччя, ніж 

управління емоціями. В результаті вчені доходять висновку, що студенти-

медики, які є резільєнтнішими та мають вищий рівень емоційного інтелекту, 

здатні сприймати виклики, краще справляються з труднощами, управляють 

своїми емоціями та розуміють емоційний стан інших, що забезпечує їхнє 

психологічне благополуччя протягом життя [186]. 

Турецькі науковці Olcay Çam та Ayşe Buyukbayram [192] у період з 2006 

по 2016 р. провели скринінг баз даних Microsoft Academic Research, Wiley 

Online Library, PubMed, ResearchGate, Science Direct, Google Scholar, Ulakbim 

та Турецького національного центру дисертацій за такими ключовими 

словами, як то: resilience (англ. резільєнтність), resilience in nurses 

(резільєнтність медичних сестер) та building resilience in nurses (формування 

резільєнтності медичних сестер). Дослідження підтвердило, що попри 

наявність у професійній діяльності медичної сестри багатьох стресорів 

існують певні внутрішні та зовнішні чинники, які підвищують резільєнтність. 

Ці захисні фактори є схожими в усіх країнах світу і можуть умовно поділятися 

на особистісні, сімейні, соціальні та професійні. 

До особистісних факторів відносять оптимізм, надію, позитивні емоції, 

віра в інших, позитивне і реалістичне мислення, почуття гумору, духовність, 

наявність етичних та моральних цінностей, наявність стійкої рольової моделі, 

прийняття життєствердних людей як приклади моделей, оптимістичний та 

реалістичний світогляд, позитивні очікування, прийняття обставин, які 

неможливо змінити, повагу до себе [240; 241], прийняття себе і життя, 

самореалізацію, творчість, усвідомлення, вираження та управління почуттями, 

емоційний інтелект, альтруїзм, автономію, екстраверсію, чіткість, сумлінність, 



60 
 

самооцінку, пошук інновацій та досягнення цілей, почуття впевненості, 

встановлення балансу між роботою та особистим життям. 

Основним сімейним чинником є наявність позитивних сімейних 

стосунків, розуміння та підтримка рідних.  

Щодо соціальних факторів, то найважливішими з них є позитивні 

соціальні відносини, підтримка однолітків, підтримка мережі соціальних 

зв'язків та соціальні ресурси, налагодження товариських стосунків із 

колегами, святкування успіхів колег та їх оцінювання, співпраця та довірчі 

відносини з керівництвом.  

Значущими є професійні чинники  ̶ такі як компетентність, баланс у 

професійному житті, самоефективність, самоконтроль, локус внутрішнього 

контролю, когнітивна гнучкість, професійна ідентичність, рівень 

задоволеності роботою, позитивне ставлення до роботи, обмін знаннями, 

навичками, досвідом; здатність до виявлення стресових факторів та 

впровадження відповідних стратегій вирішення проблем. Вони передбачають 

також підтримку гарних стосунків, збереження довгострокової перспективи, 

підтримку перспективних переконань та візуалізацію своїх побажань.  

Дж. Арзуман доповнює перелік чинників такими: здатність протистояти 

своїм страхам, пошук / прийняття соціального визнання, імітація стійких 

рольових моделей, опора на моральний внутрішній компас, звертання до 

релігійних або інших духовних практик, турбота про особисте здоров'я та 

добробут, активний спосіб вирішення проблем, пошук можливостей для 

зростання, відповідальність за особисте емоційне самопочуття [184; 217].  

Встановлено, що добре розвинені рефлексивні здібності розширюють 

емоційну палітру, а також полегшують міжособистісні відносини, які можуть 

послабити стрес на робочому місці [255] та зумовити розвиток резільєнтності, 

вважають Л. Грант та Дж. Кінман [214]. Водночас B. Gillespie, W. Chaboyer, 

M. Wallis, P. Grimbeek мають особливу думку і зазначають, що вік, рівень 

освіти та досвід роботи не впливають на резільєнтність [212]. 



61 
 

Деякі зарубіжні дослідження показали, що медичні сестри здатні до 

самовдосконалення навичок, таких як упевненість у собі, автономія, 

подолання стресової ситуації та пристосування до неї; створення мотиваційної 

життєвої сили, здатність до посттравматичного зростання [217; 238]. 

Існують й інші дослідження, які вивчали обумовленість резільєнтності 

такими факторами, як ступінь задоволеності роботою [237], емоційне 

виснаження [234], посттравматичний стресовий розлад [242], професійне 

вигорання [256]. Автори дефініюють резільєнтність як захисний фактор та ще 

й як індивідуальну характеристику, яка допомагає медсестрам боротися із 

професійними труднощами. Ці характеристики можуть сприяти більш 

ефективній боротьбі з депресивними факторами, використанню навичок 

вирішення проблем, контролю над подіями та пристосуванню до депресивних 

факторів [276]. 

Крім того, було визнано, що резільєнтність чинить позитивний вплив на 

особистість медичної сестри, покращує її професійні навички, підвищує 

працездатність та задоволеність життям, а також знижує рівень виснаження 

від психологічних проблем, таких як депресія [248; 217; 238]. 

До безпосередніх факторів ризику, які впливають на резільєнтність 

медичних сестер, відносять недостатні професійні навички та знання, 

невміння управляти стресом і володіти емоціями, брак підтримки з боку 

колег, а також відсутність позитивних очікувань щодо майбутнього. Вони 

можуть мати негативні наслідки для фізичного та психологічного 

благополуччя медсестер та викликати виснаження, психологічні проблеми, 

зниження ефективності праці та задоволення від життя і призвести до 

звільнення з роботи або думок про це [202; 185 ]. 

У контексті нашого дослідження являють інтерес дані зарубіжних 

учених, які підтверджують необхідність цілеспрямованого навчання 

майбутніх медсестер життєстійкості / резільєнтності у критичних ситуаціях 

роботи з важкохворими та їхніми рідними, не порушуючи при цьому етичних 

норм та зберігаючи емоційну збалансованість. Коротко висвітлимо їх.  
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Д. Ларрабі (2010) провів анкетування 454 медсестер і виявив, що їхня 

задоволеність своєю роботою, психологічна потуга, стійкість до стресу 

позитивно пов'язані з їхнім наміром залишитися на своїй роботі [228], а отже 

вдосконалювати свій фах, працювати над собою, своїм емоційним станом у 

складних професійних ситуаціях. 

G. McDonald із колегами [240; 241] застосували низку психотехнік з 

метою розвитку резільєнтності медсестер і акушерок, у результаті чого 

останні стверджували, що їхня впевненість у собі, самосвідомість, уміння 

комунікувати та вирішувати проблеми з хворими значно покращилися. 

Дослідження показало також позитивні результати освіченості медсестр і 

акушерок стосовно побудови стосунків з колегами, уникнення конфліктних 

ситуацій та налаштування на позитивну атмосферу в колективі.  

M. Craigie та інші [197] застосували власну програму розвитку 

резільєнтності, основу якої складають втручання, спрямовані на формування 

усвідомленої турботи про себе та розвиток резільєнтності (MSCR), з метою 

підвищення емоційного благополуччя медсестер та зниження порогу їхнього 

професійного виснаження. 

R. Maunder та його колеги [194] провели комп'ютерне навчання 

медичного персоналу з питань надання кваліфікованої допомоги при пандемії 

грипу, яке позитивно вплинуло на підвищення впевненості в собі та 

самоефективності працівників, їхнє вміння застосовувати найбільш ефективні 

методи в ситуаціях міжособистісної взаємодії, викликаної емоційними 

переживаннями (паніка, страх, безвихідь).  

J. Gerhart та інші [181] провели тренінгові навчання медичних 

працівників із комунікації задля підвищення їхньої стійкості, внаслідок якого 

симптоми депресії, деперсоналізації та післятравматичного стресу значно 

знизилися. 

M. Foureur із колегами [205] розробили та втілили програму підвищення 

резільєнтності медсестер і акушерок для покращення їхнього здоров'я та 

почуття когерентності, зниження рівня депресії, тривоги тощо. 



63 
 

Дослідження S. Chesak, A. Bhagra, D. Schroeder, D. Foy, S. Cutshall, 

A. Sood [204] інтегрувало програму управління стресом та резільєнтності 

(Stress Management and Resiliency Training  SMART) у звичайну програму 

навчання, яка проводиться для медичних сестер, які з різних причин щойно 

приступили до виконання своїх посадових функцій, і виявило, що програма 

SMART є вельми ефективною для поліпшення резільєнтності медичних 

сестер. За оцінкою дослідників, показники усвідомленого розуміння та 

резільєнтності покращилися в експериментальній групі та знизились у 

контрольній групі, тоді як показники стресу та тривожності зменшились у 

експериментальній групі та зросли в групі контролю. 

Вчені M. Mealer та інші [209; 242] провели 12-тижневу програму 

навчання для медсестер відділення інтенсивної терапії, після чого було 

зазначено істотне зниження рівня їхнього посттравматичного стресового 

розладу. 

Практико-орієнтовану модель розвитку резільєнтності презентував для 

медичних сестер колектив учених під керівництвом G. McDonald [240; 241]. 

Розроблені ними семінари з проблем формування позитивних відносин, 

виховання та збереження позитивного світогляду, інтелектуальної гнучкості, 

емоційного інтелекту, духовності, рефлексивного та критичного мислення 

сприяли формуванню позитивних реакцій та полегшенню роботи з важкими 

соматичними хворими. 

У контексті дослідження заслуговує на увагу багаторічний досвід з 

розвитку резільєнтності медичних сестер у дитячому онкологічному 

відділенні, узагальнений M. Zander та іншими [277]. З настанов учених 

робимо висновки про те, що програма їх навчання має орієнтуватися: а) на 

клінічне спостереження; б) обмін першим досвідом медсестринської 

діяльності, пов'язаним із подоланням професійних труднощів тощо.  

Іншою стратегією підвищення резільєнтності є визначення захисних 

чинників для медичних сестер, поліпшення їхніх умінь щодо самозахисту від 

проблем, що виникають на робочому місці [225]. Це: підтримувальні 
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відносини, формування позитивного сприйняття дійсності, емоційна 

проникливість, необхідна для усвідомлення власних потреб, духовні 

переконання, здатність до адекватної самооцінки. 

F. Cameron та S. Brownie [193] виокремили складові удосконалення 

резільєнтності медсестер:  

– наявність знань і навичок управління часом і кризовими ситуаціями, 

встановлення пріоритетів; 

– підвищення рівня задоволеності роботою; 

– позитивне ставлення до професійного середовища; 

– усвідомлення важливості виконуваної роботи, побудова тісних і 

теплих стосунків, обмін досвідом; 

– використання таких стратегій, як підбиття підсумків, перевірка і 

саморефлексія; 

– підтримка від колег і наставників, соціальна підтримка; 

– застосування гумору щодо депресивних агентів; 

– збереження балансу між кар'єрою і особистим життям. 

Про те, що резільєнтність не є вродженою рисою, а якістю чи умінням, 

які можна формувати шляхом засвоєння стратегій поведінки в складних 

ситуаціях і ситуаціях викликів, доводять А. Муравйова та О. Олєйнікова. 

Доведення вчених розширює межі змістового навантаження резільєнтності як 

метакомпетенції, яка є ключовою психологічної підготовки майбутніх 

медичних працівників, і пропонують розглядати її в інтеграції з 

компетентностями, які забезпечують освітній процес (освітні програми, 

дидактико-методичний ресурс, практико-орієнтоване середовище) [98]. 

Настанови вчених набувають особливої актуальності в період, коли в Україні 

активно ведеться розробка освітніх стандартів. 

Українські та зарубіжні науковці доходять спільної думки, що базові та 

післядипломні освітні програми повинні містити дисципліни, що покращують 

особистісні навички, як то: встановлення позитивних міжособистісних 

відносин, гнучке, критичне та творче мислення, самооцінка, альтруїзм, 
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використання гумору, захист особистих та професійних етичних кордонів, 

емоційний інтелект, навички вирішення професійних проблем [71; 201; 268; 

254]. 

Для теорії і практики розроблення освітніх програм з розвитку 

резільєнтності медичних сестер в Україні має інтерес канадський план дій, 

презентований урядом. Він передбачає підтримку працівників первинної 

медико-санітарної допомоги щодо подолання ними порушень, пов’язаних із 

стресом на робочому місці. Особливу увагу автори приділяють формуванню 

резільєнтності у майбутніх медичних сестер у процесі навчання, фокусуючись 

на природі клінічного оточення і досвіду студентів, які вперше стикаються з 

такими проблемами під час навчання. Акцентується увага на тому, що догляд 

за пацієнтами стикає їх з багатьма ситуаціями «вперше» і може спричинити 

тривогу або дискомфорт, включаючи інтимний догляд за чоловіками і 

жінками, смерть і вмирання, різноманітні стилі життя, контакт із заразними 

хворобами тощо, які можуть стати причиною розчарування у професії. 

Наголошуючи на специфіку діяльності медичних працівників / сестер та її 

особливості, автори програми пропонують педагогам проводити зі студентами 

відповідну профорієнтаційну та просвітницьку роботу, вводячи їх у 

діяльність, пов’язану з емоційно-екстремальними ситуаціями, зумовленими 

генезою життя людини. Педагоги є першими й основними особами, які 

допомагають майбутнім медичним сестрам увійти в професію та бути 

резільєнтними /життєздатними. 

Як важливий чинник психічного здоров’я працівників первинної 

медико-санітарної допомоги та медичних сестер зокрема, розглядає 

резільєнтність G. Anderson. На експериментальній вибірці – 44,5% опитаних, 

вчений вказав на первинні порушення, які були виявленні ним у медичних 

сестер: тривога, депресія, суїцидальні ідеї, посттравматичні стресові розлади. 

Коментуючи отримані результати, вчений наголосив на необхідності розвитку 

резільєнтності в медичних сестер, та вказав на можливі її шляхи: а)спеціально 

організоване навчання; б) створення сприятливого середовища для 
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відновлення після перенесених негативних, травмуючих ситуацій; в) є 

значущими не тільки для медичних працівників, а й для суспільства в цілому, 

оскільки в останні роки має місце тенденція, за якої стійкість до стресових 

ситуацій значно знижується.  

Низка дослідників, базуючись на результатах власних спостережень, 

стверджують, що у закладах освіти слід організовувати курси, семінари, 

конференції, круглі столи та структуровані освітні програми (наприклад 

тренінги з управління стресом та резільєнтністю [275], зі зменшення впливу 

стресорів [262]) і забезпечувати їхню безперервність [268; 207]. Як 

повідомляється, функціонування в медичних закладах фокус-груп [242; 268; 

212; 216], застосування когнітивно-поведінкової терапії [242; 268; 212] та арт-

терапії [213] значно покращують особисті навички, які впливають на 

резільєнтність.  

Модель розвитку резільєнтності медичних фахівців може бути створена 

на основі рекомендацій, визначених М. Макалістер і Д. Маккіннон [239] й 

низки інших науковців, а саме:  

– усвідомлювати власні моральні цінності та моральні цінності інших 

людей, поважати інший спосіб життя, особисті та соціальні цінності [203; 

268]; 

– мати час на вправи, йогу та медитацію, на слухання музики, читання 

тощо [268]; 

– виявляти проблеми в реалістичному дусі, вірити у можливість їх 

вирішення, бути впевненими у собі для отримання відповідних ресурсів [203];  

– знати про ресурси підтримки, такі як сім'я, друзі та колеги, а також 

мережі соціальної підтримки  ̶ асоціації, фонди, неурядові організації. Крім 

того, медсестри повинні мати можливість звертатися по допомогу і самим 

допомагати людям, брати активну участь у соціальних групах тощо [268]. 

Своєю чергою, Американська асоціація психології пропонує для 

підвищення резільєнтності низку стратегій, зокрема [183]:  



67 
 

– не уникати проблем, які здаються нерозв'язними, мати реальні 

очікування щодо вирішення проблем та попередньо оцінювати можливі 

проблеми;  

– приймати непередбачені ситуації як природну частину життя та 

встановлювати короткострокові цілі їх подолання; 

– вирішувати якомога більше проблем, але не намагатися розв’язувати 

всі проблемні ситуації або чекати їхнього закінчення; 

– не перебільшувати болісні події, бачити їх у широкій перспективі; 

– шукати нові способи зміцнення резільєнтності (наприклад, запис 

власних думок про травму чи напружену ситуацію). 

Беручи до уваги ситуацію в світі, А. Гутерреш (Генеральний секретар 

ООН) повідомив про те, що суспільство та органи охорони здоров'я повинні 

негайно прийняти міри для збереження психічного здоров'я суспільства, і, 

особливо медичних працівників, звернув увагу на необхідності їхнього 

особистого захисту, турботи про колег, рідних та близьких [259]. 

Американська асоціація медичних сестер , які опікуються пацієнтами в 

критичних станах , звертає увагу , що резільєнтність  ̶ це життєво необхідна 

властивість медичних сестер і підкреслює, що вона є наслідком практики, а не 

вродженою рисою, тому вимагає свідомої уваги.  

Серед корисних стратегій, спрямованих на підвищення резільєнтності та 

зменшення стресу в екстремальних ситуаціях, слушним є закцентування уваги 

на важливості оцінювання медичними сестрами особистого внеску в процес 

лікування і догляду: «Виділяйте одну хвилину під час кожної зміни, щоб 

визнати, що ви тут і робите все можливе в надзвичайних обставинах. Ваша 

присутність означає цілий світ для ваших пацієнтів, сімей та колег». 

Результати наукових розвідок свідчать про значний інтерес до питань 

емоційної стабільності, психічного та фізичного благополуччя медичних 

сестер і попередження їхнього професійного вигорання. Зарубіжний досвід 

показує, що програми розвитку резільєнтності медичних сестер, описані у 

фахових виданнях, застосовувалися виключно за межами України (Австралія, 



68 
 

Сполучені Штати Америки, Китай, Канада, Туреччина тощо), мали точкове 

застосування в окремих закладах або відділеннях (наприклад дитяче 

онкологічне відділення, відділення інтенсивної терапії) та для окремих 

категорій медичних сестер (наприклад нові працівниці) , що є дещо відмінним 

від української через гнучкість, мобільність, організованість, психологічний 

супровід (діяльність психологічних служб, асоціацій, фондів, неурядових 

організацій, грантових програм тощо), які опікуються медичними 

працівниками.  

Рефлексивно-аналітичний огляд досліджень з окресленої проблематики 

спонукав до авторського визначення сутності поняття резільєнтність 

медичних сестер як індивідуальної здатності до динамічної адаптації й 

саморегуляції у важких життєвих і професійних ситуаціях, що стає можливою 

завдяки механізму управління власними ресурсами: емоційною, мотиваційно-

вольовою, когнітивною сферами в контексті соціальних, культурних норм та 

умов середовища 

 

1.3. Аналіз проблеми професійної підготовки майбутніх медичних 

сестер до роботи з важкими соматичними хворими  

 

Головним завданням професійної медсестринської освіти є підготовка 

кваліфікованих конкурентоспроможних кадрів із високим рівнем 

сформованості професійних знань, навичок і вмінь, творчого мислення, 

кращих людських якостей. Сучасна парадигма сестринської справи формує 

образ медичної сестри нового типу: автономного висококваліфікованого 

фахівця-практика, здатного працювати в умовах новітніх медичних 

технологій, дотримуватися найвищих стандартів професійної етики й 

деонтології, володіти методами реабілітаційних заходів і паліативної 

допомоги, навичками навчання та комп’ютерними технологіями, приймати 

професійні рішення, проводити первинну медико-санітарну роботу, 

організовувати якісний сестринський процес тощо. 



69 
 

 Освітньо-кваліфікаційна характеристика медичної сестри до переліку 

базових, соціально-особистісних компетенцій відносить: підтримку 

необхідного для професійної діяльності інтелектуального рівня; володіння 

креативнимі системним мисленням; вміння передбачати кінцевий результат та 

наполегливо досягати мети; знання критеріїв оцінювання якості результатів 

діяльності; володіння властивостями комунікабельності й адаптивності; 

толерантність по відношенню до думок, поглядів на різні аспекти та 

характеристику діяльності або (та) об’єкти предметної діяльності [39].  

Т. Закусилова [50] звертає увагу, що актуалізація проблеми збереження 

здоров’я громадян висуває нові вимоги до якості підготовки майбутніх 

медичних працівників, зокрема фахівців сестринської справи, підкреслюючи, 

що вони повинні бути спроможними професійно й надвідповідально 

виконувати свої фахові функції в умовах швидких і конструктивних змін. 

Вчена робить припущення, що основною метою такої підготовки є 

формування професіоналізму медичної сестри, що характеризується 

гармонійним поєднанням високого рівня професійної компетентності та 

фахових умінь і практичних навичок.  

Разом з тим, вирішення проблеми формування основ професіоналізму 

майбутніх медичних сестер має бути спрямоване на створення педагогічних 

умов забезпечення ефективності цього процесу, на повноцінну реалізацію усіх 

потенційних можливостей і здібностей особистості майбутнього спеціаліста 

сестринської справи, який здатний не лише оперативно й адекватно діяти у 

складних ситуаціях, але й бути готовим до професійного самовдосконалення 

впродовж усього життя. 

У цьому сенсі, поза сумнівом, висока ефективність діяльності медичних 

сестер може бути забезпечена оптимальною професійною мотивацією у 

поєднанні з професійно важливими якостями.  

Відтак усталені уявлення про професію медичної сестри в умовах 

сучасних медичних реформ потребують нових підходів до змісту відповідної 

професіограми з урахуванням вимог до рівня кваліфікації та соціальної 
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відповідальності. За цієї вимоги важливого значення набуває окреслення 

професіограми спеціальності «Сестринська справа» («Медсестринство») і 

самої професії медичної сестри. Визначимо її змістові лінії. 

Професіограма – це науковий опис виду праці та необхідних 

професійних якостей, що може використовуватись у профорієнтації, підборі 

кадрів тощо і складається з принципів системного підходу на основі 

всебічного вивчення конкретної виробничої діяльності (А.Грицанова). 

У словнику-UA «професіограма» визначається як науковий опис виду 

праці та необхідних професійних якостей, що може використовуватись у 

профорієнтації, доборі кадрів тощо; як опис певного виду професійної 

діяльності в конкретних умовах [139].  

Аналіз історико-медичних праць вітчизняних та зарубіжних авторів 

свідчить, що професія медичного працівника є однією з найстаріших і 

найшанованіших від самого початку існування людства. Ще давньогрецький 

поет Гомер наголошував: «Сотні воїнів вартий лікар один майстерний». 

Сестринська справа як вид діяльності з'явилася з народженням 

цивілізації. Надання допомоги однією людиною іншій при травмах і 

захворюваннях уже свідчило про зародження медичної допомоги, як форми 

суспільної практики. З часів первіснообщинного ладу функції догляду та 

обслуговування, які входять до сфери сестринської справи, виконували жінки, 

матері, сестри. І це закономірно, оскільки жінка завжди сприяла збереженню 

здоров'я не тільки всіх членів сім'ї, а й усієї общини, опікуючись хворими, 

немічними та старими. 

Навчання з догляду за хворими як особливого виду професії бере витоки 

від римлян (IV-Vст.). Вчені припускають, що таку ідею започаткувала 

римлянка Паула [175]. Перші згадки про жіночу працю з догляду за хворими у 

шпиталях і лазаретах віднаходимо в рукописах часів Петра І. Саме за його 

указом жінки служили доглядальницями. 

 Зародження сестринської справи та розширення її функцій 

спостерігається від початку ХІХ ст., коли з’являється служба так званих 

https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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«жалісливих удовиць». Жінки запрошувалися в лікарні для того, щоб 

здійснювати елементарний догляд за хворими, а також робити деякі медичні 

маніпуляції. «Жалісливі удовиці», або «сестри милосердя», слугували свого 

роду попередницями медичних сестер. 

Суттєві зміни у становленні медсестринства відбулися в другій половині 

ХІХ ст. Кримська війна (18531856) надала значного поштовху розвиткові 

сестринської справи як у Росії та Україні, так і в Європі. Видатний хірург 

М. І. Пирогов уперше в світі залучив сестер милосердя до надання допомоги 

пораненим на полі бою та уклав один із перших посібників  «Правила для 

сестер Хрестоздвиженської общини» (1855).  

Основоположницею сестринської справи в Європі вважають Флоренс 

Найтінґейл (18201910). Її «Записки про сестринську справу» є першим 

виданням, що містить наукову оцінку ролі сестер милосердя, яку вона 

схарактеризувала як «дію з використання середовища, що оточує пацієнта, 

задля сприяння його одужанню». Поклавши початок систематичній підготовці 

медичних сестер в Англії, Ф. Найтінґейл визнавала необхідними 

характеристиками медичної сестри знання, технічну підготовку, відповідний 

характер з наявністю таких якостей як спостережливість, терпимість, 

невтомність, любов до порядку, пунктуальність [175]. 

В Україні систематична підготовка сестер милосердя розпочалася від 

другої половини XIX ст. з відкриття двох шкіл: Харківської при земському 

пологовому училищі (1874) і Одеської при Касперівській общині сестер 

Червоного Хреста (1877).  

З розвитком медичної науки зростала й роль медсестри, розширювалася її 

участь у виконанні складніших видів діяльності.  

Професійна діяльність медичної сестри, особливості її вияву в теорії та 

практиці вітчизняної науки віддзеркалені у дослідженнях М. Банчука, 

У. Безкоровайної, Л. Білик, О. Кравченко, І. Криницької, Т. Павлюк, 

І. Радзієвської, Л. Супрун, М. Шегедин [11; 13; 16; 66; 69; 106; 123; 141; 174]. 



72 
 

Контекст психологічних аспектів підготовки й діяльності медичних 

працівників та їхнього професійного самовдосконалення представлено у 

працях Л. Артеменко, А. Борисюк, К. Варнавських, І. Вітенка, О. Лисенко, 

К. Максименко, С. Максименка, Л. Пилипчук, О. Юдіної [8; 22; 28; 35; 78; 86; 

84; 85; 87; 110; 177].  

Психологічний зміст стосунків із хворими передбачає турботу, уважність, 

уміння вислуховувати, толерантність, ввічливість, гуманність, довірливість, 

уміння зберігати фахову таємницю (С. Болтівець; І. Віш, В. Єренков, 

Н. Єренкова, А. Рудиченко та ін; цит. за Л. Примачок.) [20; 116]. При цьому 

основою ефективного контакту медсестри із хворим вважається емпатія – 

здатність входити у стан іншої людини за допомогою уяви та інтуїції [106; 

116]. 

Складні конструкції взаємодії медичних фахівців із пацієнтами та між 

собою представлені у праці І. Гарді «Лікар, сестра, хворий» (1974) [148]; на 

особистісних чинниках такої взаємодії в умовах стаціонарного лікування 

наголошує Л. Пилипчук [110]; на психологічних характеристиках діяльності в 

умовах стресу закцентовує увагу Н. Кощєєва [65]; до особливостей вияву 

синдрому емоційного вигорання в медичних працівників звертаються 

Л. Дудник і Л. Туз [44], В. Локай та Н. Рега [80]. Серед зарубіжних 

дослідників професійної діяльності медичної сестри варто виокремити праці 

J. Ablett [182], P. Benade [188], S. Dolan [198], E. Duffy [199], V. Henderson [41] 

та ін.  

Для комплексного розгляду дослідження професіограми медичної сестри 

вважаємо за необхідне звернутися до тлумачення цієї професії у довідкових 

джерелах. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови трактує поняття 

«медична сестра» як «фахівець з середньою медичною освітою, котрий 

працює під керівництвом лікаря в лікувальних, лікувально-профілактичних 

закладах, дошкільних установах і школах й виконує низку відповідних 

професійних медичних функцій» [31, c.655].  
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За Академічним тлумачним словником медична сестра є «особою, яка 

належить до середнього медичного персоналу в лікувальних закладах» [137; 

138]. 

Схоже визначення пропонує Енциклопедичний тлумачний словник 

фармацевтичних термінів: «медична сестра – спеціаліст, який має середню 

медичну освіту за програмою базового сестринського навчання, підтверджену 

відповідним дипломом» [46].  

У словнику Мерріам-Вебстер зазначено, що медична сестра є 

«ліцензованим медичним працівником, що виконує професійну діяльність 

самостійно або під наглядом лікаря, хірурга чи стоматолога, і який здобув 

фахову підготовку для забезпечення та підтримання здоров'я пацієнтів» [246]. 

Відповідно до визначення Міжнародної ради медичних сестер медична 

сестра є «особою, яка отримала достатню кваліфікацію за основною 

програмою медсестринського навчання і має право виконувати у своїй країні 

відповідальну роботу з медсестринського обслуговування, у тому числі 

зміцнення здоров’я, попередження хвороб та здійснення догляду за хворими» 

[267]. 

Отже, медична сестра належить до середнього медичного персоналу і є 

молодшим спеціалістом (як зазначено в її дипломі) відносно до лікаря [91], а 

сестринська справа є частиною системи охорони здоров'я, що охоплює 

діяльність зі зміцнення здоров'я населення, профілактики захворювань, 

надання психосоціальної допомоги і догляду особам, які мають фізичні та 

психічні захворювання, а також непрацездатним людям усіх груп [136]. 

За визначенням Міжнародної ради медичних сестер сестринська справа є 

«індивідуальним і спільним доглядом за людьми різного віку, сім’ями, 

групами і громадами, психічно та фізично хворими або здоровими у будь-яких 

станах» [222]. Сестринська справа передбачає пропаганду і підтримку 

здорового способу життя, сприяння безпечному оточенню, профілактику 

захворювань та догляд за хворими, інвалідами та вмираючими [92], а також 

участь у формуванні політики в галузі охорони здоров’я. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
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Як форма діяльності за об'єктом праці сестринська справа належить до 

професій групи «людина–людина», за умовами – до регульованих професій з 

підвищеною відповідальністю за життя і здоров'я людей.  

Комітет експертів ВООЗ у 1960-х роках визначив сестринську справу як 

«практику людських взаємовідносин». Підкреслювалося, що медична сестра, 

«здійснюючи до кожного індивідуальний підхід, повинна вміти розпізнати 

потреби пацієнта, які виникають у зв’язку з хворобою» [41, ст. 8]. 

Сестринська справа охоплює фізичні, інтелектуальні та соціальні аспекти 

життя тією мірою, якою вони впливають на здоров’я, виникнення хвороби, 

непрацездатність та смерть. 

Г. Перфільєва трактує сестринську справу як «догляд, науку, мистецтво, 

спрямоване на розв’язання наявних та потенційних проблем зі здоров’ям у 

мінливих умовах навколишнього середовища» і закцентовує увагу на тому, 

що це найважливіша складова системи охорони здоров'я зі значним кадровим 

ресурсом та реальними потенційними можливостями для задоволення потреб 

населення в доступній медичній допомозі [109, с. 10]. 

Щоб краще розуміти суть сестринської справи, варто звернутися до її 

визначеної метапарадигми (метаобраз), поняття якої визначає межі 

дисципліни та загальну позицію, яку розділяють всі члени дисципліни, і 

допомагає спрямовувати її діяльність.  

Уперше поняття метапарадигми в медсестринстві було визначено в 1984 

році. Згідно з J. Fawcett, основними поняттями медсестринства є особа, 

довкілля, здоров’я і сестринська справа. Ці елементи метапарадигми повністю 

охоплюють галузь медсестринства [41, с. 22]. З точки зору сучасної концепції 

медсестринської справи, основними об’єктами медсестринського догляду є 

індивідуум, родина, суспільство, тоді як традиційна система охорони здоров’я 

розглядає особу відірвано від оточення, в якому вона перебуває.  

Фундаментом медсестринської справи у тих країнах, де вона вже справді 

стала самостійним фахом і набула визнання, є медсестринський процес, а його 

методологічною основою – медсестринські теорії (моделі), найбільш 
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прийнятні в даній країні, медичному закладі, до даного пацієнта. 

Медсестринський процес забезпечує базу для медсестринської практики – 

рамки, в яких медична сестра застосовує знання та навички для догляду за 

пацієнтами.  

Медична сестра визначає пацієнта як центральну фігуру в плануванні 

догляду (на відміну від медичної моделі, де в центрі уваги хвороба) шляхом 

його участі у всіх аспектах медсестринського догляду, враховуючи реакцію 

пацієнта на хворобу загалом та окремі її прояви. 

У поєднанні з лікувальним процесом (видом лікарської діяльності, 

спрямованим на різні аспекти патологічних механізмів розвитку захворювань 

окремої людини) медсестринський процес у наукових студіях визначають як 

науку, спрямовану на вирішення існуючих і потенційних проблем пацієнта зі 

здоров’ям в умовах оточуючого середовища, що змінюється; як систему видів 

сестринського втручання в сферу охорони здоров’я людей, їхніх рідних та 

населення тощо. 

Більш ґрунтовне визначення поняття «медсестринський процес» 

запропоноване Учасниками Міжнародної ради сестер (1987 р.) – як складова 

системи охорони здоров’я, що вбирає в себе діяльність, спрямовану на 

зміцнення здоров’я, профілактику захворювань, надання психосоціальної 

допомоги особам, які мають фізичні або психічні захворювання, догляд за 

ними, а також непрацездатними усіх вікових груп [41, с.8]. 

Конкретизуючи значущість медсестринського процесу в системі 

охорони здоров’я Ф. Найтінгейл пропонує приділити увагу емоційній 

складовій, обґрунтовуючи тим, що «…медсестра  це ноги безногого, очі 

сліпого, опора дитині, джерело знань і впевненості для молодої матері, вуста 

тих, хто надто слабкий або занурений в себе, щоб говорити...». Дане 

визначення повною мірою характеризує діяльність медичної сестри і функцій, 

які покладаються на її виконання.  

Європейське регіональне бюро ВООЗ також виокремило базові функції 

медичної сестри: 
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– надання допомоги пацієнтам і керівництво нею, що передбачає 

сприяння, профілактику, лікування, реабілітацію або підтримку як окремих 

осіб, так і сімей або груп осіб із дотриманням професійних стандартів; 

– навчання пацієнтів, клієнтів і персоналу медико-санітарної допомоги, 

що охоплює забезпечення інформацією, потрібною для підтримки здоров'я, 

санітарну освіту, оцінювання результатів освітніх програм, надання допомоги 

медичним сестрам та іншому персоналу для набуття ними нових знань і 

навичок; 

– діяльність в якості члена бригади медико-санітарної допомоги, що 

передбачає ефективне співробітництво з іншими фахівцями при плануванні, 

організації, управлінні та оцінюванні сестринських служб як складової 

загальної служби охорони здоров'я; 

– розвиток практики сестринської справи через критичне мислення і 

наукові розробки. Це означає пошук нових методів роботи, визначення сфери 

досліджень, участь у таких дослідженнях із використанням відповідних 

культурних, етичних та професійних стандартів [41, с.9]. 

Європейське регіональне бюро ВООЗ у 1995 р. визначило цілі 

сестринської справи, які залишаються чинними донині. Це: 

– допомога людині, сім'ї, групі у досягненні фізичного, розумового і 

соціального здоров'я і благополуччя в контексті їхнього соціального та 

екологічного оточення; 

– сприяння зміцненню і збереженню здоров'я; 

– максимальне залучення людини до турботи про власне здоров'я; 

–запобігання порушенням стану здоров'я; 

–полегшення або зниження до мінімуму негативного впливу слабкого 

здоров'я на особистість; 

– задоволення потреб людей у фізичній, емоційній або соціальній 

підтримці в разі нездоров'я, немочі або смерті [47]. 
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Здійснюючи аналіз професіограми майбутніх медичних сестер, 

Л. Васильєва вказує на необхідності врахування сукупності інваріантних 

ознак, які є важливими для утвердження в обраній професії:  

– володіння ґрунтовними знаннями в галузі майбутньої професійної 

діяльності, деяким досвідом, індивідуальними здібностями;  

– виховання свідомого прагнення до самоосвіти; 

– здатність ефективно діяти в межах своєї професійної (медичної) 

компетенції;  

– оволодіння сучасними медичними технологіями, що дозволяють 

успішно виконувати професійні (медичної) обов'язки;  

– оволодіння в достатній мірі принципами гуманності, поваги людської 

гідності пацієнтів, їх моральної автономії, їх прав [29]. 

Реформування медичної галузі та введення рівневої освіти внесли зміни 

у підготовку медичних сестер, що вплинуло не тільки на престиж професії, а й 

на статус медичного працівника середнього рівня. З технічного помічника 

лікаря медична сестра поступово ставала високоосвіченим фахівцем, здатним 

до прийняття рішень і здійснення повноцінної взаємодії з іншими учасниками 

професійної діяльності. Такі зміни стали наслідком переорієнтації соціального 

замовлення на професію медичного працівника [115, с. 4]. 

Погоджуємося із думкою Т. Закусилової, що нині медсестринство є 

самостійною галуззю в системі охорони здоров’я, що має чітко окреслені 

функціональні обов’язки, пов’язані з реабілітацією хворих і підвищенням 

якості їхнього життя [50, с. 35]. 

Узагальнюючи наведене вище, та беручи за основу настанови вчених 

Т. Закусилової, Г. Перфільєвої, М. Шегедин, доходимо висновку, що 

медсестринський процес нині вимагає нового погляду на діяльність медичної 

сестри в системі охорони здоров’я. За М. Шегедин, він потребує не тільки 

знаннєвої підготовки, зумовленої доглядом за хворими, а й психологічної 

(діяти в нестандартних, екстремальних ситуаціях; творчо працювати з хворим, 

як з особистістю, бути толерантним до його емоційних станів, особливо в 
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кризовиз ситуаціях; виявляти рефлексію відносно себе та інших учасників 

взаємодії). 

Крім того, наголошує авторка, медсестринський процес розширює 

функційні ролі медичної сестри, надаючи їй повноважень не тільки 

виконувати волю лікаря, а бути його партнером (збирає анамнез, визначає 

проблеми пацієнта і надалі постійно стежить за його поведінкою, повідомляє 

лікаря про всі зміни його стану, бере участь в обході пацієнтів лікарем тощо). 

Тобто, медична сестра набуває права самостійно вести спостереження, 

лікувати певні групи хворих (наприклад, у хоспісах, будинках або відділеннях 

медсестринського догляду, лікувальних установах для хронічно хворих), а 

лікаря викликати лише для консультації. За таких умов медична сестра може 

діяти як незалежно, так і в співпраці з іншими фахівцями галузі охорони 

здоров’я, що вимагає сформованості в неї таких професійних якостей, як 

відповідальність, самостійність, рішучість [175]. 

Вимоги до підготовки фахівців в Україні регламентуються Галузевими 

стандартами вищої освіти та Стандартами вищої освіти. До 2018 р. підготовка 

сестер медичних – молодших спеціалістів галузі знань 1201 «Медицина» 

напряму 6.120101 «Сестринська справа» за спеціальністю 5.12010101 

«Сестринська справа» здійснювалася за Галузевим стандартом вищої освіти 

2011 р., складниками якого є освітньо-кваліфікаційна характеристика та 

освітньо-професійна програма [39]. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика визначає галузеві 

кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників 

вищого навчального закладу зі спеціальності 5.12010102 «Сестринська 

справа» освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та державні 

вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула неповну вищу освіту 

відповідного фахового спрямування. Зміст цих вимог складають соціально-

особистісні, інструментальні, загальнонаукові та професійні компетенції 

медичної сестри.  
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Названі компетенцій сприяє реалізації основного завдання сучасного 

реформування охорони здоров’я – зближення медичного персоналу та 

пацієнта, розвиток партнерських стосунків між ними, фокусування уваги на 

проблемах особистості загалом, а не тільки хворої людини. За проведеного 

нами контент-аналізу компетенцій, визначених освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою з урахуванням психологічної (особистісної) готовності 

медичних сестер до особливого виду професійної діяльності, варто 

закцентувати увагу на таких: 

– соціально-особистісні компетенції: володіння властивостями 

комунікабельності й адаптивності;  

– загальнонаукові: базові знання основ психології й міжособистісного 

спілкування та уміння використовувати їх у професійній і соціальній 

діяльності;  

– загальнопрофесійні: виконання робіт відповідно до вимог безпеки 

життєдіяльності й охорони праці. 

У Додатку В освітньо-кваліфікаційної характеристики «Компетенції 

випускників вищого навчального закладу, що вимагаються, та система умінь, 

яка їх відображає» компетенція «Володіння властивостями комунікабельності 

й адаптивності» відображається так: «використовуючи знання державної та 

іноземної мов, уміти здійснювати професійну діяльність в усіх її видах, 

спираючись на знання соціального, правового, економічного аспектів 

існування суспільства»; «уміти здійснювати професійну діяльність у всіх її 

видах, спираючись на знання філософії та з урахуванням національних 

особливостей країни».  

Компетенція «Базові знання основ психології та міжособового 

спілкування та уміння їх використовувати в професійній і соціальній 

діяльності» відображається умінням, «використовуючи знання психології та 

міжособового спілкування, бути спроможним спілкуватися з пацієнтом та 

членами його родини, медичним персоналом, сприяти формуванню 

психологічного мікроклімату». 
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З 2018 р. відповідно до Закону України «Про вищу освіту» підготовка 

таких фахівців здійснюється за освітніми (освітньо-професійними) 

програмами, що розробляються закладами освіти [117, 101; 102]. Зважаючи на 

відсутність затвердженого Стандарту вищої освіти зі спеціальності 223 

«Медсестринство» (освітнього рівня молодшого спеціаліста, фахового 

молодшого бакалавра), заклади вищої медичної освіти при розробці освітніх 

програм беруть за основу Галузевий стандарт вищої освіти 2011 р. 

Освітньо-професійна програма є галузевим нормативним документом, у 

якому визначаються термін та зміст навчання, форми державної атестації, 

встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної 

підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певного 

напряму. 

У додатку В освітньо-професійної програми, що містить «Перелік 

навчальних дисциплін і практик та систему блоків змістових модулів», до 

складу дисципліни «Основи психології та міжособове спілкування» входять 

чотири змістові модулі: «Психологія особистості», «Індивідуально-

психологічні особливості особистості», «Міжособистісні взаємини в 

колективі» та «Основні принципи спілкування». 

З огляду на проблематику дослідження названі компетенції та вміння 

фокусуються лише на практичних (технологічних) аспектах здійснення 

професійної діяльності та залишають поза увагою особистість самої медичної 

сестри, її психологічну цілісність і психічне здоров’я. 

Аналіз навчальних програм зі спеціальності Медсестринство 

(Сестринська справа) свідчить, що тільки з кінця 90-х років в окремих 

навчальних дисциплінах приділено увагу питанню їхньої психологічної 

підготовки, але при цьому кількість виділеного часу не є достатньою для 

повноцінного засвоєння психологічно і емоційно складної інформації. Так, у 

програмі з предмета «Основи сестринської справи» (1998 р.) виділено окрему 

тему «Втрати, смерть та горе» (2 год. теорії, 4 год. практики), а нова програма 
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2007 року з «Основ медсестринства» взагалі обмежує вивчення даного 

питання двома годинами теоретичного заняття.  

Програма предмету «Професійна етика та деонтологія» приділяє увагу 

«Біоетичним проблемам вмирання, реанімації і смерті» (2 год. теорії). 

Навчальна дисципліна «Основи психології та міжособове спілкування» (1997 

р.) розглядає «Характеристику особливостей психічного стану хворих в 

терапевтичному, хірургічному, психіатричному, онкологічному та інших 

відділеннях, в дитячому стаціонарі, поведінку медичного працівника з 

хворими залежно від їх хвороби» серед інших питань у темі «Культура 

поведінки і особливості взаємовідносин медичних працівників з хворими. 

Стосунки медичних працівників між собою» (2 год. теорії та 4 – практики).  

Аналіз програм навчальних дисциплін «Основи медсестринства», 

«Основи психології та міжособове спілкування» 2011 року засвідчує, що 

вивчення окремих тем або питань, які формують резільєнтність, психологічну 

стійкість, життєздатність медичної сестри для роботи з важкими соматичними 

хворими, зовсім не передбачено [103;104]. 

Майже аналогічною є ситуація з підготовкою лікарів й інших медичних 

спеціалістів середньої ланки, на відміну від закордонних медичних освітніх 

закладів, де, наприклад, у Віденському медичному університеті майбутні 

лікарі вивчають окремий модуль «Психіка здорових та хворих осіб» [164]. 

Слід констатувати, що орієнтування на вимоги до особистісної 

складової підготовки майбутніх медичних сестер до роботи з пацієнтами, 

особливо з важкими соматичними хворими, поки що не отримало на практиці 

належної уваги. 

Разом із тим проблема спеціальної психологічної підготовки 

залишається недостатньо опрацьованою в умовах освітніх медичних закладів.  

Її зміст повинен мати всеохопний характер. Передусім це: 

– моральна відповідальність перед хворим та його близькими; 

– уважність, чуйність, приязність, терплячість, співчуття до людей, які 

потерпають від хвороби; 
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– комунікативні якості, які забезпечують ефективну взаємодію з 

хворими; 

– висока відповідальність за найцінніше – здоров'я людини, пов’язана з 

формуванням чесності, правдивості, дисциплінованості, ретельності, 

акуратності, самоконтролю; 

– належний рівень розвитку психосенсорної та інтелектуальної сфер 

діяльності; 

– розвиток уваги та її властивостей. Особливого значення набувають 

концентрація уваги, яка потрібна медсестрам і під час спостереження за 

хворими, і в процесі здійснення маніпуляцій та процедур, і при наданні 

невідкладної допомоги, та здатність до швидкого перемикання уваги, що 

необхідна в умовах частої зміни об'єктів, операцій з ними; 

– концентрація мислення при розв'язанні різноманітних завдань, 

особливо в екстремальних умовах, коли потрібно швидко прийняти 

оптимальне рішення й адекватно діяти відповідно до конкретної ситуації в 

умовах обмеженого часу; вимагає чіткості, кмітливості, винахідливості, 

самовладання, тренованої пам'яті; 

– тонка зорова, слухова і тактильна чутливість; 

– високі вимоги до сенсомоторики: рухи повинні бути точними, 

швидкими, спритними (при виконанні ін'єкцій та інших маніпуляцій). 

Названі властивості є головними передумовами успішного оволодіння 

медичною професією. Не випадково відомий письменник і лікар В. Вересаєв 

писав, що навчитися лікарського мистецтва неможливо точно так само, як і 

мистецтва сценічного чи поезії. Можна бути хорошим медиком-теоретиком, 

але у практичному плані бути неспроможним [32]. 

Тому увага закладів освіти до підготовки майбутніх медичних сестер 

має враховувати не тільки знаннєву складову, а й психологічну, зміст якої має 

бути визначений наскрізно – на всіх етапах навчання і практичної підготовки, 

прописаний в освітніх програмах і програмах відповідних навчальних 
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дисциплін та практик задля розвитку у них резільєнтності за різних 

екстремальних ситуацій (негараздів) та в особливих професійних умовах.  

Учасники ІХ науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи» (м. Житомир, 2526 

жовтня 2018 р.) в резолюції констатують, що на сьогодні, незважаючи на 

доволі потужну мережу закладів вищої медичної освіти, в Україні ще не 

досягнуто рівня підготовки медичних сестер, який би повною мірою 

відповідав сучасним міжнародним стандартам.  

Причинами такого стану є повільне запровадження у навчальний процес 

сучасних наукових розробок, галузевих стандартів вищої медичної освіти, 

адаптованих до європейських у сфері охорони здоров’я; несвоєчасний 

перегляд та оновлення програм підготовки фахівців для медичної галузі, що 

не встигає за розвитком сучасної медичної науки та нових медичних 

технологій; неефективна, надмірно централізована система управління і 

фінансування в системі вищої медичної освіти; нерозвинута мережа 

університетських клінік; застаріла матеріально-технічна база навчальних 

закладів; нерівність у доступі до якісної освіти, зменшується державне 

замовлення на підготовку фахівців з медсестринства тощо. 

Насправді ж робота з важкими хворими або вмираючими пацієнтами 

викликає у майбутніх медичних сестер чимало психологічних бар’єрів, які 

вимагають від них бути саме резільєнтними. Для вирішення цієї проблеми 

доцільним є з’ясування перебігу захворювання, зокрема важкого, та розвитку 

у медичних сестер резільєнтності при взаємодії з такими хворими.  

Ще у ХІХ ст. Ю. Конгейм розглядав хворобу як відхилення від 

нормального життєвого процесу, зумовлене взаємодією зовнішніх і 

внутрішніх умов і регуляторних процесів організму. 

Сучасна медична наука пояснює феномен хвороби як спосіб 

пристосування організму до змінених умов життєдіяльності, сформований в 

процесі еволюції та обумовлений як внутрішніми, так і зовнішніми 

чинниками. 
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Соматичні захворювання – це захворювання тіла. До них входять 

хвороби, що викликаються зовнішніми впливами або ж внутрішніми 

порушенням роботи органів і систем, які пов'язані з психічною діяльністю 

людини. 

 «Здоров’я» і «хвороба» належать до тих взаємодоповнювальних понять, 

що не можуть бути визначені раз і назавжди. Їх постійне осмислення, 

переоцінка ведуть до становлення нового знання, до формування більш 

цілісного погляду на феномен людини. Патологічні зміни фізіологічних 

констант, тобто гомеостазу людини, не можна розглядати як лише єдині 

ознаки соматичного захворювання. У цьому сенсі важливо зважити на окремі 

дослідження, які свідчать, що психоемоційний, психосоціальний та духовний 

стани людини справляють значний вплив на перебіг хвороби та її результати 

[49; 57; 94; 132].  

Особливо це стосується важких хвороб, наслідком яких обов’язково 

стають певні порушення психосоціальної рівноваги особистості в 

навколишньому середовищі, оскільки хвороба значною мірою впливає на 

особистість. У разі соматичного захворювання, особливо тяжкого і 

хронічного, психотравмувальна ситуація призводить не до гострого 

психічного стресу, а до тривалих емоційних напружень хворої людини [94; 

155; 156; 170]. 

Психологічна модель онкологічних захворювань Н. Бусигіної [25] 

розглядає хворобу, по-перше, як наслідок дизрегуляцій на біологічному, 

психологічному та соціальному рівнях і, по-друге, як життєву кризу. На наш 

погляд, ця модель може бути перенесена й на інші захворювання, особливо 

важкі, хронічні чи з несприятливим прогнозом.  

З розвитком біопсихосоціальної моделі здоров’я та хвороби початок 

захворювання, його перебіг і прогноз стали розглядатися як результат 

взаємодії біологічних, психологічних і соціальних факторів. Ставлення 

пацієнта до своєї хвороби, її розуміння і те значення, якого він їй надає, 
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визначається його соціальним оточенням. З іншого боку, хвороба пацієнта 

також впливає на його близьких і оточення. 

К. та С. Саймонтони на основі власних досліджень беруть на себе 

сміливість стверджувати, що часто першопричиною онкологічних 

захворювань є психологічні проблеми особи, які стають пусковим механізмом 

патологічних змін в організмі, особливо якщо особа втрачає якісь важливі для 

неї стосунки або ролі, які є головною частиною її уявлень про себе, або якщо 

вона потрапляє в ситуацію, що здається їй безвихідною [132]. 

За класичними поглядами, будь-яке захворювання від початку є 

анатомо-фізіологічним та біологічним явищем, яке призводить до значної 

психічної напруги хворої людини. Саме тому доцільно використовувати 

холістичний (цілісний) підхід до розуміння хвороби як внутрішньо-

динамічної системи, функціонування якої визначається широким діапазоном 

факторів – від генетичних до соціальних, які здійснюють певний 

психотравмувальний вплив на особистість хворого [156; 231]. 

Існує багато термінів, що визначають відображення хвороби у психіці 

людини. Розрізнюючись у деталях, ці поняття описували «усе те, що зазнає й 

переживає хворий, усю масу його відчуттів – не тільки хворобливих, а й його 

загальне самопочуття, самоспостереження, його уявлення про свою хворобу, її 

причини, усе те, що пов’язано з його приходом до лікаря, – весь той 

величезний внутрішній світ хворого, що складається з дуже химерних 

сполучень сприйняття й відчуття, емоцій, афектів, конфліктів, психічних 

переживань і тривог» [82]. У контексті нашого дослідження припадаємо на 

думку Р. Лурія, який вважав внутрішню картину хвороби складним 

багаторівневим утворенням, що включає чотири рівні її відображення у 

психіці хворої людини: сенситивний, емоційний, інтелектуальний та 

мотиваційний. 

Маючи всі характеристики, щo притаманні психологічним відносинам, 

ставлення до хвороби містить у собі когнітивний, емоційний та поведінковий 
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компоненти та проявляється у когнітивній, емоційний та поведінковій сферах 

функціонування особистості [156]. 

Отже, хвороба – це поєднання фізичних і психологічних, реальних і 

потенційних втрат, часом втрата знайомого оточення і самосприйняття. Під 

утратою в даному разі розуміється будь-яка ситуація (дійсна, потенційна чи 

уявна), в якій цінний для людини об’єкт змінюється чи стає недоступним. 

Оскільки цінність і важливість утраченого об’єкта визначається особистим 

сприйняттям, то реакція кожної людини на втрату є різною.  

Хвора, а особливо важкохвора людина втрачає стабільність, 

незалежність, фізичне і душевне благополуччя, впевненість у собі та 

завтрашньому дні, можливість функціонувати на попередньому рівні, право 

на прийняття всіх рішень щодо себе, контроль над ситуацією, можливості 

повного самообслуговування, фінансового забезпечення, догляду за дітьми. 

Цей перелік може бути продовжено, якщо брати до уваги, що в кожної 

людини є особливі речі та ролі, які вона цінує понад усе. Така серія втрат 

вимагає докорінної перебудови внутрішнього світу, стилю життя, системи 

цінностей і стосунків з довколишнім світом через розлади біосоціальної 

адаптації, відчуття залежності від хвороби, переживання стиснутої волі [170]. 

Вчені закцентовують увагу на нездатності адаптативних механізмів 

хворої людини забезпечувати фізичний та емоційний баланс, що призводить 

до змін у фізіологічному, психосоціальному і духовному станах, а внаслідок 

цього – до зниження можливостей і тривалості життя, оскільки руйнує 

фізіологічний гомеостаз людини, особливо при хронічних захворюваннях або 

невиліковних, загрозливих для життя станах [170]. 

Науковці стверджують, що медичним працівникам важливо пам’ятати, 

що хвороба – це не просто комплекс симптомів і синдромів, це складна 

конструкція фізіологічних змін і фізичних відчуттів, пов’язаних з глибокими 

психологічними переживаннями. Спрямованість і сила цих переживань 

можуть бути як підтримкою, так і перешкодою в процесі лікування [170].  
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Багаторічні дослідження свідчать, що людина, якій поставили діагноз 

важкої чи невиліковної хвороби, переживає горе з усіма його емоційними, 

фізичними та поведінковими проявами, що може посилити картину або стати 

бар’єром до нормалізації фізичного стану. Хвора людина проходить такі 

стадії: 

І стадія – шок, заперечення; 

ІІ стадія – дезорієнтація; 

ІІІ стадія – реорганізація і прийняття хвороби. 

У широкому сенсі соматично хворі проходять такі етапи хвороби, як: 

психологічний стрес, дезадаптація до фізичних дефектів, що виникають 

унаслідок самої хвороби або оперативного втручання, інвалідність, втрата 

працездатності, зміна ціннісно-мотиваційної сфери [156]. 

Найповніше цю тезу розкриває Н. Казінс у книзі «Анатомія хвороби». 

Психологія важкохворої людини створює бар’єр між нею і тими, у кого є 

знання, досвід і бажання лікувати. За автором хвора людина зазнає:  

 почуття безпорадності, яке за своєю сутністю є серйозною хворобою; 

 страху, що вона ніколи не зможе повернутися до нормального життя, 

це стіна, яка відділяє хворого від світу очікувань і сподівань; 

 намагання не обтяжувати непосильним вантажем турбот і опікувань 

близьких людей, і це ще більше віддаляє їх одне від одного; 

 жаху самотності у стражданнях і водночас бажання спокою: 

суперечливі почуття роздирають душу хворої людини; 

 відчуття неповноцінності, що змушує втрачати повагу до себе; 

 усвідомлення того, що важливі рішення, що стосуються її долі, 

приймаються за її спиною; 

 страху перед таємничою апаратурою і маніпуляціями; 

 невідомості в очікуванні результатів аналізів; 

 побоювань, що хвороба чи операція змінять її тіло до невпізнанності, 

позбавлять привабливості; 
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 незадоволення чужими людьми в білих халатах, зі шприцами та 

ампулами, які вводять якісь препарати або викачують із вен кров; 

 відчаю і відчуження, коли її везуть на каталці довгим коридором на 

операцію; 

 постійної невикорінюваної печалі – як ніж у серце; 

 прагнення співпереживання і милосердя [55]. 

Наведене вище підтверджує складність професії медичної сестри, яка 

постійно стикається більше з негативними емоціями (біль, страждання і 

смерть), аніж із позитивними. На цю особливість свого часу вказав ще 

давньокитайський лікар Шен: «серед радощів, печалі, горя і гніву люди легко 

руйнуються».  

У цьому контексті для майбутніх медичних сестер набуття 

психологічної стійкості є значущим, особливо у зв’язку зпотенційною чи 

актуальною смертю своїх пацієнтів.  

Коротка медична енциклопедія визначає догляд за хворими як 

«сукупність заходів, спрямованих на забезпечення всебічної допомоги 

хворому під час санітарно-гігієнічних і лікувальних процедур, діагностичних 

обстежень, задоволення фізіологічних потреб, на дотримання приписаних 

йому режимів активності, харчування, лікарських призначень, а також на 

створення для хворих умов, що найбільше сприяють якнайшвидшому 

одужанню, полегшенню страждань і запобіганню ускладнень». 

В. І. Покровський стверджує, що догляд будується на принципах охоронного 

режиму, який оберігає психіку хворого [68]. 

Це вимагає від медичної сестри здатності співчувати людському болю 

та стражданню, проявляти толерантність, гуманізм, емпатію, готовність до 

участі у зціленні та збереженні здоров’я й забезпеченні активного довголіття 

пацієнтів. Усе це тісно пов’язане з розвитком власної резільєнтності до 

тривалих психоемоційних навантажень, критичних ситуацій із важкохворими 

та їхніми родичами, потребує належної емоційної збалансованості та 

дотримання норм професійної етики.  
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Однак, вчені і практики доводять, що медичним сестрам досить складно 

працювати з важкими соматичними хворими та пацієнтами на термінальній 

стадії хвороби [49; 162] через психологічну неготовність до перенесення та 

переживання стресів, екстремальних ситуацій, зумовлених з втратами, що 

переживають рідні [164; 169; 172]. Суголосну думку висловлює С. Кузікова, 

яка вивчала схильність до стресу та атрибутивний стиль у медичних 

працівників і довела, що найбільший рівень схильності до негативних 

переживань та прояву оптимізму, у порівнянні з іншими видами професії, 

констатовано у медичних сестер. Свої припущення вчена обґрунтовує такими 

чинниками, як: відповідальність, велике навантаження, значний об’єм роботи, 

низька стресостійкість [70].  

Тому, про ефективність роботи медсестер із важкими соматичними 

хворими можна говорити не лише за умови їхніх глибоких професійних знань, 

умінь і навичок, а й здатності до резільєнтності, яка формується на 

початкових етапах, за умов спеціально створеного навчально-розвивального 

середовища. Е. Зеєр, Т.Титаренко, наголошують на тому, що таке середовище 

формується у процесі персоно- і професіогенезу й дозволяє особі допоміжної 

професії протистояти професійній дезадаптації.  

Уявлення про розвиток індивідуальних особливостей особистості 

медичного працівника з акцентуванням на таких важливих рисах, як 

активність, цілеспрямованість, сміливість, загартованість, витримка, 

представлені в дослідженнях Т. Титаренко [145]. Слабка, нерішуча, 

інфантильна людина ніколи не буде здатна до самостійних учинків, що якісно 

змінюють її життя. Як писав Д. Леонтьєв, тільки міра подолання особистістю 

заданих обставин є мірою подолання особистістю самої себе. Тому 

резільєнтність / життєстійкість, на його переконання, можна визначити як 

діяльність людини зі створення власного життя [76]. 

Трансформуючи тезу вченого в систему підготовки медичних сестер, 

важливо, щоб студенти вже з першого курсу розуміли труднощі майбутньої 
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професії та розвивали в собі стійкість до ситуацій, з якими їм доведеться 

стикатися. Така підготовка охоплює: 

– внутрішню готовність до роботи з людьми із хворим тілом і зміненим 

психоемоційним станом; 

– обізнаність із психологічними, емоційними та поведінковими 

реакціями хворих у кризових станах; 

– здатність витримувати тривале психоемоційне навантаження і 

попереджати розвиток синдрому професійного вигорання. 

Внутрішня готовність до роботи з важкими соматичними хворими 

визначається ще на етапі професійної орієнтації перед вступом до вищого 

медичного навчального закладу, а потім посилюється або, навпаки, 

зменшується у період навчання, що в результаті визначає, чи увійде медичний 

спеціаліст у царину охорони здоров’я, чи ні [169]. 

Звернення Президента Американської академії медико-хірургічних 

медсестер Дж. Арзуман [184] до медсестринської спільноти направлене на те, 

щоб підкреслити, що діяльність медичної сестри є надзвичайно важкою, а 

резільєнтність асоціюється з таємною зброєю. Високий ступінь її 

сформованості допомагає медсестрам справлятися зі стресовими умовами 

праці та мінімізує моральний стрес, який викликає емоційне виснаження та 

вигорання. Для запобігання зазначених негативних явищ необхідним є 

підвищення резільєнтності медичних сестер та створення сприятливого 

здорового середовища в процесі фахової підготовки та професійної діяльності 

впродовж життя.  

Тому унікальність підготовки майбутніх медичних сестер у закладах 

освіти повинна полягати в тому, щоб сформувати фахівця, який здатний 

надавати людині, хворій чи здоровій, допомогу в усьому, що сприяє її 

здоров'ю або його відновленню (або настанню безболісної кончини), з чим 

людина могла б упоратися без сторонньої допомоги, якби була достатньо 

міцною, цілеспрямованою або поінформованою, і робити це таким чином, аби 

допомогти пацієнту якомога швидше відновити самостійність [92]. 
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Недостатній розвиток психологічної складової майбутніх медсестер 

призводить до психологічних розладів – байдужості, неуважності, 

безвідповідальності, а також до зниження рівня професійно важливих якостей. 

Основними завданнями щодо упередження таких негативних проявів можуть 

слугувати психологічні складові професіограми медсестер (за І. Федік): 

1) створення умов для ефективної трудової діяльності шляхом 

дослідження особливостей психічних процесів як регуляторів професійної 

діяльності;  

2) вивчення основних психічних якостей медичного працівника як 

суб’єкта праці, особливостей і структури функціональних станів у процесі 

діяльності, закономірностей розвитку особистості медика, проблем мотивації 

професійної діяльності, емоційно-вольової сфери особистості як регулятора 

професійної діяльності;  

3) розкриття механізмів стресостійкості; дослідження соціально-

психологічних чинників професійної діяльності медичних працівників, що 

впливають на ефективність їхньої праці та ставлення до діяльності; 

гуманізація праці та сприяння розвитку особистості медичного працівника 

шляхом участі в підготовці, доборі та розподілі медичних кадрів; регулювання 

взаємодії медичних працівників у процесі діяльності; профілактика втоми, 

перевтоми, запобігання професійним деформаціям та захворюванням;  

4) підвищення змістовності праці, створення умов для всебічного 

розвитку особистості медичного працівника [120]. 

Отже, медична сестра – це дипломований фахівець, який провадить 

діяльність зі збереження й відновлення здоров’я людей, працює в умовах 

постійного фізичного, емоційного та психічного перевантаження, тому 

потребує особливої підготовки й перманентного захисту для збереження 

власного психологічного балансу. Компетентності медичної сестри 

регламентовані стандартами освіти й освітніми програмами.  

Резільєнтність як якість особистості позитивно впливає на емоційний 

стан медичної сестри, покращує її фахові навички, створює ресурс для 
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підвищення працездатності й задоволеності життям, мінімізує почуття 

виснаженості, нереалістичне сприйняття психологічних проблем та інші 

негативні наслідки, пов’язані з професійною діяльністю. Високий ступінь 

сформованості резільєнтності допомагає медичним сестрам уникнути 

негативного впливу для фізичного та психологічного благополуччя. 

Отже, розвиток резільєнтності майбутніх медичних сестер у роботі з 

важкими соматичними хворими визначаємо як індивідуальну здатність до 

динамічної адаптації й саморегуляції у важких життєвих і професійних 

ситуаціях, що стає можливою завдяки механізму управління власними 

ресурсами – емоційною, мотиваційно-вольовою, когнітивною сферами в 

контексті соціальних, культурних норм та умов середовища 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

На основі аналізу наукової літератури з досліджуваної проблеми 

доходимо таких висновків: 

У наукових сферах резільєнтність репрезентована за трьома напрямами: 

перший зосереджений на з’ясуванні внутрішніх і зовнішніх характеристик, 

що допомагають людині долати складні життєві ситуації й відновлюватися 

після них; другий кваліфікує резільєнтність як динамічний процес – результат 

частих несприятливих змін і реінтеграції, де індивід виявляє позитивну 

адаптацію попри переживання, використовуючи його для доступу до ресурсів, 

щоб подолати або відновити їх після негараздів третій напрям описує 

резільєнтність із позицій її походження як вродженої енергії або 

мотивувальної життєвої сили тобто, як життєздатність. 

В авторському визначенні резільєнтність – це індивідуальна здатність 

людини до динамічної адаптації та саморегуляції у важких життєвих і 

професійних ситуаціях, що забезпечується механізмом управління власними 

ресурсами: емоційною, мотиваційно-вольовою, когнітивною сферами, в 

контексті соціальних, культурних норм і умов середовища. 
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Основними ознаками резільєнтності є: функційність (забезпечує 

функцію збереження і підтримки життя); індивідуальна міра вираженості (є 

індивідуальною особливістю, яка може бути виміряна); зв'язок з ефективністю 

діяльності (залежність задоволення життєво важливих потреб від результатів 

діяльності). 

Встановлено, що медичним сестрам складно працювати з важкими 

соматичними хворими, оскільки переживають горе після смерті своїх 

пацієнтів, через що виявляють складні особисті переживання у зв'язку з 

професійною діяльністю.  

Резільєнтність медичної сестри – це здатність точно сприймати і 

адекватно реагувати на стресові ситуації.  

Високий ступінь сформованості резільєнтності допомагає медсестрам 

справлятися зі стресовими умовами праці та мінімізує моральний стрес, який 

викликає емоційне виснаження та вигорання. Відтак для запобігання 

зазначених явищ необхідно підвищення резільєнтності медичних сестер та 

створення роботодавцями здорового середовища. 

Здатність до резільєнтності підвищують особистісні, сімейні, соціальні 

та професійні захисні чинники. 

На підставі аналізу специфіки та особливостей професійної діяльності 

медичних сестер встановлено, що сестринська справа є складовою охорони 

здоров’я, що постійно розвивається для задоволення потреб суспільства і 

забезпечує зміцнення здоров’я, попередження захворювань, надання 

психосоціальної допомоги та догляд за особами, які цього потребують.  

Медична сестра – це дипломований фахівець, чиї компетентності 

визначені Галузевими стандартами освіти / Стандартами вищої освіти та 

освітніми програмами, який провадить діяльність зі збереження і відновлення 

здоров'я людей, працює в умовах постійного фізичного, емоційного та 

психічного перевантаження й тому потребує особливої підготовки і 

перманентного захисту для збереження власного психологічного балансу. 
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Професійна підготовка фахівців за спеціальністю «Сестринська справа» 

здійснюється у спеціалізованих закладах фахової передвищої освіти 

(медичних училищах і коледжах) і в закладах вищої освіти. При цьому в 

освітніх закладах розвитку резільєнтності у майбутніх медичних сестер 

приділяється недостатньо уваги, що не може не відбиватися на їхній 

подальшій роботі: викликати виснаження, психологічні проблеми, зниження 

ефективності праці та задоволення від життя, що призводить до звільнення з 

роботи чи раннього вигорання.  

Встановлено, що резільєнтність, як професійна риса чинить позитивний 

вплив на особистість медичної сестри, покращує її фахові навички, підвищує 

працездатність і задоволеність життям, а також мінімізує почуття 

виснаженості, нереалістичне сприйняття психологічних проблем та інші 

негативні наслідки, пов’язані з професійною діяльністю.  

Розвиток резільєнтності майбутніх медичних сестер у роботі з 

важкими соматичними хворими визначаємо як індивідуальну здатність до 

динамічної адаптації й саморегуляції у важких життєвих і професійних 

ситуаціях, що стає можливою завдяки механізму управління власними 

ресурсами – емоційною, мотиваційно-вольовою, когнітивною сферами в 

контексті соціальних, культурних норм та умов середовища.  

 

 

 

Результати теоретичного аналізу проблеми дослідження представлено 

у публікаціях автора [157; 158; 162; 164; 165; 166; 167; 169; 170; 171; 172; 

189; 260].  
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РОЗДІЛ 2. 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ РЕЗІЛЬЄНТНОСТІ 

МЕДИЧНИХ СЕСТЕР РОБОТІ З ВАЖКИМИ СОМАТИЧНИМИ 

ХВОРИМИ 

 

У розділі обґрунтовано компонентно-критеріальну структуру й методи 

емпіричного вивчення розвитку резільєнтності майбутніх медичних сестер у 

роботі з важкими соматичними хворими; проаналізовано рівні розвитку 

компонентів і показників, з’ясовано особливості розвитку резільєнтності 

медичних сестер залежно від їхнього віку, курсу навчання та закладу освіти. 

 

2.1. Методика та організація дослідження рівнів і чинників 

розвитку резільєнтності медичних сестер  

 

Мета та основні завдання дослідження визначили напрям та структуру 

емпіричного дослідження розвитку резільєнтності медичних сестер у роботі з 

важкими соматичними хворими. 

Емпіричне дослідження охоплювало такі етапи: 

1.Констатувальний експеримент.  

Мета – виявлення знань про особливості досліджуваного феномена та 

його роль в освітній діяльності задля зниження травмувального впливу 

психологічних факторів і збереження життєстійкості медичних працівників у 

процесі професійної підготовки за визначеними нами компонентами, 

критеріями та показниками. 

Реалізація мети здійснювалася через:  

1) розроблення компонентно-критеріальної моделі розвитку 

резільєнтності майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними 

хворими (рис. 2.1); 
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2) добір методик для проведення діагностичного дослідження з 

вивчення рівнів та компонентів розвитку резільєнтності у майбутніх медичних 

сестер (табл. 2.1.).  

З’ясування досліджуваної якості можливе лише за умови побудови 

спеціальної програми емпіричного вивчення та визначення тих параметрів, які 

б відображали компоненти та їх критерії і показники розвитку резільєнтності 

майбутніх медичних сестер до роботи з важкими соматичними хворими. З 

метою вивчення рівнів та компонентів розвитку резільєнтності майбутніх 

медичних сестер нами розроблено компонентно-критеріальну модель.  

У наукових енциклопедичних виданнях термін модель має різне 

змістове наповнення. Її трактують як : 

– форму знань про навколишній світ, своєрідний інформаційний 

еквівалент об’єкта, що створений для певних цілей;  

– спрощене подання досліджуваного об’єкта чи явища, за якого 

виокремлюються найбільш істотні його властивості, характеристики та 

зв’язки з погляду завдань певного дослідження; 

– уявно представлену або матеріально реалізовану систему, яка, 

відображаючи або відтворюючи об’єкт дослідження, здатна заміщати його 

так, що її вивчення дає нам нову інформацію про цей об’єкт.  

У психологічному контексті імпонує визначення сутності поняття 

моделі М. Смульсон. Апелюючи до загальнонаукового розуміння поняття 

моделі, вчена акцентує увагу на виділені Н. Мулудом характеристики моделі: 

семіотичне підґрунтя моделі, задіяність різних пізнавальних процесів в її 

побудові, інструментальна і прагматична функції, динамічність та 

операціональність, які виявляються в процесі перетворення, конституюючий 

характер, проспективність та постійний пошук смислу в процесі моделювання 

[140]. 

Компонентно-критеріальна модель розвитку резільєнтності майбутніх 

медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими у нашому 

дослідженні розглядалась  як уявна або матеріально реалізована система, яка, 
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відображаючи або відтворюючи об’єкт дослідження, здатна заміщати його 

так, щоб її вивчення давало змогу одержати нову інформацію про цей об’єкт 

[140]. 

Важливими параметрами її як об’єкта дослідження є: встановлення 

спільності між моделлю та оригіналом за подібністю, яка явно виражена й 

точно зафіксована; презентація та виявлення нової інформації про 

досліджуване явище.  

Складовими розробленої нами моделі розвитку резільєнтності 

майбутніх медичних сестер обрано: компоненти, критерії та їх показники. 

Визначимо їх.  

Термін «компонент» розуміємо як складову частину чого-небудь [137]. 

У підготовці майбутніх медичних сестер такими складовими є не тільки 

професійна складова готовності, а й психологічна у роботі з важкими 

соматичними хворими. Мірилом для визначення, оцінки предмета чи явища; 

ознак та встановлення класифікацій є критерії. У нашому варіанті – це 

вивчення рівнів розвитку резільєнтності медичних сестер та готовності до 

роботи з важкими соматичними хворими.  

Враховуючи те, що професійна підготовка медичного працівника є 

складним, тривалим і суперечливим процесом, тому її компонентно-

критеріальна модель може мати різні змістову наповненість, яка залежатиме 

від мети і завдань дослідницьких пошуків.  

Виходячи з основної мета дослідження – теоретично обґрунтувати й 

емпірично перевірити рівні та фактори розвитку резільєнтності майбутніх 

медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими та завдань, 

основними структурними компонентами та їх критеріями обрано: ціннісно-

мотиваційний компонент із критерієм – ціннісне ставлення до розвитку 

резільєнтності в роботі з важкими соматичними хворими; когнітивно-

рефлексивний – розуміння сутності резільєнтності; операціонально-діяльнісний 

– дієвість виявів резільєнтності в роботі з важкими соматичними хворими; 

комунікативно-регулятивний – саморегуляція виявів у комунікації з важкими 



98 
 

соматичними хворими. Візуалізація компонентно-критеріальної моделі 

представлена на рисунку 2.1. 

 

 

 

Рис. 2.1 Компонентно-критеріальна модель розвитку резільєнтності 

майбутніх медичних сестер до роботи з важкими соматичними хворими 
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Схарактеризуємо її основний зміст. Ціннісно-мотиваційний компонент 

відображає спосіб існування особистості професіонала. За Г. Баллом, 

професіонал, крім усього, повинен володіти ще й цінностями, ідеалами, 

цілісною професійною культурою [14].  

Цінності учасників навчального процесу утворюють систему його 

ціннісних орієнтацій як сукупності найважливіших якостей внутрішньої 

структури особистості, що є для нього особливо значимими. Про це заявляють 

й інші вчені, стверджуючи, що цінності – найбільш значимий і стійкий 

елемент соціальної роль. Будь-яка роль існує до тих пір, допоки існує цінність, 

задля якої вона виконується  [14;108; 126 ].  

Ціннісно-мотиваційній компонент у розвитку резільєнтності майбутніх 

медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими визначався 

загальною спрямованістю професійної діяльності медичного працівника на 

пацієнта, психологічною потребою працювати з такими хворими; прагненням 

бути готовими до будь яких екстремальних ситуацій і випробувань, бути 

психологічно стійким (резільєнтним).  

Основними критеріями обрано: потреба працювати з хворими, 

прагнення психологічно підготуватися до роботи, розвивати психологічну 

стійкість (резільєнтність), ціннісні переконання щодо прихильності світу, його 

контрольованості й осмисленості, власної цінності та здатності управління 

подіями життя, зокрема в контексті розвитку резільєнтності. 

Когнітивно-рефлексивний компонент розвитку резільєнтності 

майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими 

визначався нами з урахуванням професійних намірів студентів, які за 

Н. Подоляк, повинні отримати необхідні знання про значущість майбутньої 

професії, можливі форми і способи підготовки, умови діяльності, вимоги, що 

висуваються до фахівця обраної професії.  

У цьому сенсі важлива роль повинна відводитися розвитку динамічних 

властивостей майбутніх фахівців, таких як: емоційна стійкість, мобільність, 
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здатність швидко орієнтуватися в проблемних, екстремальних ситуаціях, 

упевненість у собі та прийнятті рішень, упевненість в обраній професії тощо.  

Рефлексивність у цьому сенсі дає можливість усвідомити майбутнім 

медичним працівникам себе через ставлення до світу, до проблем, які 

переживають важкохворі та їх рідні, надання своєчасної й кваліфікованої 

допомоги, толерантного ставлення до них, самого себе, та інших учасників 

взаємодії, що сукупно характеризує резільєнтність (емоційне сприймання, 

переживання та швидке відновлення після спілкування з важкими 

соматичними хворими та їх рідними).  

Показниками обрано: знання про сутність і психологічні передумови 

роботи з хворими, розуміння значущості психологічної стійкості 

(резільєнтність) у професійній діяльності медичних сестер, усвідомлення 

проблем та факторів психологічної стійкості медичних сестер, умов її 

розвитку, рефлексія особливостей власної резільєнтності в роботі з важкими 

соматичними хворими й можливостей її розвитку під час навчально-

професійної діяльності. 

Для операціонально-діяльнісного компонента розвитку резільєнтності 

майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичним хворими 

основними референтами слугували стресостійкість, навички швидкого 

відновлення у складних професійних ситуаціях, уміння обирати оптимальні 

копінг-стратегії відповідно до змісту, методів, засобів, організаційних форм 

навчання. Основними критеріями: стресостійкість, навички швидкого 

відновлення в складних професійних ситуаціях, уміння добирати оптимальні 

копінг-стратегії тощо.  

При обґрунтуванні комунікативно-регулятивного компонента розвитку 

резільєнтності у майбутніх медичних сестер зважували на те, що 

комунікативна діяльність складає основу міжособистісної взаємодії. Здатність 

медичних працівників толерантно взаємодіяти з оточуючими (хворими та 

їхніми рідними, лікарями, медичним та обслуговуючим персоналом) є 
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невід’ємною складовою не тільки успішного професійного становлення як 

фахівця, а й комуніканта.  

Уміння управляти засобами вербальної і невербальної комунікації в 

різних ситуаціях сприйняття хворого, не видаючи при цьому негативні емоції 

(страх, байдужість, застереження, а навпаки – позитивні) є тією здатністю, яка 

формується у фахівців через готовність гнучко діяти в непередбачуваних 

умовах спілкування; уміння проявляти толерантність у складних умовах 

спілкування з хворими, виявляти терпимість до їхніх дискомфортних станів та 

здатність до швидкого відновлення після спілкування з важкими соматичними 

хворими.  

Досягнення позитивного стилю в комунікативній взаємодії 

(міжособистісні стосунки у студентській групі, під час виробничої практики) 

стимулюють активність студентів на всіх етапах освітнього процесу, зокрема 

на етапі контролю через оцінювання та самооцінювання. Показниками 

означеного компонента обрано: готовність гнучко діяти в непередбачуваних 

умовах спілкування з хворими, уміння демонструвати толерантність у 

складних умовах спілкування з хворими, особливо терпимість до їхніх 

дискомфортних станів, здатність до швидкого відновлення після спілкування з 

важкими соматичними хворими.  

Отже, впровадження обґрунтованої нами моделі в освітній процес з 

підготовки майбутніх медичних сестер та розвитку у них резільєнтності у 

роботі з важкими соматичними хворими можлива за умов: 1) актуалізації 

мотивації та установок про розвиток резільєнтності та її значущості в 

ситуаціях, викликаних складними психологічними, емоційними й 

професійними наванатаженнями; 2) розвитку та формуванні системи знань 

студентів – майбутніх медичних сестер про роботу з важкими хворими та 

резільнтність 3) складанні та реалізації студентами індивідуальної програми з 

розвитку резільєнтності.  

Зміст моделі зреалізований в експериментальному дослідженні, яке 

проводилось у два етапи. 
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Таблиця 2.1 

Діагностичний комплекс методик дослідження особливостей 

розвитку резільєнтності майбутніх медичних сестер 

 

Компоненти 

резільєнтності 

Методики дослідження 

Ціннісно-мотиваційний Мотиваційний профіль особистості (Ш. Річі, 

П. Мартін [253], в авторській модифікації)  

Шкала базових переконань (Р. Янов-Бульман, 

адаптація О. Кравцової) [118] 

Анкета «Психологічна стійкість медичних сестер у 

роботі з важкими соматичними хворими» (авторська 

розробка, питання 5, Додаток А.1) 

Когнітивно-

рефлексивний 

Анкета «Психологічна стійкість медичних сестер у 

роботі з важкими соматичними хворими» (авторська 

розробка, питання 1-4, 6, Додаток А.1) 

Методика діагностики рефлексивності (А. Карпов) 

[58] 

Операціонально-

діяльнісний 

Методика «Індикатор копінг-стратегій» (Д. Амірхан, 

в адаптації Н. А. Сироти і В. М. Ялтонського) [4] 

Тест самооцінки стресостійкості С. Коугена і 

Г. Вілліансона [176] 

Аналіз проблемних ситуацій роботи медичної сестри 

з важкими соматичними хворими (авторська 

розробка, Додаток А.2) 

Комунікативно-

регулятивний 

Комунікативна толерантність (В. Бойко) [96] 

Діагностика ригідності (Г. Айзенк) [43] 

Методика «Особистісна готовність до змін» 

(А. Роднік та ін., адаптація Н. Бажанової, Г. Бардієр) 

[121] 

Загальний показник Коротка шкала резільєнтності (Б. Сміт та ін. [262], в 

адаптації О. Т. Шевченко для медичних сестер) 

 

На констатувальному етапі експериментального дослідження 

здійснено добір психодіагностичного інструментарію, відповідного до завдань 

дослідження; створено оптимальні організаційні умови його проведення та 

виокремлено емпіричні референти компонентно-критеріальної моделі 
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резільєнтності. При цьому керувались необхідністю дотримання основних 

психометричних вимог до психодіагностичного інструментарію, а також 

можливістю застосування методик для групової форми проведення, які 

суголосні вивченню визначених нами компонентів та їх критеріїв і показників 

[4]. 

Їх добір (комплекс діагностичних методик) відображений у табл. 2.1. 

При доборі відповідних методів та психодіагностичних методик з 

вивчення розвитку резільєнтності майбутніх медичних сестер у роботі з 

важкими соматичними хворими ми керувалися такими специфічними 

вимогами щодо інструментарію дослідження: 

 обраний інструментарій повинен описувати внутрішню реальність 

включно, а не дистанційовано, реконструювати суб’єктивну картину уявлень 

досліджуваних; 

 визначати здатність до розкриття механізмів розвитку резільєнтності, 

вивчати суттєві характеристики, очікувані результати; 

 бути уніфікованим у технічному плані, що дозволило б опитати 

значну кількість досліджуваних та піддавати отримані дані математичній 

обробці. 

Як наслідок, нами були обрані саме ті методики, які найбільшою мірою 

відповідали вказаним вимогам. 

2. Формувальний експеримент. Цей етап дослідження передбачав 

розробку та впровадження психологічної програми розвитку резільєнтності 

майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими. 

Розглянемо використані у дослідженні діагностичні методики 

детальніше. Дослідження компонентів резільєнтності майбутніх медичних 

сестер ґрунтувалося на результатах вивчення визначених нами критеріїв і 

показників. 

Так, стосовно ціннісно-мотиваційного компонента розвитку 

резільєнтності майбутніх медичних сестер у роботі з важкими хворими 
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вибрано ціннісне ставлення до розвитку резільєнтності в роботі з важкими 

соматичними хворими. Для його дослідження використано низку методик.  

Методика «Мотиваційний профіль особистості» (автори – Ш. Річі, 

П. Мартін) [253] спрямована на визначення потреб медичних сестер в їхній 

професійній діяльності, що визначалися за показниками – потреба працювати 

з такими хворими; прагнення психологічно підготуватися до такої роботи, 

розвивати психологічну стійкість (резільєнтність); ціннісні переконання щодо 

прихильності світу, його контрольованості й осмисленості, власної цінності й 

здатності управління подіями життя, у тому числі в контексті розвитку 

резільєнтності.  

Сутність модифікації полягала у частковій зміні інструкції 

досліджуваним, в якій пропонувалося оцінити в балах значущість кожного 

твердження не для професійної діяльності загалом, а саме в контексті роботи з 

важкими соматичними хворими. Крім того, здійснено модифікацію 

формулювань окремих варіантів тверджень методики відповідно до теми 

дослідження ̶ насамперед тих, в яких ідеться про особистісний розвиток і 

самовдосконалення загалом і конкретизацію їхнього змісту саме щодо 

резільєнтності та її розвитку. 

Наприклад, твердження 9, варіант б) («Робота, що приносить 

задоволення, дає можливість удосконалювати свої професійні якості та 

розвиватися як особистість») було трансформовано так: «Важливо, аби робота 

з важкими соматичними хворими давала можливості для персонального 

розвитку і вдосконалення психологічної стійкості, здатності швидко 

відновлюватися»; твердження 12, варіант б) («Ймовірно, я не буду добре 

працювати, якщо не матиму можливості вдосконалювати свої особисті 

якості») набуло такого вигляду «Ймовірно, я не буду добре працювати з 

важкими соматичними хворими, якщо не матиму можливості вдосконалювати 

свої особисті якості, розвивати психологічну стійкість, здатність швидко 

відновлюватися». 
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Подібним чином відбувалася модифікація й інших тверджень, 

насамперед тих, що відповідно до ключа опитувальника стосувалися потреби 

у самовдосконаленні, зростанні та розвитку як особистості та можливості її 

задоволення у роботі з важкими соматичними хворими.  

Залежно від того, яку вагу для досліджуваних із-поміж 12 базових 

потреб набувала потреба розвитку психологічної стійкості, здатності швидко 

відновлюватися, визначався відповідний рівень значущості резільєнтності та її 

розвитку для медичних сестер: високий (1  3 рангове місце), середній (4  8 

місце), низький (10  12 місце). 

За допомогою опитувальника «Шкала базових переконань» (Р. Янов-

Бульман, адаптація О. Кравцової) [118] визначалися ціннісні переконання 

щодо прихильності світу, його контрольованості й осмисленості, власної 

цінності та здатності управління подіями життя, у тому числі в контексті 

розвитку резільєнтності. При аналізі результатів опитування ми виходили з 

того, що забезпечення ефективності роботи з важкими соматичним хворими і 

відповідно психологічної пружності можливо у разі наявності високих 

показників базових переконань щодо прихильності світу, його 

контрольованості й осмисленості, власної цінності й здатності управління 

подіями життя. Відповідно до визначених показників виокремлювалися 

високий, середній і низький рівні базових переконань досліджуваних.  

У вивченні даного компонента використовувалася також авторська 

анкета «Психологічна стійкість медичних сестер у роботі з важкими 

соматичними хворими», насамперед пункт 5, в якому досліджуваним 

пропонувалося дати відповідь на запитання «Чи є у Вас бажання працювати з 

важкими соматично хворими пацієнтами?». При аналізі відповідей 

враховувалися як наявність бажання, так і прагнення психологічно 

підготуватися до такої роботи. 

За узагальненням результатів трьох зазначених методик установлено 

рівні ціннісно-мотиваційного компонента резільєнтності: високий, середній, 

низький. Високий рівень констатувався за умови високих рівнів значущості 
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потреби розвитку резільєнтності для медичних сестер, наявності бажання 

працювати з важкими соматичними хворими, прагнення психологічно 

підготуватися до такої роботи, а також високого рівня їхніх базових 

переконань; низький рівень даного компонента встановлювався у разі низьких 

показників та відсутності бажання працювати з важкими соматичними 

хворими. Усі інші параметри було віднесено до середнього рівня ціннісно-

мотиваційного компонента резільєнтності. 

Для визначення когнітивно-рефлексивного компонента розвитку 

резільєнтності майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними 

хворими відповідно до авторського підходу є розуміння її сутності, 

компонентів й умов розвитку за розробленою нами авторською анкетою 

«Психологічна стійкість медичних сестер у роботі з важкими соматичними 

хворими» (питання 14, 6, Додаток А.1) і Методики діагностики 

рефлексивності (А. Карпов) [58].  

Їх вивчення діагностувалось за показниками – знання про сутність і 

психологічні передумови роботи з такими хворими; розуміння значущості 

психологічної стійкості (резільєнтності) у професійній діяльності медичних 

сестер; усвідомлення проблем і чинників психологічної стійкості медичних 

сестер та умов її розвитку; рефлексія особливостей власної резільєнтності в 

роботі з важкими соматичними хворими та можливостей її розвитку під час 

навчально-професійної діяльності. 

Відповіді на запитання авторської анкети дали можливість 

проаналізувати обізнаність досліджуваних щодо резільєнтності як 

психологічної стійкості та здатності швидко відновлюватися в роботі з 

важкими соматичними хворими, можливостей її розвитку тощо. При цьому 

визначався високий (правильні й повні знання, глибоке розуміння зазначених 

аспектів резільєнтності), середній (частково правильні знання й розуміння) і 

низький (неправильні знання або їх відсутність) рівні обізнаності й розуміння. 
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За допомогою методики А. Карпова визначено високий, середній і 

низький рівні рефлексивності досліджуваних медичних сестер, що лежить в 

основі їхньої здатності до рефлексії особливостей власної резільєнтності в 

роботі з важкими соматичними хворими та можливостей її розвитку під час 

навчально-професійної діяльності. 

За узагальненням результатів обох методик визначалися рівні 

когнітивно-рефлексивного компонента резільєнтності: високий, середній, 

низький. Високий рівень констатувався в разі високого рівня обізнаності й 

розуміння респондентами сутності, компонентів, умов розвитку 

резільєнтності як психологічної стійкості й здатності швидко відновлюватися 

в роботі з важкими соматичними хворими, а також високого рівня їхньої 

рефлексивності; низький – у разі низьких рівнів. Решта параметрів було 

віднесено до середнього рівня розвитку даного компонента. 

Дослідження операціонально-діяльнісного компонента розвитку 

резільєнтності майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними 

хворими визначали за допомогою комплексу методик. А саме: «Індикатор 

копінг-стратегій» (Д. Амірхан) [4], Тест самооцінки стресостійкості 

(С. Коугена і Г. Вілліансона) [176], «Аналіз проблемних ситуацій роботи 

медичної сестри з важкими соматичними хворими» (авторська розробка, 

Додаток А.2), які фіксували стресостійкість, навички швидкого відновлення 

медичних сестер у складних професійних ситуаціях, уміння обирати 

оптимальні копінг-стратегії тощо. 

За допомогою методики «Індикатор копінг-стратегій» визначено 

переважні копінг-стратегії, якими користуються досліджувані медичні сестри 

у професійній діяльності: «розв’язання проблем»; «пошук соціальної 

підтримки»; «уникнення проблем». При цьому високий рівень індикатора 

констатувався в разі переважання копінг-стратегії «розв’язання проблем», 

середній – «пошук соціальної підтримки», а низький – «уникнення проблем». 

Тест самооцінки стресостійкості був спрямований на оцінювання 

респондентами власної стійкості до стресу в умовах роботи з важкими 

http://refua.in.ua/plan-vstup-ponyattya-emocijnoyi-stijkosti-osvitleniste-pitanny.html
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соматичними хворими. За його результатами виокремлювалися високий, 

середній і низький рівні стресостійкості відповідно до ключа методики. 

Авторська методика «Аналіз проблемних ситуацій роботи медичної 

сестри з важкими соматичними хворими» була спрямована на визначення 

того, наскільки досліджувані медичні сестри були орієнтовані демонструвати і 

розвивати у процесі професійної діяльності навички швидкого відновлення у 

складних ситуаціях роботи з важкими соматичними хворими. З цією метою їм 

пропонувалося змоделювати задану ситуацію з акцентуванням на 

варіативність та плюралізм її вирішення:  

1. «Ви є членом волонтерського загону. Прийнято рішення, що цього 

року загін буде допомагати у хоспісі. Ваші дії».  

2. «Ви проходили виробничу практику у відділенні реанімації та 

інтенсивної терапії. За час Вашої практики у відділенні померли 10 пацієнтів. 

Чи погодитеся Ви працювати в такому відділенні після завершення 

навчання?». 

3. «Вас направляють на роботу у відділення гемодіалізу, де лікуються 

пацієнти з хронічною нирковою недостатністю. Практично усі вони 

потребують трансплантації нирок, в іншому разі прогноз їхнього життя 

несприятливий. Чи готові Ви працювати з такими пацієнтами?» 

За аналізом відповідей визначалися високий, середній та низький рівні 

готовності майбутніх медичних сестер демонструвати і розвивати навички 

швидкого відновлення у складних ситуаціях роботи із важкими соматичними 

хворими. 

За трьома зазначеними методиками констатовано рівні розвитку 

операціонально-діяльнісного компонента резільєнтності: високий в разі 

переважання у досліджуваних копінг-стратегії «розв’язання проблем», 

високого рівня стресостійкості, навичок проявляти резільєнтність у роботі з 

важкими соматичними хворими; низький – у разі переважання копінг-

стратегії «уникнення проблем», низького рівня стресостійкості, відсутності 

навичок проявляти резільєнтність у роботі з важкими соматичними хворими. 
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Інші співвідношення параметрів дозволяли віднести досліджуваних до 

середнього рівня розвитку даного компонента резільєнтності. 

Вивчення комунікативно-регулятивного компонента розвитку 

резільєнтності майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними 

хворими відповідно до авторського підходу здійснювалося за критерієм 

саморегуляція проявів резільєнтності в комунікації з важкими соматичними 

хворими. Для вивчення розвитку резільєнтності за цим компонентом 

застосовувалися такі методики: «Комунікативна толерантність» (В. Бойко) 

[96]; «Діагностика ригідності» (Г. Айзенк) [43];«Особистісна готовність до 

змін» (А. Роднік та ін., адаптація Н. Бажанової, Г. Бардієр) [121]. 

За методикою В. Бойка було визначено прояви комунікативної 

інтолерантності досліджуваних, зокрема:  

– неприйняття або нерозуміння індивідуальності людини; 

– використання себе як еталону при оцінках інших; 

– категоричність або консерватизм в оцінюванні людей;  

– невміння приховувати або згладжувати неприємні почуття; 

– прагнення переробити, перевиховати партнера зі спілкування; 

– прагнення підігнати інших учасників комунікації під себе; 

– невміння прощати іншому помилки;  

– нетерпимість до дискомфортних (хвороба та ін.) станів партнера зі 

спілкування;  

– невміння пристосовуватися до інших учасників спілкування. 

При цьому особливу увагу було звернуто на аналіз відповідей за 

шкалою 8 «Нетерпимість до дискомфортних (хвороба та ін.) станів партнера зі 

спілкування» – як таких, що безпосередньо характеризують комунікативну 

толерантність медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими.  

У цілому визначалися високий, середній і низький рівні комунікативної 

толерантності досліджуваних відповідно до ключа методики. 

За допомогою методики Г. Айзенка [43] визначалася ригідність 

респондентів, низький рівень якої лежить в основі як готовності гнучко діяти 
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в непередбачуваних умовах спілкування з важкими соматичними хворими, так 

і здатності швидкого відновлення після них, тоді як середній і особливо 

високий рівні ригідності значно їх утруднюють. 

Більш поглиблений аналіз було здійснено за допомогою методики 

«Особистісна готовність до змін» [121], за якою визначалися особливості 

протистояння досліджуваних змінам, що допомагає їм захистити себе від 

стресу в тих ситуаціях, у яких вони найбільш уразливі, завдяки їхній 

пристрасності, винахідливості, оптимізму, сміливості, адаптивності, 

впевненості й толерантності до двозначності. Відповідно визначалися рівні 

прояву кожного з параметрів особистісної готовності до змін. 

За узагальненням результатів зазначених методик визначалися рівні 

комунікативно-регулятивного компонента резільєнтності: високий, середній, 

низький. Високий рівень констатувався в разі високого рівня особистісної 

готовності респондентів до змін і низьких рівнів ригідності та комунікативної 

інтолерантності; низький рівень – у разі низького рівня особистісної 

готовності респондентів до змін і високих рівнів ригідності та комунікативної 

інтолерантності. Усі інші параметри було віднесено до середнього рівня 

розвитку даного компонента. 

Загальний показник резільєнтності вивчався за допомогою методики 

«Коротка шкала резільєнтності» (Б. Сміт та ін.) в авторській модифікації 

[262]. Суть модифікації полягала у зміні інструкції до методики, в якій 

досліджуваним медичним сестрам пропонувалося дати відповіді на питання 

методики в ситуації роботи з важкими соматичними хворими. 

Також проведено валідізацію та стандартизацію даної методики на 

українській вибірці – 120 медичних сестер, здійснено статистичне 

опрацювання отриманих даних відповідно до психометричних вимог [34]. У 

процесі валідізації методики отримано дані щодо надійності пунктів 

опитувальника, а саме: надійності при розщепленні опитувальника навпіл і 

внутрішній узгодженості. Для перевірки внутрішньої узгодженості пунктів 
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розраховувався загальний коефіцієнт надійності (α-Кронбаха), який для 

опитувальника дорівнює 0,915. 

Коефіцієнт кореляції опитувальника при розщепленні навпіл (Guttman 

Split-half) дорівнює 0,7125. При цьому показник α для першої частини 

опитувальника становить 0,905, для другої – 0,747. Матриця внутрішніх 

інтеркореляцій опитувальника та коефіцієнти вибірковості свідчать про 

внутрішню узгодженість пунктів опитувальника та достатній внесок кожного 

з них у загальну логіку вимірювання резільєнтності (див. Додаток А.3). Ці 

значення задовольняють психометричні вимоги, що висуваються до 

ефективного психодіагностичного інструментарію. 

Було проведено стандартизацію опитувальника на українській вибірці 

медичних сестер і визначено критичні значення, які дозволяють поділити 

досліджуваних на три групи – з високим, середнім і низьким рівнем 

резільєнтності, для інтерпретації яких використано автентичний підхід авторів 

методики [262]:  

– до 14 балів: низький рівень резільєнтності (дуже низька швидкість 

відновлення психологічної стійкості; важко приходити у норму після 

стресових переживань і травмувальних подій); 

– від 15 до 22 балів: середній рівень (більшість проблем і негараздів 

долаються без серйозних наслідків, але деякі з них усе ж порушують гармонію 

і врівноваженість, що виступає серйозним фактором ризику); 

– понад 23 бали: високий рівень (висока здатність до відновлення 

психологічної норми, збереження стійкості у скрутних і стресових 

обставинах). 

У дослідженні взяли участь 386 респондентів – майбутніх медичних 

сестер, студентів спеціальності «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська 

справа», що навчаються на основі базової школи, з різних регіонів України. Їх 

було поділено на групи за 1) віком: до 18 років (61,7%), понад 18 років 

(38,3%); 2) курсом навчання: другий (27,5%), третій (43,5%), четвертий 

(29,0%); 3) закладом: інноваційний заклад освіти (23,6%), традиційний заклад 
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освіти (76,4%). Відповідно до навчального плану у І семестрі ІІ курсу 

основним фаховим предметом є «Основи медсестринства», а перші заняття – 

це в основному доклінічна практика. Тобто заняття у клініці та контакти з 

пацієнтами практично відсутні. На ІІІ курсі вивчається основна частина 

клінічних дисциплін, на ІV курсі – вузькі клінічні дисципліни. 

З усіх респондентів на формувальному етапі було обрано 55 

досліджуваних, 28 з яких увійшли в експериментальну, а 27 – у контрольну 

групи. 

Статевий склад вибірки характеризувався переважанням серед 

майбутніх фахівців представниць жіночої статі (86,3%), на відміну від 

чоловіків (13,7%). За типом навчального закладу досліджуваних було 

поділено наступним чином: у закладах традиційного типу навчалося 76,4% 

респондентів (Чернівецький медичний коледж Буковинського державного 

медичного університету – 55,4%, Берегівський медичний коледж – 21,0%), в 

інноваційному закладі – 23,6% (Черкаська медична академія). 

Опрацювання масиву емпіричних даних, отриманих у ході 

констатувального етапу експерименту, здійснювалося за допомогою 

комп’ютерного пакету статистичних програм SPSS (версія 17.0) [26] з 

використанням критерію χ2, процедур кореляційного, факторного, 

кластерного і дисперсійного аналізів. На етапі формувального експерименту 

для порівняння динаміки розвитку резільєнтності в експериментальній і 

контрольній групах був використаний G-критерій знаків. 

 

2.2 Результати емпіричних досліджень рівнів розвитку компонентів 

резільєнтності медичних сестер 

 

2.2.1 дослідження ціннісно-мотиваційного компонента резільєнтності  

 

У дослідженні рівнів розвитку даного компонента насамперед було 

використано методику «Мотиваційний профіль особистості» (Ш. Річі, 
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П. Мартін) [253], за допомогою якої виявлено особливості вираженості 

значущих для досліджуваних потреб їхньої професійної діяльності у контексті 

роботи з важкими соматичними хворими (табл. 2.2; див. Додаток Б.2). 

Як видно з таблиці, найбільш вираженими у респондентів є потреби: у 

завоюванні визнання з боку інших людей (36,3 бали в середньому), у цікавій, 

суспільно корисній праці (34,3 бали), у різноманітності, змінах (33,2 бали). 

Таблиця 2.2 

Особливості вираженості значущих для майбутніх медичних сестер 

потреб їхньої роботи з важкими соматичними хворими 

 

Потреби Бали, у середньому 

у завоюванні визнання з боку інших людей 36,3 

у цікавій, суспільно корисній праці 34,3 

у різноманітності, змінах 33,2 

у самовдосконаленні, зростанні та розвитку як 

особистості, розвитку психологічної стійкості, 

здатності швидко відновлюватися 

32,7 

ставити для себе сміливі, складні цілі й досягати їх 31,6 

у високій заробітній платі й матеріальній 

винагороді 
29,7 

бути креативним 28,6 

у хороших умовах роботи і комфортному 

навколишньому оточенні 
28,5 

у соціальних контактах 27,3 

формувати й підтримувати довгострокові, 

стабільні взаємини 
26,7 

у чіткому структуруванні роботи, зниженні 

невизначеності 
26,5 

у впливовості та владі 24,2 

 

Найменш вираженими є потреби формувати й підтримувати 

довгострокові, стабільні взаємини (26,7 бали в середньому), у чіткому 

структуруванні роботи, зниженні невизначеності (26,5 бали), у впливовості та 

владі (24,2 бали). Примітно, що потреба у самовдосконаленні, зростанні та 
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розвитку як особистості, розвитку психологічної стійкості, здатності швидко 

відновлюватися займає четверту позицію за значущістю потреб для медичних 

сестер, що свідчить про її значний потенціал у контексті розвитку 

досліджуваного феномена. 

Детальніший аналіз латентних зв’язків зазначених потреб за 

результатами факторного аналізу дозволив виявити три основні групи 

факторів, що охоплюють 72,8% сумарної дисперсії (табл. 2.3; 

див. Додаток Б.2). 

Таблиця 2.3 

Результати факторного аналізу значущих для майбутніх медичних 

сестер потреб їхньої роботи з важкими соматичними хворими 
 

Потреби 
Фактори 

1 2 3 

у високій заробітній платі й матеріальній винагороді -,721   

у хороших умовах роботи і комфортному 

навколишньому оточенні 
-,898   

у чіткому структуруванні роботи, зниженні 

невизначеності 
 ,750  

у соціальних контактах   ,825 

формувати й підтримувати довгострокові, стабільні 

взаємини 
  ,920 

у завоюванні визнання з боку інших людей ,842   

ставити для себе сміливі, складні цілі й досягати їх ,807   

у впливовості та владі  ,541  

у різноманітності, змінах  -,834  

бути креативним  -,874  

у самовдосконаленні, зростанні та розвитку як 

особистості 
,769   

у цікавій, суспільно корисній праці ,689   

 

Фактор 1 «Загальні вимоги до роботи» (36,9% сумарної дисперсії) є 

двополюсним і містить такі потреби: у завоюванні визнання з боку інших 

людей (0,842), ставити для себе сміливі, складні цілі й досягати їх (0,807), у 

самовдосконаленні, зростанні та розвитку як особистості (0,769), у цікавій, 
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суспільно корисній праці (0,689). Їм протиставляються потреби другого 

полюсу: в хороших умовах роботи і комфортному навколишньому оточенні 

(-0,898), у високій заробітній платі й матеріальній винагороді (-0,721). 

Фактор 2 «Організація роботи» (23,9% сумарної дисперсії) також є 

двополюсним і містить такі потреби: у чіткому структуруванні роботи, 

зниженні невизначеності (0,750), у впливовості та владі (0,541), яким 

протиставляються потреби: бути креативним (-0,874) і потреба в 

різноманітності, змінах (-0,834). 

Фактор 3 «Соціальний фон роботи» (16,9% сумарної дисперсії) є 

однополюсним і містить такі потреби: формувати й підтримувати 

довгострокові, стабільні взаємини (0,920), у соціальних контактах(0,825). 

Отже, привабливими для майбутніх медичних сестер в їхній 

професійній діяльності є, з одного боку, потреби у цікавій, суспільно корисній 

праці, в якій можна розвиватися і вдосконалюватися, формувати й 

підтримувати довгострокові, стабільні взаємини, досягаючи суспільного 

визнання. З іншого боку йдеться про чітке структурування роботи, зниження 

невизначеності, що надає потребовій сфері досліджуваних, на наш погляд, 

доволі суперечливого характеру. 

Крім того, вивчено ціннісний аспект досліджуваного компонента за 

Шкалою базових переконань (Р. Янов-Бульман, в адаптації О. Кравцової) 

[118]. 

Аналіз результатів, поданих у табл. 2.4, демонструє доволі 

амбівалентний характер базових переконань майбутніх медичних сестер. З 

одного боку, маємо досить високі показники переконань у цінності «Я» (19,1 

балів у середньому із 24 максимально важливих) і можливості самоконтролю 

свого життя (18,3 балів). З іншого боку, переконання у невипадковості подій і 

віра в себе представлені у досліджуваних значно менше (9,9 і 14,0 балів 

відповідно).  

Це, на наш погляд, може негативним чином позначитися на 

резільєнтності медичних сестер: адже віра в себе як психологічний феномен, 



116 
 

дотичний до самоефективності, слугує важливим чинником досягнення успіху 

в будь-якій діяльності. 

Таблиця 2.4 

Особливості базових переконань майбутніх медичних сестер 

 

Базові переконання Бали, у середньому 

прихильність світу 16,9 

доброта людей 13,5 

справедливість світу 16,2 

контрольованість світу 15,5 

невипадковість подій 9,9 

цінність «Я» 19,1 

самоконтроль 18,3 

віра в себе 14,0 

 

За результатами кластерного аналізу отриманих результатів проведено 

розподіл досліджуваних медичних сестер за узагальненими показниками 

базових переконань (табл. 2.5, див. Додаток Б.2). 

Таблиця 2.5 

Розподіл досліджуваних медичних сестер за узагальненими 

показниками їхніх базових переконань 

 

Показники  

Кластери 

1 2 3 

Загальне ставлення до прихильності 

навколишнього світу 
15,4 14,1 16,7 

Загальне ставлення до осмисленості 

світу, контрольованості та 

справедливості подій 

13,0 12,2 18,0 

Переконання щодо власної цінності, 

здатності управління подіями життя 
18,9 15,0 20,6 
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Із таблиці видно, що найбільшими є показники базових переконань 

досліджуваних, які увійшли до третього кластеру (17,2%), що дає підстави 

говорити про високий рівень їхніх базових переконань щодо прихильності 

світу, його контрольованості й осмисленості, власної цінності та здатності 

управління подіями життя. До другого кластеру віднесено досліджуваних 

(49,2%), які характеризуються найнижчими показниками базових переконань 

і, отже, їхнім низьким рівнем. 

Перший кластер склали респонденти (33,6%) із середніми порівняно з 

іншими узагальненими показниками базових переконань і, відповідно, їх 

середнім рівнем їх вираженості. 

Таким чином, лише невелику кількість майбутніх медичних сестер 

можна характеризувати як таких, що мають позитивні й конструктивні базові 

переконання щодо себе й довкілля і, відповідно, значний мотиваційний ресурс 

розвитку резільєнтності. Водночас практично половина досліджуваних не 

мають таких переконань як щодо власної цінності, здатності управління 

подіями, так і контрольованості та справедливості подій, а у третини 

досліджуваних такі переконання виражені доволі слабко. 

При визначенні рівнів розвитку ціннісно-мотиваційного компонента 

резільєнтності майбутніх медичних сестер також було враховано їхні відповіді 

на запитання «Чи є у Вас бажання працювати з важкими соматичними 

хворими пацієнтами?» (табл. 2.6, див. Додаток Б.2). 

Із даних, наведених у табл. 2.6, можна дійти висновку про те, що лише 

половина досліджуваних (50,7%) має чітко виражене бажання працювати з 

важкими пацієнтами, розуміючи при цьому важливість відповідної 

психологічної підготовки. Решта респондентів або вірять, що таке бажання 

може з’явитися за вимогами роботи (21,8%), або сумніваються в цьому через 

недостатню обізнаність з особливостями такої роботи і готовність до неї 

(20,9%), або взагалі не мають такого бажання (6,6%). 
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Таблиця 2.6 

Розподіл досліджуваних за їхнім бажанням працювати  

з важкими соматичними хворими  

 

Ступінь бажання Кількість досліджуваних, у% 

ні, тому що страшно і боюся  

смерті 
6,6 

не впевнений, бо мало знаю і не 

готовий 
20,9 

якщо буде потрібно в майбутньому, 

думаю, з’явиться  
21,8 

так, але треба психологічно 

підготуватися 
50,7 

 

За узагальненням результатів зазначених методик визначено рівні 

розвитку ціннісно-мотиваційного компонента резільєнтності медичних сестер 

(табл. 2.7, див. Додаток Б.3). 

Таблиця 2.7 

Розподіл досліджуваних за рівнями розвитку ціннісно-

мотиваційного компонента резільєнтності 

 

Рівні  Кількість досліджуваних у % 

Низький 27,7 

Середній 68,1 

Високий 4,2 

 

Як видно з таблиці, фактично незначна частина (4,2%) досліджуваних 

майбутніх медичних сестер має високий рівень розвитку ціннісно-

мотиваційного компонента резільєнтності. Вони мають бажання працювати з 

важкими соматичними хворими, прагнуть психологічно підготуватися до 

такої роботи, розвивати в собі психологічну стійкість (пружність, 

резільєнтність), мають чітко виражені ціннісні переконання щодо 

прихильності світу, його контрольованості й осмисленості, власної цінності й 
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здатності управління подіями життя, у тому числі в контексті розвитку 

резільєнтності. 

Понад половині респондентів (68,1%) властивий середній рівень 

розвитку даного компонента. В них присутнє бажання працювати з важкими 

соматичними хворими, але їхні прагнення психологічно підготуватися до 

такої роботи, розвивати в собі психологічну стійкість є частковими, а ціннісні 

переконання щодо прихильності світу, його контрольованості й осмисленості 

характеризуються переважно середнім рівнем, є недостатньо вираженими і не 

завжди можуть слугувати мотиваційним ресурсом розвитку резільєнтності. 

Доволі велика кількість респондентів (27,7 %) перебувають на низькому 

рівні розвитку даного компонента резільєнтності: вони не мають бажання 

працювати з важкими соматичними хворими, в них відсутнє прагнення 

психологічно підготуватися до такої роботи, розвивати в собі психологічну 

стійкість, їхні базові ціннісні переконання  також на низькому рівні, 

особливо в контексті власної цінності й здатності управління подіями життя. 

Отримані нами результати суголосні з дослідженнями, проведеними 

Л. Пилипчук [110], які свідчать про те, що студентам і практикуючим 

медсестрам властиві одні й ті ж мотиви, відрізняється лише їхнє місце у 

ієрархії: для випускників важливіше допомагати близьким, а медсестрам-

практикам – людям взагалі. У студентів першого курсу замість турботи про 

рідних присутній мотив престижності професії, що пов'язано із стереотипами 

сприйняття професії медичного працівника.  

Таким чином, отримані результати свідчать про недостатній рівень 

розвитку ціннісно-мотиваційного компонента резільєнтності у доволі великої 

кількості досліджуваних майбутніх медичних сестер. 
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2.2.2 дослідження когнітивно-рефлексивного компонента 

резільєнтності  

 

На наступному етапі емпіричного дослідження проаналізовано рівні 

розвитку когнітивно-рефлексивного компонента резільєнтності медичних 

сестер. 

Оскільки за результатами пілотного дослідження виявлено, що 

переважна більшість не лише майбутніх медичних сестер, а й викладачів не 

знайомі з терміном «резільєнтність», було прийнято рішення застосовувати 

його розширений еквівалент «психологічна стійкість і відновлюваність 

(пружність)».  

Насамперед за результатами факторного аналізу даних за авторською 

методикою виявлено особливості розуміння досліджуваними сутності поняття 

«психологічна стійкість і відновлюваність (пружність)». Усього виокремлено 

чотири однополюсні фактори, які охопили практично 54% сумарної дисперсії 

(табл. 2.8; див. Додаток Б.3). 

Фактор 1 (17,9% сумарної дисперсії) містить такі показники, як 

«готовність до швидкого прийняття рішень» (0,770) і «готовність до швидкої 

зміни умов» (0,749), що дало можливість інтерпретувати його як «готовність 

оперативно діяти в умовах змін». 

До фактора 2 (14,3% сумарної дисперсії) увійшли показники: «здатність 

приймати смерть пацієнтів як частину життя» (0,788) і «готовність постійно 

бачити страждання хворих» (0,684). Таким чином, ідеться про «здатність до 

прийняття страждань і смерті пацієнтів». 

Фактор 3 (12,1% сумарної дисперсії) містить такі показники, як 

«здатність не переносити робочі проблеми на особисте життя» (0,684), 

«уміння адаптуватися» (0,571) і «стресостійкість» (0,400), що й зумовило його 

суть  «уміння адаптуватися, розділяти робочі проблеми та особисте життя». 
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Таблиця 2.8 

Особливості розуміння досліджуваними сутності поняття 

«психологічна стійкість і відновлюваність » за результатами 

 факторного аналізу 

 

Розуміння поняття 
Фактори 

1 2 3 4 

готовність до швидкого прийняття рішень ,770    

готовність постійно бачити страждання хворих  ,684   

готовність приймати смерть пацієнтів як частину життя  ,788   

здатність отримувати задоволення від роботи    ,739 

позитивне налаштування на роботу    ,403 

готовність до швидкої зміни умов ,749    

здатність працювати без шкоди для власного здоров'я    ,630 

стресостійкість   ,400  

здатність не переносити робочі проблеми на особисте 

життя 

  ,684  

уміння адаптуватися   ,571  

 

До фактора 4 (9,7% сумарної дисперсії) віднесено показники: «здатність 

отримувати задоволення від роботи» (0,739), «здатність працювати без шкоди 

для власного здоров'я» (0,630) і «позитивне налаштування на роботу» (0,403). 

Отже, йдеться про «позитивне налаштування на роботу з важкими хворими». 

На основі даних факторного аналізу був проведений кластерний аналіз, 

що дав змогу здійснити розподіл досліджуваних за особливостями розуміння 

сутності поняття «психологічна стійкість і відновлюваність (пружність)» 

(табл. 2.9, див. Додаток Б.3). 

До першого кластеру увійшло 16,8% досліджуваних, які розуміють дане 

поняття переважно як «здатність до прийняття страждань і смерті пацієнтів», 

при цьому вони лише частково розуміють важливість здатності отримувати 

задоволення від роботи. Отже, йдеться про середній рівень розуміння сутності 

аналізованого поняття.  
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Таблиця 2.9 

Розподіл досліджуваних за особливостями розуміння сутності 

поняття «психологічна стійкість і відновлюваність» 

за результатами кластерного аналізу 

 

Розуміння поняття  Кількість досліджуваних, у% 

здатність до прийняття страждань і 

смерті пацієнтів 
16,8 

готовність оперативно діяти в умовах 

змін 
14,9 

готовність бачити страждання хворих 44,7 

уміння адаптуватися, позитивне 

налаштування на роботу 
10,8 

уміння отримувати задоволення від 

роботи 
12,7 

 

Подібні міркування мають місце й у випадку другого кластеру (14,9%), 

до якого віднесено досліджуваних, що трактують дане поняття в основному в 

контексті готовності оперативно діяти в умовах змін, розуміючи при цьому 

значущість уміння адаптуватися, не переносити робочі проблеми на особисте 

життя.  

Третій кластер (44,7%) містить досліджуваних, яким важко чітко 

визначити сутність поняття, вкладаючи в нього в основному готовність 

бачити страждання хворих, але утруднюючись у визначенні чинників, за 

рахунок яких така готовність може бути розвинена. Це дає підставу віднести 

таких досліджуваних до групи з низьким рівнем розуміння сутності 

аналізованого поняття. 

Досліджуваних, які увійшли до четвертого кластеру (10,8%), можна 

віднести до групи з високим рівнем розуміння сутності поняття, в якому вони 

вбачають водночас і вміння адаптуватися, не переносити робочі проблеми на 

особисте життя, і здатність отримувати задоволення від роботи, і готовність 

оперативно діяти у складних умовах. 
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Що ж до п’ятого кластеру (12,7%), то досліджуваних, які увійшли до 

нього, можна віднести до групи із середнім рівнем розуміння сутності 

аналізованого поняття як уміння отримувати задоволення від роботи і, 

частково, готовності оперативно діяти в умовах змін. 

У цілому визначено рівні розуміння сутності поняття «психологічна 

стійкість і відновлюваність (пружність)» (табл. 2.10; див. Додаток Б.3). 

Таблиця 2.10 

Розподіл досліджуваних за рівнями розуміння сутності поняття 

«психологічна стійкість і відновлюваність » 

 

Рівні розуміння  Кількість досліджуваних, у% 

Низький 44,7 

Середній 44,5 

Високий 10,8 

 

Як випливає з таблиці, лише 10,8% досліджуваних характеризуються 

високим рівнем розуміння поняття «психологічна стійкість і відновлюваність 

(пружність)». Переважна більшість має недостатній рівень такого розуміння – 

середній (44,5%) або низький (44,7%). Це свідчить про доцільність 

спеціальної роботи з розвитку когнітивно-рефлексивного компонента 

резільєнтності медичних сестер. 

Такий висновок підтверджується результатами аналізу відповідей 

респондентів на запитання щодо психологічних бар’єрів і чинників, які 

утруднюють розвиток готовності до роботи з важкими хворими. Тож 

досліджувані зазначають такі бар’єри:  

–емоційні (неготовність постійно бачити страждання (16,6%), 

розгубленість (13,9%), переживання негативних емоцій (12,9%), страх перед 

смертю (11,1%), страх перед новою ситуацією (10,7%));  

–когнітивні (невпевненість у власних знаннях (13,0%) або ж відсутність 

необхідних знань (7,3%));  
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–операційні (відсутність відповідних навичок (8,3%), умінь роботи в 

команді (2,2%));  

–мотиваційні (відсутність бачення позитивної перспективи (4,1%) 

тощо) (див. Додаток Б.3). 

Що ж до чинників розвитку резільєнтності у роботі з важкими 

соматичними хворими, в яких існує реальна загроза для життя, респонденти 

вказують насамперед самопідготовку (45,5%), психологічні тренінги (43,1%) і 

вивчення спеціальних предметів (40,1%). Вони також зазначають, що в цьому 

їм можуть допомогти викладачі (20,8%), батьки (10,5%) або ж інші особи 

(3,0%) (див. Додаток Б.3). Але яким чином має відбуватися така допомога, які 

психологічні тренінги слід пройти і які спеціальні предмети вивчити, 

практично не вказано. 

Однією з причин такого стану речей є недостатній рівень 

рефлексивності досліджуваних медичних сестер, що, як нам уявляється, не 

дозволяє повною мірою усвідомити сутність, чинники і шляхи розвитку їхньої 

резільєнтності (табл. 2.11; див. Додаток Б.3). 

Таблиця 2.11 

Розподіл досліджуваних за рівнями рефлексивності 

 

Рівні  Кількість досліджуваних, у% 

Низький 31,2 

Середній 47,0 

Високий 21,8 

 

З даних таблиці видно, що лише 21,8% досліджуваних 

характеризуються високим рівнем розвитку рефлексивності, вони здатні 

глибоко усвідомити, осмислити й проаналізувати події власного життя в усіх 

сферах і орієнтовані на те, щоб робити це постійно. 

Майже половині респондентів (47,0%) властивий середній рівень 

розвитку рефлексивності. Такі досліджувані в цілому можуть осмислити й 
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проаналізувати події власного життя та професійної діяльності, але роблять це 

час від часу, не завжди глибоко занурюючись в осмислення проблем. 

Викликає тривогу той факт, що практично третина досліджуваних 

(31,2%) характеризуються низьким рівнем розвитку рефлексії, не здатні до 

самоаналізу особливостей своєї професійної діяльності, тих чинників і умов, 

які дозволяють розвинути психологічну готовність і, як наслідок, 

резільєнтність у роботі з важкими соматичним хворими. 

За узагальненням результатів визначено рівні розвитку когнітивно-

рефлексивного компонента резільєнтності медичних сестер (табл. 2.12; 

див. Додаток Б.3). 

Таблиця 2.12 

Розподіл досліджуваних за рівнями розвитку когнітивно-

рефлексивного компонента резільєнтності 

 

Рівні  Кількість досліджуваних, у% 

Низький 35,9 

Середній 52,8 

Високий 11,3 

 

Як видно з таблиці, фактично десята частина (11,3%) досліджуваних 

майбутніх медичних сестер має високий рівень розвитку когнітивно-

рефлексивного компонента резільєнтності. Вони мають глибоке розуміння 

сутності даного поняття, усвідомлюють психологічні бар’єри, що виникають у 

роботі з важкими соматичним хворими, розуміють чинники, що сприяють 

розвитку власної резільєнтності в таких обставинах, вони готові навчатися, 

аби розвивати дану властивість тощо. 

Значній частині респондентів (52,8%) властивий середній рівень 

розвитку когнітивно-рефлексивного компонента резільєнтності. Такі студенти 

недостатньо розуміють сутність поняття, не завжди можуть повною мірою 

усвідомити бар’єри й чинники розвитку їхньої резільєнтності в таких 
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обставинах; вони визнають, що не дуже готові до роботи з важкими 

соматичним хворими, хоча в цілому стверджують, що ладні цього навчатися. 

Однак, доволі велика кількість респондентів характеризується низьким рівнем 

розвитку даного компонента резільєнтності: вони не знають або неправильно 

розуміють сутність даного поняття, усвідомлюють лише окремі бар’єри й 

чинники розвитку резільєнтності або взагалі утруднюються їх назвати. 

Таким чином, як і в попередньому випадку, в цілому виявлено 

недостатній рівень розвитку когнітивно-рефлексивного компонента 

резільєнтності значної кількості майбутніх медичних сестер. 

 

2.2.3 дослідження операціонально-діяльнісного компонента 

резільєнтності  

 

При вивченні рівнів розвитку даного компонента насамперед було 

застосовано методику «Індикатор копінг-стратегій» (Д. Амірхан), за 

результатами якої за процедурою кластерного аналізу виявлено три кластери, 

що визначили розподіл досліджуваних за переважними копінг-стратегіями 

(табл. 2.13, Додаток Б.4). 

До першого кластеру (50,7%) увійшли досліджувані, які головно 

орієнтовані на пошук соціальної підтримки; другий кластер (18,8%) склали 

респонденти, як переважно орієнтовані на стратегію уникнення проблем; а 

третій кластер (30,5%) – ті, що віддали перевагу розв’язанню проблем. 

Таблиця 2.5 

Розподіл досліджуваних медичних сестер за копінг-стратегіями  

Копінг-стратегії 

Кластери 

1 2 3 

Розв'язання проблем 26,0 21,2 24,2 

Пошук соціальної підтримки 29,0 15,4 17,4 

Уникнення проблем 18,8 25,4 17,9 
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Отже, лише близько третини досліджуваних медичних сестер 

орієнтовані на використання конструктивних копінг-стратегій. Решта або 

звертається до соціуму або взагалі уникає розв’язання проблем, що може не 

досить сприятливо позначитися на їх опрацюванні і, як наслідок, на 

психологічній відновлюваності. 

З даними результатами узгоджуються дані, отримані за тестом 

самооцінки стресостійкості С. Коугена і Г. Вілліансона (табл. 2.14; 

див. Додаток Б.4). 

Таблиця 2.14 

Розподіл досліджуваних медичних сестер за рівнями стресостійкості 

 

Рівні  Кількість досліджуваних, у% 

Низький 19,3 

Середній 59,1 

Високий 21,6 

 

Із даних таблиці випливає, що лише 21,6% досліджуваних 

характеризуються високим рівнем стресостійкості. Водночас значно більше 

респондентів мають середній (59,1%) і низький (19,3%) рівні стресостійкості. 

При цьому виявлено прямий статистично значущий кореляційний зв'язок між 

стресостійкістю і конструктивністю копінг-стратегій: що менш 

конструктивними є копінг-стратегії, то менший рівень стресостійкості (r = 

0,517, р < 0,01). 

Крім того, під час дослідження даного компонента здійснено аналіз 

проблемних ситуацій професійної діяльності медичних сестер у роботі з 

важкими соматичними хворими (авторська розробка, Додаток А.2), за даними 

якого виявлено проблеми проявів резільєнтності у відповідній роботі 

досліджуваних. 

Зокрема, лише дещо більше половини досліджуваних указують на те, 

що вони готові (27,4%) або ж можуть розвинути до кінця навчання (32,8%) 
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психологічну готовність до роботи з важкими соматичними хворими 

(табл. 2.15, див. Додаток Б.3). 

Таблиця 2.15 

Розподіл досліджуваних за самооцінкою психологічної готовності  

до роботи з важкими соматичними хворими 

 

Самооцінка  Кількість досліджуваних, у% 

Ні 18,2 

Ні, але навчуся на робочому місці 21,7 

Ні, але навчуся до кінця навчання 32,8 

Так 27,3 

 

Разом із тим 18,2% досліджуваних зазначають, що психологічно не 

готові до роботи з важкими хворими, а 21,7% висловлюють упевненість, що 

навчаться цього вже на робочому місці. 

Приблизно така сама тенденція виявлена щодо психологічної готовності 

майбутніх медичних сестер до роботи в хоспісі (табл. 2.16, див. Додаток Б.3) 

або роботи у відповідному відділенні після закінчення навчання (табл. 2.17, 

див. Додаток Б.3). 

Таблиця 2.16 

Розподіл досліджуваних за самооцінкою психологічної готовності 

надавати допомогу в хоспісі 

 

Самооцінка готовності Кількість досліджуваних, у% 

Ні, тому що страшно боюся смерті 5,4 

Не впевнений, бо мало знаю і не 

готовий 
19,9 

Поки ні, але буду готовий 19,6 

Так, але треба психологічно 

підготуватися 
55,1 
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Таблиця 2.17 

Розподіл досліджуваних за самооцінкою психологічної готовності 

працювати у відповідному відділенні після закінчення закладу 

 

Самооцінка готовності 
Кількість досліджуваних, у% 

Ні, тому що страшно боюся смерті 7,5 

Не впевнений, бо мало знаю і не 

готовий 

21,2 

Поки ні, але буду готовий 19,4 

Так, але треба психологічно 

підготуватися 

51,9 

 

Як випливає з таблиць 2.16 і 2.17, близько половини досліджуваних 

стверджують, що готові надавати допомогу в хоспісі (55,1%) або працювати у 

відповідному відділенні (51,9%) після завершення навчання. Близько п’ятої 

частини майбутніх медичних сестер упевнені, що вони хоч і не готові зараз, 

але розвинуть таку готовність у майбутньому (19,6% і 19,4% відповідно). 

Водночас 21,2% респондентів не впевнені у власній готовності до даних 

аспектів своєї професійної діяльності через те, що мало знають про них (19,9% 

і 21,2% відповідно) або ж категорично відмовляються від них, оскільки дуже 

бояться смерті (5,4% і 7,5% відповідно). 

За узагальненням результатів визначено рівні розвитку операціонально-

діяльнісного компонента резільєнтності медичних сестер (табл. 2.18; 

див. Додаток Б.3). 

Таблиця 2.18 

Розподіл досліджуваних за рівнями розвитку операціонально-

діяльнісного компонента резільєнтності 

 

Рівні  Кількість досліджуваних, у% 

Низький 16,3 

Середній 67,4 

Високий 16,3 
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Як видно з таблиці, шоста частина (16,3%) досліджуваних майбутніх 

медичних сестер має високий рівень розвитку операціонально-діяльнісного 

компонента резільєнтності. Вони здатні демонструвати стресостійкість у 

роботі з важкими соматичними хворими, навички швидкого відновлення у 

складних професійних ситуаціях, уміють обирати оптимальні копінг-стратегії 

у роботі з важкими соматичними хворими. 

Переважній кількості респондентів (67,4%) властивий середній рівень 

розвитку операціонально-діяльнісного компонента. Вони не завжди 

демонструють стресостійкість у роботі з важкими хворими, часто не вміють 

обирати оптимальні копінг-стратегії, їхні навички швидкого відновлення у 

складних професійних ситуаціях розвинуті недостатньо. 

Доволі значна кількість респондентів (16,3%) характеризується низьким 

рівнем розвитку даного компонента резільєнтності: вони не завжди 

проявляють стресостійкість, утруднюються з обранням оптимальних копінг-

стратегій, їм бракує навичок швидкого психологічного відновлення. 

Отже, в цілому виявлено недостатній рівень розвитку операціонально-

діяльнісного компонента резільєнтності значної частини майбутніх медичних 

сестер. 

Отримані нами дослідження співвідносяться з науковими розвідками 

вчених, які доводять, що людина вибирає певні моделі подолання життєвих 

труднощів, і вибір тієї чи іншої копінг-стратегії залежить як від 

індивідуального життєвого досвіду особистості та наявності знань про 

способи впорання з труднощами, так і від об’єктивної складності ситуації [9]. 

 

2.2.4 дослідження комунікативно-регулятивного компонента 

резільєнтності  

 

Відповідно до авторського підходу рівні розвитку комунікативно-

регулятивного компонента резільєнтності медичних сестер методиками 

«Комунікативна толерантність (В. Бойко) [96], «Діагностика ригідності» 
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(Г. Айзенк) [43] і «Особистісна готовність до змін» (А. Роднік та ін., адаптація 

Н. Бажанової, Г. Бардієр) [121]. 

Насамперед, за методикою «Комунікативна толерантність» (В. Бойко) 

визначено недостатній рівень комунікативної толерантності за всіма її 

показниками та в цілому (табл. 2.19, Додаток Б.5). 

Як випливає з даних табл. 2.19, низькі рівні комунікативної 

інтолерантності за всіма її проявами виявлено лише у приблизно п’ятої 

частини майбутніх медичних сестер. Близько половині досліджуваних 

властивий середній рівень прояву даної властивості, а третині – високий.  

Таблиця 2.19 

Розподіл досліджуваних за рівнями комунікативної інтолерантності 

 

Прояви комунікативної 

інтолерантності 

Рівні толерантності, кількість 

досліджуваних у % 

низький середній високий 

Неприйняття або нерозуміння 

індивідуальності людини 
15,1 56,1 28,8 

Використання себе як еталону при 

оцінюванні інших 
22,8 59,8 17,4 

Категоричність або консерватизм в 

оцінюванні людей 
22,8 53,3 23,9 

Невміння приховувати або згладжувати 

неприємні почуття 
10,3 63,0 26,8 

Прагнення переробити, перевиховати 

партнера зі спілкування 
22,8 55,8 21,4 

Прагнення підігнати інших учасників 

комунікації під себе 
16,3 44,3 39,4 

Невміння прощати іншому помилки 19,9 53,0 27,1 

Нетерпимість до дискомфортних (хвороба 

та ін.) станів партнера зі спілкування 
21,9 24,3 53,8 

Невміння пристосовуватися до інших 

учасників спілкування 
19,7 41,3 39,0 

Рівні комунікативної інтолерантності у 

цілому 
19,7 53,4 26,9 

 

Особливу тривогу викликає такий показник комунікативної 

інтолерантності, як нетерпимість до дискомфортних (хвороба та ін.) станів 
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партнера зі спілкування, високий рівень якої виявлено у 53,8% досліджуваних. 

Фактично йдеться про явно недостатній рівень професійно важливої якості 

медичних сестер – приймати хвороби важких соматичних хворих – партнерів 

зі спілкування.  

Також привертають увагу прояви комунікативної інтолерантності 

досліджуваних за прагненням підігнати інших учасників комунікації під себе і 

за невмінням пристосовуватися до них, високі рівні яких виявлено у 39% 

респондентів. Ці загрозливі тенденції у спілкуванні медичних сестер з 

важкими соматичними хворими посилюються через їхню ригідність і 

особистісну неготовність діяти в умовах змін.  

Так, зокрема, визначено середні й високі рівні ригідності у 41,2% і 

58,8% респондентів, тоді як досліджуваних із низьким рівнем ригідності 

виявлено практично не було (див. Додаток Б.5). 

Таблиця 2.20 

Розподіл досліджуваних за рівнями особистісної готовності діяти в 

умовах змін 

 

Прояви готовності  

Рівні готовності, кількість 

досліджуваних, у % 

низький середній високий 

Пристрасність 31,0 66,5 2,5 

Винахідливість 89,6 7,9 2,5 

Оптимізм 89,0 10,5 0,5 

Сміливість 95,3 4,7 0,0 

Адаптивність 95,6 4,4 0,0 

Упевненість 48,8 49,8 1,4 

Толерантність до двозначності 97,5 2,5 0,0 

Рівні особистісної готовності 

діяти в умовах змін, у цілому 
65,8 34,2 0,0 
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Що ж до особистісної готовності діяти в умовах змін, то виявлено 

недостатні її рівні для переважної більшості респондентів (табл. 2.20, 

див. Додаток Б.5). 

Із таблиці видно, що середній, тобто оптимальний, рівень особистісної 

готовності діяти в умовах змін властивий лише третині (34,2%) досліджуваних 

медичних сестер. При цьому основну вагу в даному випадку мають такі її 

показники, як пристрасність (енергійність, невтомність, підвищений життєвий 

тонус), оптимальний рівень якої виявлено у 66,5% досліджуваних, і 

упевненість (ґрунтується на вірі у себе, у свою гідність та свої сили) з 

оптимальним рівнем у 49,8% респондентів.  

Інші ж показники особистісної готовності конче потребують розвитку. 

Це толерантність до двозначності, що базується на самовладанні в ситуаціях, 

коли суть того, що відбувається, незрозуміла або результат справи 

непередбачуваний, коли не визначені цілі й очікування, коли почата справа 

залишається незавершеною. Це й адаптивність (уміння змінювати свої плани 

та рішення, перебудовуватися в нових ситуаціях) та сміливість (тяжіння до 

нового, невідомого, відмова від випробуваного і надійного), оптимальні 

значення яких виявлено у 2,5%, 4,4% і 4,7% досліджуваних відповідно.  

За узагальненням результатів визначено рівні розвитку комунікативно-

регулятивного компонента резільєнтності медичних сестер (табл. 2.21, 

див. Додаток Б.5). 

Таблиця 2.21 

Розподіл досліджуваних за рівнями розвитку комунікативно-

регулятивного компонента резільєнтності 

 

Рівні  Кількість досліджуваних, у% 

Низький 44,4 

Середній 50,9 

Високий 4,7 
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Як видно з таблиці, дуже мала кількість (4,7%) досліджуваних 

майбутніх медичних сестер мають високий рівень розвитку комунікативно-

регулятивного компонента. Вони виявляють комунікативну толерантність, 

особливо щодо хворих осіб, готовність гнучко діяти в непередбачуваних 

умовах спілкування, здатність до швидкого відновлення після складних 

ситуацій. 

Половині респондентів (50,9%) властивий середній рівень розвитку 

комунікативно-регулятивного компонента резільєнтності. Такі студенти 

недостатньо толерантні, не цілком готові гнучко діяти в непередбачуваних 

умовах спілкування з важкими хворими й не завжди здатні до швидкого 

відновлення після контактів з ними. 

Доволі велика кількість респондентів характеризується низьким рівнем 

розвитку даного компонента резільєнтності. Вони виявляють комунікативну 

інтолерантність, не готові гнучко діяти в непередбачуваних умовах та 

нездатні до психологічного самовідновлення. 

Таким чином, як і в інших випадках, виявлено недостатній рівень 

розвитку комунікативно-регулятивного компонента резільєнтності значної 

частини майбутніх медичних сестер. Наведене свідчить про нагальну 

необхідність організації спеціального психологічного навчання, спрямованого 

на розвиток усіх компонентів резільєнтності. 

 

2.3. Результати дослідження особливостей і загального рівня 

розвитку резільєнтності медичних сестер 

 

Особливості та загальний рівень розвитку резільєнтності майбутніх 

медичних сестер визначалися за допомогою методики «Коротка шкала 

резільєнтності» (Б. Сміт та ін.[262], в авторській адаптації). У результаті був 

виявлений недостатній рівень її розвитку для значної частини досліджуваних 

(табл. 2.22; Додаток Б.6). 
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З таблиці випливає, що переважна частина досліджуваних 

характеризується середнім рівнем розвитку резільєнтності, тобто їхня 

психологічна пружність розвинута лише частково, однак значну кількість 

проблем та негараздів вони можуть долати без серйозних наслідків. 

Таблиця 2.22 

Розподіл досліджуваних медичних сестер за рівнями розвитку 

резільєнтності 

 

Рівні  Кількість досліджуваних, у% 

Низький 11,5 

Середній 71,7 

Високий 16,8 

 

При цьому за результатами кореляційного аналізу встановлений 

статистично значущий зв'язок між рівнями розвитку резільєнтності та 

досліджених нами компонентів на рівні p < 0,05 (ціннісно-мотиваційний і 

когнітивно-рефлексивний), p < 0,01 (операціонально-діяльнісний і 

комунікативно-регулятивний) (див. Додаток Б.6). 

Це дає підстави для висновку про емпіричне підтвердження теоретичної 

моделі авторської структури резільєнтності і відкриває шлях для її 

цілеспрямованого розвитку за компонентами у формувальному експерименті. 

Було також досліджено особливості розвитку резільєнтності залежно від віку, 

курсу навчання, типу закладу, в якому навчаються майбутні медичні сестри. 

Так, за результатами дисперсійного аналізу розкрито особливості 

прояву резільєнтності залежно від віку респондентів (рис. 2.1; див. Додаток 

Б. 6). При цьому виявлено, що старші за віком характеризуються нижчими 

показниками резільєнтності (p < 0,01). 



136 
 

 

Рис. 2.1. Особливості резільєнтності залежно від віку досліджуваних 

 

Детальний аналіз показав, що такі відмінності спостерігаються за 

рахунок окремих показників компонентів резільєнтності. Йдеться про вищі 

показники оптимізму молодших за віком досліджуваних до діяльності в 

умовах змін (p < 0,05, див. Додаток Б.6).  

Для них більше значення, ніж для старших, відіграє фактор «уміння 

адаптуватися, не переносити робочі проблеми на особисте життя» (рис. 2.2, 

p < 0,05). Ймовірно, життєвий досвід, набутий з віком, особливо в умовах 

соціальної напруженості, негативно позначається на сприйнятті довкілля та 

прогнозуванні можливості успішного розв’язання життєвих колізій.  

Для старших за віком досліджуваних більше значення має фактор 

«здатність отримувати задоволення від роботи» (на рівні тенденції, р = 0,1; 

див. Додаток Б.6), реалізація якого, на перший погляд, є доволі 

проблематичною, враховуючи специфіку роботи з важкими соматичними 

хворими. Хоча, безумовно, навіть у такій роботі має бути значний 

мотиваційний потенціал: наприклад, коли медична сестра знає, що нею 
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зроблено все можливе для забезпечення якості життя пацієнта (навіть якщо за 

об’єктивними показниками його стан не покращився через специфіку 

захворювання), вона може відчувати задоволення від докладених зусиль і 

професійно виконаної роботи. 

 

 

Рис. 2.2. Значущість фактора «уміння адаптуватися, не переносити 

робочі проблеми на особисте життя» залежно від віку досліджуваних 

 

Подібні тенденції щодо резільєнтності було виявлено залежно від курсу 

навчання студентів (рис. 2.3; див. Додаток Б.6). З рисунка видно, що майбутні 

медичні сестри, які навчаються на четвертому курсі, мають нижчі показники 

резільєнтності, ніж ті, хто навчається на другому курсі (p < 0,01).  

Такі на перший погляд парадоксальні результати узгоджуються, з 

одного боку, з попередніми даними щодо вікових відмінностей у розвитку 

резільєнтності досліджуваних, а з іншого  можуть певною мірою свідчити 

про те, що спонтанний розвиток резільєнтності у процесі професійної 

підготовки медичних сестер є доволі утрудненим. 
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Рис. 2.3. Особливості резільєнтності залежно від курсу навчання 

досліджуваних 

 

Подібно до цього найвищими показниками самооцінки психологічної 

готовності до роботи з важкими соматичними хворими характеризуються 

знову ж другокурсники, а у тих, хто навчається на старших курсах, цей 

показник значно нижчий  p < 0,05 (рис. 2.4; див. Додаток Б.6). 

До того ж студенти молодших курсів мають більшу впевненість у тому, 

що психологічно підготуватися до роботи з важкими соматичними хворими 

можна шляхом вивчення спеціальних предметів (p < 0,05) та взаємодії з 

викладачами (p < 0,01).  
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Рис. 2.4. Особливості самооцінки психологічної готовності до роботи 

з важкими соматичними хворими залежно від курсу навчання 

досліджуваних 

 

Такі результати узгоджуються з даними щодо особливостей розвитку 

окремих компонентів резільєнтності залежно від курсу навчання. Насамперед 

ідеться про рівні розвитку ціннісно-мотиваційного компонента резільєнтності 

(рис. 2.5).  

Студенти молодших курсів мають вищий рівень розвитку даного 

компонента, вони більш умотивовані, ніж старшокурсники, до роботи з 

соматичним хворими та до відповідної психологічної підготовки, у тому числі 

в контексті розвитку резільєнтності (на рівні тенденції, p = 0,1, див. Додаток 

Б.6). 
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Рис. 2.5. Особливості розвитку ціннісно-мотиваційного компонента 

резільєнтності досліджуваних залежно від курсу навчання  

Подібний результат виявлений й щодо когнітивно-рефлексивного 

компонента резільєнтності: у студентів молодших курсів його показники 

вищі, ніж у старшокурсників (p < 0,05). 

Рис. 2.6. Особливості розвитку рефлексивності досліджуваних залежно від 

курсу навчання 
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Тобто йдеться про вищий рівень рефлексивності досліджуваних 

другокурсників порівняно зі студентами старших курсів (рис. 2.6). Як 

випливає з рисунка, студенти молодших курсів більше, ніж старшокурсники, 

схильні до рефлексії своїх життєвих подій, їх аналізу, осмислення та 

розуміння (p < 0,05, див. Додаток Б.6).  

Водночас старшокурсники виявляють більшу комунікативну 

інтолерантність, ніж студенти молодших курсів. Особливу тривогу викликає 

факт їхньої більшої нетерпимості до дискомфортних (хвороба та ін.) станів 

партнера зі спілкування (рис. 2.7). 

Старшокурсники є менш толерантними, ніж студенти другого курсу, до 

дискомфортних фізичних і психічних станів важких соматичних хворих 

(p < 0,05, див. Додаток Б.6). Це може найнесприятливішим чином позначитися 

не лише на їх резільєнтності, але й на психологічній готовності до роботи 

важкими соматичними хворими в цілому. 

 

 

Рис. 2.7. Особливості нетерпимості досліджуваних до 

дискомфортних (хвороба та ін.) станів партнера зі спілкування залежно 

від курсу навчання 
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Крім того, виявлено особливості розвитку резільєнтності майбутніх 

медичних сестер залежно від типу закладу освіти, в якому вони навчаються 

(рис. 2.8). У закладах освіти інноваційного типу рівні резільєнтності 

досліджуваних дещо вищі, ніж у традиційних (на рівні тенденції, р = 0,1). На 

наш погляд, отримані результати можна певною мірою пояснити специфікою 

підготовки майбутніх фахівців у закладах освіти інноваційного типу.  

Йдеться про більш широкий інформаційний спектр, доступний для 

студентів таких закладів: залучення їх до інноваційних форм навчання 

(тренінгів, воркшопів, майстер-класів та ін.), що спонукають до рефлексії, 

наявність різних освітніх рівнів, вищий рівень фахових знань викладачів, 

участь в освітньому процесі провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців 

тощо. 

 

 

Рис. 2.8. Особливості резільєнтності досліджуваних залежно від типу 

закладу освіти  
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Непрямим підтвердженням даного висновку є встановлені відмінності у 

проявах резільєнтності насамперед за рівнями її когнітивно-рефлексивного 

компонента, зокрема за глибиною як розуміння сутності резільєнтності та 

умов її розвитку, так і рефлексивності досліджуваних, що навчаються в 

інноваційному закладі освіти, порівняно з тими, хто навчається традиційно 

(p < 0,01, див. Додаток Б.6). 

Таким чином, виявлено недостатній рівень розвитку резільєнтності 

доволі великої кількості досліджуваних майбутніх медичних сестер, 

особливості прояву якої залежать від їхнього віку, курсу навчання й типу 

закладу освіти. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

За результатами теоретичного аналізу визначено компоненто-

критеріальну модель розвитку  резільєнтності майбутніх медичних  сестер у 

робот  з важкими соматичними хворими, структурними елементами якої є: 

ціннісно-мотиваційний, когнітивно-рефлексивний, операціонально  

діяльнісний, комунікативно-регулятивницй та  відповідними критеріями та 

показниками.  

 Здійснено  добір діагностичного комплексу  за яким  визначалися рівні 

розвитку резільєнтності майбутніх медичних сестер та її чинників у 

відповідності до обґрунтованої компонентно-критеріальної моделі. 

Прведено експериментальне дослідження, яке вкючало  констаувальний 

та формувальний етапи . 

За результатами констатувального етапу встановлено, що в 

досліджуваній вибірці медичних сестер переважає середній рівень 

резільєнтності. Високий рівень виявлено лише в шостої частини 

досліджуваних, а десята їх частина характеризується низьким рівнем 

резільєнтності. 
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Аналіз розвитку компонентів резільєнтності дозволяє констатувати, що 

найслабшими у структурі резільєнтності є її комунікативно-регулятивний і 

ціннісно-мотиваційний компоненти (низький рівень розвитку яких визначено 

у майже половини і третини респондентів відповідно, а високий рівень 

притаманний практично поодиноким досліджуваним). Дещо краще, але все ж 

недостатньо сформовані когнітивно-рефлексивний і операціонально-

діяльнісний компоненти (низький рівень їхнього розвитку визначено у 

третини і шостої частини респондентів відповідно, а високий – лише у шостої 

частини респондентів). 

Узагальнення результатів аналізу чинників резільєнтності та її 

компонентів за віком показало, що у медичних сестер старших за віком 

резільєнтність є меншою, у тому числі такі її показники, як оптимізм, уміння 

адаптуватися, не переносити робочі проблеми на особисте життя; водночас 

більше значення для них має здатність отримувати задоволення від роботи.  

Аналіз особливостей резільєнтності та її компонентів за курсом 

навчання виявив, що студенти молодших курсів мають вищий рівень розвитку 

ціннісно-мотиваційного і когнітивно-рефлексивного компонентів; вони більш 

умотивовані, ніж старшокурсники, до роботи з соматичним хворими та до 

відповідної психологічної підготовки, у тому числі в контексті розвитку 

резільєнтності, більше схильні до рефлексії своїх життєвих подій, їх аналізу. 

Разом із тим старшокурсники виявляють більшу комунікативну 

інтолерантність, ніж студенти молодших курсів, особливо нетерпимість до 

дискомфортних станів партнера зі спілкування. 

Стосовно закладу освіти встановлено, що в закладах інноваційного типу 

рівні резільєнтності досліджуваних дещо вищі, ніж у традиційних (на рівні 

тенденції). Особливо такі відмінності проявляються за рівнями її когнітивно-

рефлексивного компонента, зокрема за глибиною розуміння сутності 

резільєнтності й умов її розвитку, а також ступенем рефлексивності 

досліджуваних, які навчаються в інноваційному закладі освіти, порівняно з 

тими, хто навчається у традиційних.  
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Зроблено висновок про те, що відновлювальним ресурсом у контексті 

роботи з важкими хворими поки що володіє недостатня кількість майбутніх 

медичних сестер. До того ж у процесі професійної підготовки він практично 

не розвивається. Це свідчить здебільшого про відсутність або недостатність у 

змісті навчальних програм підготовки медичних сестер та програм курсів 

підвищення їхньої кваліфікації спеціальних форм і методів роботи, 

спрямованих на розвиток їхньої резільєнтності. 

Результати емпіричного дослідження відображено у публікаціях 

автора [159; 161; 173]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ РЕЗІЛЬЄНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР  

 

У розділі обґрунтовано підходи, принципи, умови побудови 

психологічної програми розвитку резільєнтності медичних сестер у процесі 

їхньої фахової підготовки, окреслено загальні стратегії формувального 

експерименту, описано зміст та структуру програми та здійснено її апробацію, 

вказано на переваги застосування інноваційних засобів навчання, серед яких 

тренінгові технології і техніки набувають особливої пріоритетності в розвитку 

досліджуваної якості.  

 

3.1. Психологічна програма розвитку резільєнтності медичних 

сестер: підходи, принципи, умови 

 

Зважаючи на результати теоретичного аналізу та констатувального 

етапу емпіричного дослідження, доведено необхідність розвитку 

резільєнтності майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними 

хворими як важливого чинника ефективності їхньої професійної діяльності. 

Недостатній рівень резільєнтності, що був виявлений у частини медичних 

сестер в ході констатувального експерименту, може бути зумовлений як 

відсутністю спеціальної психологічної підготовки з розвитку даної якості, так 

і недостатньою науково-методичною розробленістю змісту особистісної 

підготовки в процесі професійного становлення медичних сестер у цілому. Це 

вказує на необхідність розробки спеціальної програми розвитку резільєнтності 

при роботі з важкими соматичними хворими у процесі фахового становлення 

медичних сестер та апробації її в рамках формувального експерименту. 

Формувальний експеримент був здійснений з метою розвитку 

резільєнтності у роботі з важкими соматичними хворими як професійно 
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важливої якості медичних сестер в умовах спеціально організованого 

навчання. 

Для досягнення поставленої мети були висунуті й послідовно 

розв’язувалися такі завдання:  

1) проаналізувати виявлені особливості проблем розвитку резільєнтності 

майбутніх медичних сестер при роботі з важкими соматичними хворими та 

обґрунтувати психологічні засоби розвитку резільєнтності цих фахівців у 

процесі їхнього професійного становлення;  

2) апробувати авторську програму розвитку резільєнтності медичних 

сестер;  

3) визначити ефективність упровадження даної програми. 

Відповідно до першого завдання формувального експерименту 

проаналізовано особливості проблем розвитку резільєнтності в цілому. 

За результатами теоретичного аналізу наукової літератури та вивчення 

особливостей професійного становлення медичних сестер у процесі їх 

професійної підготовки встановлено низку проблем освітньої траєкторії, 

необхідної для розвитку резільєнтності даної категорії фахівців. 

До першої групи проблем, пов’язаних із безпосереднім впливом на 

формування та розвиток резільєнтності, віднесено недостаню теоретико-

методологічну розробленість проблеми резільєнтності в цілому та, як 

професійно важливої якості медичних працівників зокрема. Варто зазначити, 

що на сьогоднішній день у вітчизняній психологічній науковій площині існує 

обмежена кількість наукових досліджень, що стосуються розвитку 

резільєнтності; разом із тим, більш детальному розгляду піддавалися дотичні, 

подекуди синонімічні поняття, такі як «життєздатність», «життєстійкість», 

«стійкість», «пружність», «пластичність», «відновлюваність» тощо, які своєю 

чергою, на наш погляд, недостатньо розкривають сутність та специфіку цього 

психологічного феномена.  

Зважаючи на зазначене, можна констатувати обмеженість компонентів 

психолого-педагогічних та організаційно-методичних умов розвитку 
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резільєнтності фахівців медичної галузі як у період навчання, так і в процесі 

професійної практики, про що наголошують дослідники К. Півторак та 

І. Феджага [111]. Так, спостерігається брак науково-методичних розробок, 

посібників, підручників, розвивальних технологій, які представляли б активні 

форми і методи розвитку резільєнтності. Питання ж розвитку психологічної 

стійкості медичних сестер до роботи з важкими соматичними хворими взагалі 

не порушуються. 

Далі було виділено другу групу проблем, пов’язаних із підготовкою 

медичного персоналу. В цьому контексті зазначено, що освітні програми 

підготовки українських медичних фахівців усіх рівнів при вивченні 

соматичної патології приділяють недостатньо уваги психоемоційному, 

психосоціальному та духовному станам пацієнта, їхньому впливу на перебіг 

хвороби та її прогноз [157; 168]. Водночас обмежена компетентність 

медичних сестер щодо змін психологічної сфери хворої людини не дає змоги 

адекватно реагувати на них, вирішувати проблеми пацієнтів, що виникають 

внаслідок хвороби. Це може негативно вплинути на лікувальний процес в 

цілому, на стосунки у діаді «медичний працівник  пацієнт» і на психологічне 

благополуччя фахівця-медика. 

Щодо вивчення окремих аспектів розвитку резільєнтності медичних 

сестер, у тому числі в роботі з важкими соматичними хворими, слід зазначити, 

що вони представлені у межах викладання таких дисциплін: «Основи 

психології та міжособове спілкування» (питання оцінювання психічного стану 

пацієнта; використання прийомів саморегуляції та саморелаксації); 

«Медсестринська етика та деонтологія» (надання психологічної підтримки 

вмираючому пацієнтові, його родичам); «Медсестринство в геронтології, 

геріатрії та паліативній медицині» (психологічні, соціальні та духовні аспекти 

паліативної допомоги пацієнтам, що перебувають на термінальній стадії 

хвороби; володіння прийомами профілактики синдрому емоційного вигорання). 

Водночас у межах викладання дисципліни «Медсестринство в 

геронтології, геріатрії та паліативній медицині» передбачено оволодіння 
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медсестринським процесом при догляді за пацієнтами похилого і старечого 

віку та при наданні паліативної допомоги пацієнтам переважно на 

термінальній стадії хвороби із загальної кількості 81 години, виділених на 

вивчення курсу, на тему «Паліативна та хоспісна допомога. Етико-

деонтологічні особливості спілкування з безнадійно хворими пацієнтами та 

їхніми родичами» передбачено лише чотири години навчальної практики під 

керівництвом викладача з шести [93]. 

Дослідники обґрунтовують позицію, що ефективність лікувального 

процесу багато в чому залежить від особливостей взаємодії медичного 

персоналу та пацієнта. Уміння медпрацівників ураховувати психологічні 

фактори лікування сприятимуть точній діагностиці; дадуть змогу більш повно 

оцінити ефективність терапії та прогноз захворювання, тож для повноцінного 

догляду за хворим медичному персоналу обов’язково потрібні знання з 

психології [59; 141; 148]. Пацієнти потребують уваги не тільки до своїх 

фізичних потреб, а й до психоемоційних, соціальних та духовних, що стає 

більш нагальним в умовах економічної кризи та недостатнього фінансування 

охорони здоров’я. При цьому треба пам’ятати, що медсестра проводить значно 

більше часу поряд із хворими, аніж лікар, тому знання щодо психології хвороби 

є для неї надважливими. 

За результатами вивчення дисципліни «Основи психології та міжособове 

спілкування» студенти повинні вміти визначати індивідуально-психологічні 

особливості за допомогою прийомів та методів психологічного дослідження; 

спостерігати, аналізувати, узагальнювати психологічні факти, об’єктивно 

оцінювати поведінку та соціальні дії суб’єктів; визначати форми спілкування та 

стосунки у практичній роботі; встановлювати психологічний контакт із 

співрозмовником; володіти правилами спілкування; планувати проведення 

психологічного дослідження; оцінювати його результати; виявляти тип 

пацієнта та оцінювати його психічний стан; використовувати прийоми 

саморегуляції та саморелаксації; володіти засобами подолання 

міжособистісних конфліктів [104]. Разом із тим, програма містить тему 
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«Конфлікт. Зони комфорту. Типи поведінкових реакцій», у межах якої 

передбачено розкрити питання психологічної взаємодії медсестри із пацієнтом і 

в колективі, вироблення навичок, корисних при взаємодії з різними типами 

пацієнтів, протягом лише двох лекційних годин і трьох практичних занять. На 

самостійне вивчення віднесено теми «Комплексні способи подолання стресу» 

та «Соціально-психологічний клімат як результат та умова ефективності 

спільної діяльності». 

Отже, в українських медичних освітніх закладах, що провадять 

підготовку на початковому рівні вищої освіти та на рівні фахової передвищої 

освіти, вивчення окремих аспектів психологічних особливостей стійкості 

фахівців у роботі з важкими соматичними пацієнтами частково та 

опосередковано реалізовується у процесі викладання деяких навчальних 

дисциплін. Проте кількість навчальних годин, присвячених проблемі взаємодії 

медичної сестри з пацієнтом, є надзвичайно недостатньою. 

Варто зазначити, що такий розподіл навчальних годин обмежує 

можливості розвитку психологічної стійкості майбутніх медичних сестер, 

звужує пошук розв’язання проблем, що виникають під час лікувального 

процесу, через те, що обсяг знань і умінь не забезпечує необхідний розвиток 

готовності особистості. 

Зокрема, розвиток ціннісно-мотиваційного компонента резільєнтності 

медичних сестер епізодично розглядається при викладанні дисципліни 

«Основи психології та міжособове спілкування» у межах теми «Психологія як 

наука. Предмет, методи та завдання. Особистість. Психологія особистості» і 

стисло розкриває питання спрямованості особистості, мотивів, системи 

саморегуляції, індивідуально-типологічних особливостей, можливостей 

особистості. Зрозуміло, що в межах двох годин лекцій та двох годин практики 

опанування понять обмежується переважно теоретичним розкриттям 

мотиваційної сфери особистості та саморегуляційних прийомів.  

На противагу цьому вважаємо, що для студентів на цьому етапі 

найбільш важливими для успішного проходження етапів професійного 
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становлення є усвідомлене прагнення реалізації себе саме у медичній 

професійній сфері, набуття особистісного смислу альтруїстичних мотивів у 

системі цінностей, чого доволі складно досягнути суто теоретично. 

Розвиток когнітивно-рефлексивного та операціонально-діяльнісного 

компонентів резільєнтності також досить стисло представлений у змісті 

дисциплін «Медсестринська етика та деонтологія» і «Медсестринство в 

геронтології, геріатрії та паліативній медицині».  

Названі компоненти розширюють уявлення про психологічні 

особливості хворих на термінальній стадії хвороби та розвивають навички 

конструктивних стратегій психологічного захисту медичної сестри як засіб 

профілактики емоційного вигорання. Вочевидь зрозуміло, що формування 

заявлених умінь потребує значного практичного опрацювання, що доволі 

складно при опануванні проблеми протягом лише двох годин практичних 

занять. 

Найбільш повно, хоча і недостатньо, представлено комунікативно-

регулятивний компонент резільєнтності у навчальній програмі вивчення 

дисциплін «Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній 

медицині», «Основи психології та міжособове спілкування». Сюди 

відносяться такі практичні вміння: вирішення етичних проблем, запобігання 

розвитку конфліктів; спілкування з безнадійно хворими пацієнтами та їхніми 

родичами з урахуванням етико-деонтологічних аспектів паліативної 

медицини; уміння заохотити пацієнта чи членів родини до спілкування; 

контроль своєї поведінки і манери спілкування. Однак знову спостерігається 

брак часу на опанування комунікативними прийомами продуктивної співпраці 

з важкохворими пацієнтами.  

З іншого боку, актуалізується необхідність уведення до професійної 

підготовки соціально-активних методів навчання, що максимально повно 

реалізуються у соціально-психологічному тренінгу, який у програмі 

представлений обмежено. 
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Саме за допомогою такого навчання стає можливим здійснення 

рефлексивного аналізу особливостей комунікації з важкими соматичними 

пацієнтами задля розвитку здатності до саморегуляції емоційних переживань 

при здійсненні медсестринського процесу. 

Як відомо, професійна діяльність медичної сестри характеризується 

високими емоційними, психічними та фізичними навантаженнями, з одного 

боку, і підвищеними вимогами до особистісних та професійних якостей, з 

іншого. Традиційно лікар посідає центральне місце в лікувально-

діагностичному процесі, на нього покладається відповідальність за здійснення 

технологічного аспекту лікування, а на медичну сестру – аспекту 

практичного, оскільки саме середній медичний персонал проводить поряд із 

пацієнтом значно більше часу, отже може відстежувати найменші зміни у 

перебігу хвороби і, відповідно, першим реагувати на них. Саме перед 

медсестрою ставляться завдання налагоджувати контакт із пацієнтом, 

створювати сприятливий емоційний клімат, який позитивно впливає на 

відновлення й реабілітацію пацієнта та успішність лікувального процесу в 

цілому, налагоджувати ефективну комунікативну взаємодію з різними 

категоріями партнерів (керівництво, лікарі, пацієнти та їхні родичі, молодший 

медичний персонал тощо). Часто в процесі цієї взаємодії медична сестра 

відчуває на собі всі проблеми сучасного суспільного життя, стикаючись з 

найрізноманітнішими проблемами своїх пацієнтів та їх близьких. 

Аналіз засвідчує, що процес професійної підготовки медичних сестер 

недостатньою мірою забезпечує соціально-психологічні умови розвитку їхньої 

резільєнтності. Йдеться про необхідність формування уявлень майбутніх 

медичних сестер про себе як рівноправних суб’єктів взаємодії у тріаді «лікар  

медсестра  пацієнт», розвитку вмінь і навичок, а також особистісних якостей, 

необхідних молодшим спеціалістам з медсестринською освітою для 

усвідомлення власної цінності як особистості й професіонала, для посилення 

віри у себе, прийняття власних обмежень і ресурсів, для розвитку 

стресостійкості та готовності діяти у складних професійних ситуаціях, для 
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підтримки конструктивної взаємодії з іншими учасниками лікувального 

процесу. 

Узагальнення результатів теоретичного аналізу наукової літератури, 

вивчення нормативних документів і процесу фахової підготовки майбутніх 

медичних сестер дали змогу виокремити декілька груп проблем розвитку 

резільєнтності медичних сестер: 

– теоретико-методологічна нерозробленість проблематики 

резільєнтності медичного персоналу середньої ланки у роботі з важкохворими 

пацієнтами; 

– недостатній рівень організації та нескоординованість діяльності 

профорієнтаційних служб усіх рівнів та структур; 

– теоретико-прикладна підготовка медсестер у закладах фахової 

передвищої та вищої освіти, яка орієнтована на ґрунтовне теоретичне 

забезпечення, а також практичну діяльність за фахом у лікувальних закладах, 

питання особистісної підготовки фахівців до складних професійних ситуацій 

розглядає обмежено; 

– проблема створення державних стандартів освіти та ліцензування 

спеціалістів-практиків; 

– недостатність науково-методичного забезпечення професійного й 

особистісного зростання медичних сестер у контексті розвитку резільєнтності 

в роботі з важкохворими пацієнтами у системі професійної освіти; 

– специфіка роботи медичних сестер: висока відповідальність, щоденна 

емоційна напруженість, стресогенність, яка підвищує ризик виникнення і 

розвитку професійного вигорання. 

Зважаючи на важливість розвитку резільєнтності майбутніх медичних 

сестер, для підвищення ефективності їхньої професійної діяльності та 

враховуючи той факт, що резільєнтність як динамічна характеристика 

особистості формується і коригується, стають необхідними розроблення та 

апробація програми розвитку резільєнтності майбутніх фахівців сестринської 

справи у процесі їхньої професійної підготовки. 
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Спираючись на результати констатувального етапу дослідження, що 

засвідчили залежність рівня розвитку резільєнтності майбутніх медичних 

сестер від представленості показників її компонентів, при розробленні 

програми здійснено підбір форм і методів, спрямованих на розвиток усіх 

складових резільєнтності при роботі з важкими соматичними хворими.  

Так, розробляючи коригувальний блок програми розвитку ціннісно-

мотиваційного компонента, було враховано суперечливий характер 

мотиваційно-потребової сфери, амбівалентний характер базових переконань, 

особливо щодо власної цінності та здатності управління подіями життя. 

У межах розроблення заходів із розвитку когнітивно-рефлексивного 

компонента резільєнтності майбутніх фахівців було взято до уваги 

обмеженість знань щодо сутності поняття резільєнтності, бар’єрів і чинників її 

розвитку у професійній діяльності медичного працівника, а також недостатній 

рівень розвитку рефлективності для значної кількості досліджуваних. 

У розвитку операціонально-діяльнісного компонента резільєнтності 

було враховано утруднення майбутніх медсестер з обранням оптимальних 

копінг-стратегій у роботі з важкими соматичними хворими, обмеженість 

розвитку навичок швидкого відновлення у складних професійних ситуаціях. 

Розробляючи зміст програмного блоку з розвитку комунікативно-

регулятивного компонента резільєнтності, було взято до уваги недостатній 

рівень такої професійно важливої якості медичних сестер, як прийняття 

хвороби важких соматичних хворих, а також ригідність і особистісну 

неготовність діяти у непередбачуваних умовах та нездатність до відновлення 

після складних ситуацій. 

Теоретичною основою формувального експерименту виступили 

положення системного підходу до розгляду резільєнтності особистості 

(В. Барабанщиков [12], Б. Ломов [81], В. Мерлін [95]), у світлі яких розвиток 

резільєнтності розглядається як поєднання її структурних елементів у їхньому 

взаємозв’язку і взаємодії; ідеї ресурсово-потенціального підходу (А. Деркач 

[42], Д. Леонтьєв [74], В. Моросанова [97], Т. Титаренко [144]), в основі яких 
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лежать психотехнології саморегуляції та самокерування діяльності людини; 

постулати екологічного підходу (О. Махнач [90], Г. Лактіонова [73], М. Раттер 

[257]), згідно з яким визначальним фактором розвитку резільєнтності виступає 

поєднання контексту, якості та кількості стресорів, індивідуальних рис і 

особливостей соціальної підтримки тощо. 

Спираючись на досвід практичної роботи з розвитку компонентів 

резільєнтності (О. Бондарчук [21], Ю. Ємельянов [45], Л. Карамушка [56], 

П. Лушин [83]) та враховуючи результати констатувального етапу 

дослідження, нами було визначено та реалізовано основні принципи та 

психологічні умови, необхідні для розвитку резільєнтності, й розроблено 

програму розвитку резільєнтності майбутніх медичних сестер при роботі з 

важкими соматичними хворими. 

Серед основних принципів розвитку резільєнтності медичних сестер 

виокремлено такі:  

– системності (взаємозумовлювальний вплив психологічних чинників 

на розвиток компонентів резільєнтності);  

– комплексності (орієнтація на цілісний розвиток особистості 

студентів-медиків шляхом використання комплексу взаємодоповнювальних 

методів корекційно-розвивального впливу);  

– індивідуалізації (розвиток позитивного ставлення до себе, адекватної 

самооцінки за допомогою врахування індивідуальних особливостей розвитку 

резільєнтності); 

– активності особистості (подолання бар’єрів розвитку відбувається 

шляхом продуктивного використання ресурсів особистості та залучення її до 

спільної діяльності); 

– дослідницької позиції (розвиток децентрації мисленнєвої діяльності, 

активізація саморегуляційних стратегій за рахунок застосування 

рефлексивного аналізу власної діяльності); 
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– об’єктивації поведінки (у процесі спільних дій поведінка 

трансформується від імпульсивних форм до рівня усвідомлюваної дії шляхом 

використання зворотного зв’язку); 

– партнерського спілкування (розвиток рефлексії, толерантності, 

визнання цінності іншої особистості, її думок, інтересів, уподобань). 

Ці принципи було уточнено у психологічних умовах сприяння розвитку 

резільєнтності медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими: 

1) забезпечення актуальності та відповідності життєвому досвіду та 

рівню особистісного розвитку, що реалізується через систематичний 

рефлексивний аналіз наявних та актуалізованих потреб, цінностей і смислів в 

усіх видах тренінгових активностей;  

2) створення безпечного простору для особистісних змін та для суб’єкт-

суб’єктної взаємодії, враховуючи інтереси, почуття, переживання, стани усіх 

учасників, визнаючи цінність їхньої особистості. Це сприяє самопізнанню, 

саморозкриттю та самореалізації особистості за рахунок спільного вироблення 

та прийняття правил роботи групи, а також здійснення зворотного зв’язку; 

3) підтримка активної, творчої позиції до нового, розвивального досвіду, 

який дозволяє кожному учаснику визначити, усвідомити, відкрити ідеї, 

закономірності, варіанти розширення сприйняття ситуації, своїх ресурсів, 

можливостей та особливостей, об’єктивувати сукупність точок зору на 

окреслене питання, створити його всебічний образ; 

4) організація проблемно-смислового креативного простору, 

спрямованого на кооперацію та спільну творчість у вирішенні складних 

навчально-професійних завдань; 

5) використання інтерактивних методів навчання як засобу сприяння 

розвитку ціннісно-мотиваційного, когнітивно-рефлексивного, 

операціонально-діяльнісного, комунікативно-регулятивного компонентів 

резільєнтності медичних сестер; 

6) стимулювання особистої відповідальності, що підвищує залученість 

до процесу тренінгу та активізує мотивацію до особистісних змін.  
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Зважаючи на вищесказане, вважаємо найбільш оптимальними формами 

і методами розвитку психологічної готовності медичних сестер до роботи з 

важкими соматичними хворими як передумови розвитку їхньої резільєнтності 

такі активні групові методи: тематичні групові дискусії, мозкові штурми, 

ситуаційно-рольові ігри, експрес-діагностика окремих показників 

резільєнтності, психогімнастичні прийоми, завдання для індивідуальної 

самостійної роботи тощо. 

Так, метод мозкового штурму було використано для стимуляції творчої 

активності у процесі вільного генерування ідей для виокремлення найбільш 

доречних. Ефективність даного методу забезпечувалася суворим дотриманням 

основних принципів: заборона оціночних суджень і критики, відсутність 

обмежень кількості ідей, заохочення до комбінування ідей задля вироблення 

нестандартних рішень, рівноправність усіх учасників незалежно від статусу; 

усвідомлення суб’єктивної значущості розв’язуваного завдання.  

У програму тренінгу було введено перелік завдань для проведення 

мозкового штурму під час вивчення навчальної дисципліни «Медсестринство 

в сімейній медицині», теми «Профілактика  основа сімейної медицини»: «Від 

чого залежить успішність роботи медичної сестри із важкими соматичними 

хворими?», «Що допоможе мені покращити роботу з важкими соматичними 

хворими?», «Яка мотивація медичної сестри у роботі з пацієнтами з важкими 

соматичними захворюваннями?», «Якими засобами підвищити розвиток 

психологічної стійкості у роботі медичної сестри?».  

Спираючись на визначення групової дискусії як спеціально орієнтованої 

на розвиток децентраційних складників інтелекту, тобто не тільки на надання 

можливості побачити проблему з різних боків, а й на прийняття інших точок 

зору, їх аналіз і аргументацію, повернення до власної збагаченої точки зору 

[140, с. 176], нами було використано групові дискусії, які у процесі 

обговорення надавали можливість учасникам відкрито висловлюватися, 

почути іншу, відмінну від їхньої, думку та співвіднести погляди із власною 
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позицією, забезпечували зворотний зв’язок, знижували упереджене ставлення 

стосовно думок інших та сприяли усвідомленню власної значущості. 

Окрім того, у програмі розвитку резільєнтності медичних сестер 

тематичні дискусії були зорієнтовані на розвиток когнітивно-рефлексивного, 

операціонально-діяльнісного, комунікативно-регулятивного компонентів і, 

окрім реалізації основних завдань, були спрямовані на групову рефлексію. 

Застосування дискусій сприяло вмінню організовувати діалог, знаходити 

спільне у протилежних позиціях, долати стереотипи, приймати протилежну 

точку зору, змінювало характер ставлення учасників до інших через 

виникнення нових активних соціальних взаємодій. 

Доповнення групових дискусій мінілекціями активізувало розвиток 

психологічної культури майбутніх медичних сестер шляхом розширення 

обізнаності щодо окремих аспектів резільєнтності у роботі з важкими 

соматичними хворими, особливостей використання та результативності 

копінг-стратегій. Зміст мінілекцій готували як учасники тренінгу, так і 

педагоги. Їх тематика передбачена вивченням навчальної дисципліни «Основи 

психології та міжособове спілкування»: «Втрата, її види», «Горе як 

універсальна реакція на втрату і його типи», «Стадії вмирання за Е. Кюблер-

Росс», «Професійна допомога в екстремальних ситуаціях», «Фактори, що 

впливають на переживання горя». Після прослуханих лекцій зі студентами 

проводились дискусії та розроблялись портфоліо, що мало на меті розширити 

знання не тільки з догляду пацієнтів, а й розвитку психологічних явищ, серед 

яких пріоритетна роль відводилась резільєнтності.  

Навчально-розвивальним матеріалом для змістового розроблення й 

укладання портфоліо з тем: «Синдром депресії, неспокою, порушення 

пам’яті»; «Комунікація між сімейною медичною сестрою, пацієнтом та його 

родиною»; «Догляд за тяжкохворим і вмираючим пацієнтом похилого 

(старечого) віку» слугував авторський навчальний посібник «Психологія 

кризових станів» [170]. 
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Наступним методом розвитку резільєнтності стали рольові ігри, які 

спрямовувалися на активізацію спонтанної творчої активності учасників, 

надання їм можливості відстежувати особливості власної поведінки під час 

міжособистісної взаємодії та виконання певної соціальної ролі. Це дозволяло 

студентам побачити власні межі, вийти за них і тим самим розсунути кордони 

власних обмежень; допомагало виразити приховані почуття й вивільнити 

накопичені переживання; допомагало оволодіти засобами самоконтролю 

власних емоцій, а також наближало до реальних життєвих ситуацій. Основним 

завданням рольових ігор у нашому експерименті було формування навичок 

міжособистісної взаємодії в умовах екстремальних ситуацій (робота з 

важкими соматичними хворими), що загрожують життю, та виходу з них із 

збереженням життєвого укладу. Практикоорієнтований інтерес викликали у 

студентів ділові ігри на тему: «Створення позитивної атмосфери спілкування 

та догляду за хворим членами родини» з навчальної дисципліни 

«Медсестринство в сімейній медицині». 

Виконуючи завдання рольової гри, учасники не тільки поглиблювали 

власну емоційну обізнаність, а й підвищували здатність управляти своїми 

емоціями у ситуаціях взаємодії, навчалися відстежувати конструктивні та 

неконструктивні способи реагування у напружених ситуаціях. 

Відповідно до змістового навантаження формувального експерименту 

нами було використано методи, спрямовані на розвиток уміння сприймати, 

розуміти і оцінювати інших людей, самих себе, свою групу. Під час 

проведення тренінгових занять (за допомогою спеціально розроблених вправ 

на кшталт «Проте ти…», «Карусель») учасники отримували вербальну і 

невербальну інформацію про те, як їх сприймають інші люди, наскільки це 

відповідає самосприйняттю, набували вмінь глибокої рефлексії, смислової та 

оцінкової інтерпретації об’єкта сприйняття.  

Ефективності застосування форм і методів, використовуваних у 

тренінговій роботі з майбутніми медичними сестрами, слугувало дотримання 

правил роботи групи (конфіденційності, активності, відвертості, права сказати 
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«ні», персоніфікації висловлювань, неприйнятності оцінювання інших, 

обговорення за принципом «тут і зараз» тощо). 

Упродовж тренінгової роботи особлива увага зосереджувалася на 

виконанні психогімнастичних вправ, спрямованих, з одного боку, на 

ослаблення психічної напруги, гармонізацію внутрішнього стану, а з іншого  

на розвиток внутрішніх психічних сил шляхом орієнтації у власних психічних 

станах, рефлексії, розширення свідомості, що особливо важливо у 

стресогенних ситуаціях.  

Зазначимо, що невербальна інформація у процесі виконання цих вправ 

слугувала засобом рефлексивного аналізу почуттів інших, що сприяло 

розвитку здатності майбутніх медичних сестер аналізувати та розуміти 

емоційний стан людини за невербальними сигналами у роботі з важкохворими 

пацієнтами, як однієї з важливих умов ефективної фахової діяльності 

медичних працівників. Увага учасників тренінгу закцентовувалася на 

розвиток технік експресивної виразності (невербальне спілкування), що є 

основним засобом передавання інформації, організації комунікативної 

взаємодії, особливо в ситуаціях з важкохворими пацієнтами (навіть і для 

оцінки болю – візуально-аналогова шкала).  

Діагностичні методи у формувальному експерименті використовувалися 

для самодіагностики і вивчення ефективності здійснюваної програми. 

Для осмислення, поглиблення та закріплення отриманої у процесі 

тренінгової взаємодії інформації учасникам пропонувалося виконати завдання 

самостійно, зокрема, написати короткі есе на тему: «Резільєнтність: роль у 

діяльності медичної сестри при роботі з важкими соматичними хворими», 

«Що мені допомагає розслабитися?», «Що мене надихає?» Аналізу подій 

минулого дня, власних почуттів та поведінки слугувало ведення «Щоденника 

моїх почуттів і вчинків». Такі міркування сприяють розвитку рефлексії та 

саморефлексії, необхідності володіння психотехніками в емоційних особистих 

і виробничих ситуаціях.  
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Окреслені форми і методи були систематизовані відповідно до 

виявлених проблем у розвитку резільєнтності та її складових і введені до 

авторської програми з розвитку резільєнтності медичних сестер у роботі з 

важкими соматичними хворими. 

 

3.2. Зміст психологічної програми розвитку резільєнтності медичних 

сестер у роботі з важкими соматичними хворими 

 

Програма була розрахована на 60 годин (із них – 45 аудиторних годин і 

15 годин самостійної роботи) і реалізувалася у формі тренінгу «Розвиток 

резільєнтності медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими» 

тривалістю 11 тижнів. Навчально-тематичний план програми наведено у 

Додатку Г.1. 

Програма складалася з чотирьох взаємопов’язаних навчальних модулів. 

Модуль 1  «Мотивація до розвитку резільєнтності медичних сестер у 

роботі з важкими соматичними хворими» (8 аудиторних годин і 3 години 

самостійної роботи)  спрямований на підвищення самомотивації у 

навчальній та професійній діяльності та розвиток мотивації до аналізу й 

усвідомлення власної системи життєвих цінностей, смислів, переконань через 

ствердження себе, віру у власні сили та можливості. 

Модуль 2  «Резільєнтність у професійній діяльності медичних сестер: 

сутність, чинники та умови розвитку при роботі з важкими соматичними 

хворими» (12 аудиторних годин і 4 години самостійної роботи)  

зорієнтований на підвищення обізнаності досліджуваних щодо резільєнтності 

як значущої якості при роботі з важкими соматичними хворими, на подальше 

розширення особистісного психологічного простору завдяки 

самоусвідомленню та нарощуванню зони актуальної рефлексії.  

Модуль 3  «Розвиток проявів резільєнтності медичних сестер у роботі з 

важкими соматичними хворими» (13 аудиторних годин і 4 години самостійної 
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роботи)  зосереджений на відпрацюванні вмінь і навичок подолання 

складних професійних ситуацій, на розвитку стресостійкості.  

Модуль 4  «Особливості саморегуляційних проявів резільєнтності 

медичних сестер у комунікації з важкими соматичними хворими» 

(12 аудиторних годин і 4 години самостійної роботи)  націлений на розвиток 

гнучкості та готовності діяти у мінливих ситуаціях, на оволодіння прийомами 

ефективної комунікації, на активізацію ресурсів самозбереження за 

допомогою соціальної перцепції. 

При розробленні програми ми спирались на концептуальну модель 

О. Бондарчук щодо сприяння особистісному розвитку фахівців у процесі 

післядипломної педагогічної освіти [21]. Відповідно зміст чотирьох модулів 

програми послідовно розкривається через реалізацію етапів удосконалення 

проявів резільєнтності медичних сестер: 

– підготовчого, на якому актуалізується прагнення медичних сестер до 

розвитку ключових компонентів резільєнтності, коли доцільним є 

використання таких форм і методів групової роботи, як «криголами», мозкові 

штурми, мініповідомлення, психогімнастичні та інтерактивні вправи тощо; 

– діагностичного, увага якого спрямована на самопізнання й 

усвідомлення медичними сестрами власних актуальних показників розвитку 

резільєнтності та їхнього впливу на особливості роботи з важкими 

соматичними хворими; при цьому застосовуються відповідні стандартизовані, 

адаптовані або авторські методики; 

– розвивального, спрямованого на корекцію та розвиток як 

резільєнтності медичних сестер загалом, так і окремих її компонентів за 

допомогою введення у зміст програми групових дискусій, мозкових штурмів, 

мінілекцій, рольових ігор, вправ на об’єднання у малі групи, релаксаційних 

технік, психогімнастичних вправ тощо; 

– прогностичного, у рамках якого відбувається визначення способів, 

можливостей, форм та методів подальшої корекції та самокорекції розвитку 

резільєнтності медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими. 
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Наголосимо, що лише системне опанування програмного змісту усіх 

чотирьох модулів забезпечує досягнення мети формувального етапу 

дослідження. Відповідно постає необхідність розкрити зміст програми 

почергово стосовно кожного з модулів. 

У межах реалізації завдань першого модуля («Мотивація до розвитку 

резільєнтності медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими») 

було визначено основні форми групової роботи (мінілекції, виконання 

індивідуальних завдань, групові обговорення, дискусії, діагностичні 

процедури), які найкращим чином допомагали опрацювати такі питання: 

 актуалізація потреб професійної діяльності медичних сестер; 

 спрямованість особистості медичних сестер до розвитку 

резільєнтності у роботі з важкими соматичними хворими; 

 розвиток переконань медичних сестер щодо власної цінності, 

контрольованості й управління подіями життя. 

Робота в групі розпочиналася з обговорення організаційних питань  а 

саме: визначення мети і завдань тренінгу, вивчення очікувань учасників, 

обговорення правил взаємодії, що сприяли налаштуванню на конструктивну 

комунікацію, підвищенню згуртованості групи, зниженню психоемоційної 

тривожності тощо. Також на початку кожної зустрічі використовувалися різні 

форми активності (презентації в парах та самопрезентації, «криголами», 

озвучення актуального самопочуття та психоемоційного стану, 

психогімнастичні вправи), що налаштовували учасників на підтримку 

позитивної атмосфери, надавали можливості для індивідуальної та групової 

рефлексії. 

Досягненню цього слугувало використання, наприклад, вправ-

«криголамів», коли учасники по колу передавали м’ячик, продовжуючи 

фразу: «Ви ще не знаєте, що я …» або у модифікованому варіанті гри 

«М’ячик» продовжували фрази: «Я обрала / обрав професію медсестри, тому 

що …», «Я хочу допомагати хворим одужувати, тому що …», «Коли зі мною 

трапляються невдачі, я …» тощо. Виконувалася вправа «Хто я», під час якої 
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майбутні медсестри записували три найулюбленіших казкових герої і потім 

демонстрували результати у вигляді мініпрезентації «Я думаю, що я  … Інші 

думають, що я  … Насправді, я  …». Після кожної вправи обов’язково 

обговорювалося самопочуття, актуальний емоційний стан, що сприяло 

посиленню особистісної та групової рефлексії майбутніх медичних сестер.  

Основним завданням цього модуля було усвідомлення потреб студентів 

щодо надання важким соматичним хворим не лише фахової допомоги, а й 

психоемоційної підтримки. Також з'ясовувався вплив мотивації до розвитку 

власної психологічної стійкості на ефективність професійної діяльності 

медичних сестер. Особлива увага приділялася вираженості та значущості 

мотиву надання допомоги з урахуванням почуттів і станів пацієнтів. 

Актуалізація теоретичних аспектів мотивації медичних сестер 

переважно здійснювалася за допомогою введення у програмний зміст 

мініповідомлень із подальшим груповим обговоренням, а також використання 

комплексу практичних форм та методів. 

Використовуючи метод мозкового штурму, було розглянуто і 

проаналізовано питання «Від чого залежить успішність роботи медичної 

сестри із важкими соматичними хворими?», «Що допоможе мені покращити 

роботу з важкими соматичними хворими?» Після проведення мінілекції 

«Спрямованість медичних сестер до роботи з важкими соматичними 

хворими» було проведено групове обговорення питання про засоби підтримки 

та допомоги у складних життєвих обставинах в контексті можливості 

перенесення цього досвіду на покращення взаємодії зі складними пацієнтами. 

Глибшому усвідомленню особистісної ціннісно-смислової 

спрямованості майбутніх медичних сестер слугувало виконання 

модифікованого варіанту «Методики граничних смислів» Д. Леонтьєва – 

вправи «Моя професія», яка проводилася у парах, де один учасник виступав у 

ролі експериментатора, а інший –досліджуваного. Експериментатор ставив 

досліджуваному запитання «Навіщо ви обрали професію медичної сестри?» 

При цьому увага зосереджувалася на відповіді, наголошувалося на 
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необхідності розпочинати її словами «щоб…», а не «тому що…» Декілька 

відповідей обов’язково записувалися, на кшталт: «щоб допомагати людям», 

«щоб продовжити медичну династію», «щоб реалізувати свої схильності» 

тощо. Потім експериментатор ставив запитання «Навіщо тобі допомагати 

людям?»  «Щоб приносити користь іншим». «А навіщо тобі приносити 

користь іншим?» і т. ін. Такий ланцюжок запитань і відповідей закінчувався, 

коли було виявлено граничні смисли [76] і досліджуваний не зміг дати 

відповідь. Подібні вправи дозволяють майбутнім медичним сестрам 

визначити та осягнути представлену у свідомості картину світу, яка є 

актуальною на цей момент. 

Реалізовуючи завдання першого модуля, було здійснено розгляд та 

аналіз особливостей професійної діяльності медичних сестер залежно від 

вираження значущості таких їхніх потреб, як завоювання визнання з боку 

інших людей; потреба у цікавій суспільно корисній праці; у різноманітності, 

змінах; у самовдосконаленні, зростанні та розвитку як особистості, потреба у 

розвитку психологічної стійкості, здатності швидко відновлюватися; ставити 

для себе сміливі складні цілі й досягати їх; у високій заробітній платні й 

матеріальній винагороді; потреба бути креативним; потреба у гарних умовах 

роботи і комфортному оточенні; у соціальних контактах; формуванні й 

підтримуванні довгострокових стабільних взаємин; у чіткому структуруванні 

роботи, зниженні невизначеності; у впливовості та владі. 

На завершальному етапі опанування матеріалів кожного модуля 

учасники отримували завдання для самостійної роботи.  

На завершення роботи за програмою даного модуля учасникам 

пропонувалося завдання: виписати та проаналізувати власні мотиви 

професійної діяльності в контексті роботи з важкими соматичними хворими, 

визначити ресурси власної мотивації до конструктивної взаємодії зі 

складними пацієнтами. 
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Очікуваним результатом проходження модуля 1 було: 

– ознайомлення учасників з метою, програмним змістом та методичним 

наповненням тренінгових занять, створення конструктивної командної 

взаємодії; 

– розширення поінформованості майбутніх медичних сестер про вплив 

мотивації професійної діяльності на ефективність їхньої роботи з важкими 

соматичними хворими; 

– підвищення рівня значущості мотиву розвитку психологічної 

стійкості, резільєнтності медичних сестер при роботі з важкими соматичними 

хворими. 

Другий модуль програми («Резільєнтність у професійній діяльності 

медичних сестер: сутність, чинники та умови розвитку при роботі з важкими 

соматичними хворими») був спрямований на розв’язання виявлених на етапі 

констатувального експерименту проблем у розвитку когнітивно-

рефлексивного компонента резільєнтності: недостатній рівень обізнаності 

досліджуваних щодо розуміння резільєнтності у роботі з важкими 

соматичними хворими; знижена здатність до рефлексії, самоаналізу 

особливостей своєї професійної діяльності, тих чинників і умов, які б 

дозволили розвинути психологічну готовність і, як наслідок, резільєнтність у 

роботі з важкими соматичним хворими. 

Відповідно до плану другого модуля перед учасниками ставилося 

завдання опрацювати теоретичні та практичні підходи до питань: 

– визначення резільєнтності особистості, її структурних елементів; 

– проявів резільєнтності у професійній діяльності медичних сестер при 

роботі з важкими соматичними хворими; 

– професійно важливих якостей медичних сестер при роботі з важкими 

соматичними хворими; 

– ролі рефлексії у розвитку резільєнтності медичних сестер при роботі з 

важкими соматичними хворими; 



167 
 

– чинників розвитку резільєнтності медичних сестер у роботі з важкими 

соматичними хворими. 

Реалізовуючи завдання другого модуля, проведено групову дискусію на 

тему «Професійно важливі якості медичних сестер при роботі з важкими 

соматичними хворими». Робота здійснювалася у мінігрупах, за результатами 

якої було укладено перелік найбільш значущих, на думку учасників 

тренінгової групи, професійних якостей медичних сестер із наступним 

обґрунтуванням впливовості кожної якості у роботі з важкими соматичними 

хворими. Такими якостями є: відповідальність, високий рівень фахових знань, 

уміння спілкуватися та взаємодіяти, точність при виконанні маніпуляцій і 

медичних процедур, акуратність, дисциплінованість, уміння співчувати та 

співпереживати, що було інтерпретовано модератором тренінгу як емпатія, 

саморегуляція тощо.  

За допомогою модифікованої методики «Незакінчені речення» 

(учасникам тренінгу було запропоновано завершити речення «Психологічна 

стійкість – це..»). При проведенні групової дискусії «Роль психологічної 

стійкості у роботі з важкими соматичними хворими» було виявлено та 

проаналізовано особливості обізнаності досліджуваних щодо резільєнтності у 

професійній діяльності медичних сестер. Зважаючи на посилену 

зацікавленість та продуктивність роботи в мінігрупах, для актуалізації 

теоретичних положень аналізованої проблеми було використано 

мініповідомлення. Останні розкривали психологічні особливості професійної 

діяльності медичних працівників (перевантаженість спілкування; тривале 

вимушене перебування у полі чужих проблем; систематичне порушення 

добових біоритмів, пов’язаних зі специфікою роботи у змінах; постійний 

емоційний тиск із боку пацієнтів, їхніх родичів; висока соціальна значущість 

праці, відкритість для публічного обговорення та оцінки) та окремі аспекти 

резільєнтності у роботі з важкими соматичними хворими і логічно впліталися 

у логіку реалізації завдань цього модуля, а саме: 
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– сутність і психологічні передумови роботи з важкими соматичними 

хворими; 

– зміст та прояви резільєнтності медичних сестер у роботі з важкими 

соматичними хворими; 

– чинники, від яких залежить рівень розвитку психологічної стійкості 

медичних сестер. 

З метою створення цілісного, теоретично обґрунтованого погляду на 

проблему було проведено мінілекцію на тему «Психологічна готовність 

медичних сестер до роботи з важкими соматичними хворими», після якої 

запропоновано такі питання для осмислення та самоперевірки: 

1. Розкрийте зміст складових психологічної готовності медичних сестер 

до роботи з важкими соматичними хворими (мотиваційна, когнітивна, 

операційна, особистісна). 

2. У чому, на Вашу думку, проявляється ефективність діяльності 

медичної сестри при роботі з важкохворими пацієнтами? 

3. Якими засобами можна підвищити готовність медичних сестер до 

роботи з важкими соматичними хворими? 

Також у межах завдань даного модуля особливу увагу було зосереджено 

на розгляді такого емпіричного референта резільєнтності, як рефлексія, 

оскільки саме рефлексивні процеси дозволять майбутнім медичним сестрам 

визначати та долати власні обмеження у нових, складних професійних 

ситуаціях; адекватно ставитися до власних умінь і вчинків; формулювати нові 

професійні завдання; співвідносити знання про себе, оточуючих та 

навколишнє середовище і визначати найоптимальніші способи взаємодії; 

будувати конструктивні суб’єкт-суб’єктні стосунки з важкими соматичними 

хворими. Таких вмінь і навичок майбутні медичні сестри набувають у процесі 

навчання культури поводження з важко хворими та їх сім’ями, культури 

поваги до самого себе та інших учасників виробничого процесу. Ми суголосні 

з міркуваннями вчених А. Муравйовою й О. Олєйніковою про те, що 

студентів, і майбутніх медичних працівників зокрема, необхідно навчати 
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культурі поводження у різних ситуаціях, адекватно відрефлексовувати на 

успіх, невдачі, помилки та розчарування [98]. 

З метою розширення пізнання власного внутрішнього світу майбутніх 

медичних сестер, надання їм можливості подивитися на себе очами інших, у 

тому числі важкохворих пацієнтів, а також задля створення ідеального образу 

себе як високопрофесійного медичного працівника у програму тренінгу було 

введено вправи «Хто Я? Який Я?», «Закон гармонії», «Інтерв’ю», «Ми з тобою 

схожі», «Психологічна стійкість (незавершені речення)» та ін. 

Так, виконання вправи «Хто Я? Який Я?» було спрямовано на 

поглиблення уявлень про себе, усвідомлення своїх ресурсів, визначення зони 

найближчого розвитку та проводилося у декілька етапів. Спочатку учасників 

просили на окремому аркуші паперу записати не менше 15 відповідей на 

запитання «Хто Я? Яка(ий) Я?» [40]. Це могли бути слова, твердження або 

навіть речення. На наступному етапі необхідно було з цього переліку обрати 5 

 6 характеристик, які є найбільш важливими у роботі з важкими 

соматичними хворими. Інструкція третього етапу: «Сядьте зручно і уявіть, що 

настав чарівний день, коли зникли усі обмеження та перепони на Вашому 

шляху. Все стало можливим, досяжним, реальним. Ви стали психологічно 

стійкою, резільєнтною медичною сестрою. Тепер відкрийте очі і запишіть 5  

6 характеристик себе нової (го)». В обговоренні результатів увага 

зосереджувалася на кількісному та якісному аналізі позитивних і негативних 

характеристик теперішнього Я, на окресленні кроків на шляху до бажаного Я. 

Тренінгова вправа «Психологічна стійкість (незавершені речення)» мала 

на меті поглибити осмислення та відчуття психологічної стійкості майбутніх 

медичних сестер у роботі з важкохворими, розширити бачення засобів, що 

допомагають розвинути дану стійкість. Робота проводилася індивідуально з 

подальшим груповим обговоренням; пропонувалося завершити такі 

незакінчені твердження: 

– Бути психологічно стійким для мене означає… 

– Деякі люди більш психологічно стійкі, ніж інші,  це люди, які… 
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– Психологічно нестійкі люди – це… 

– Свою психологічну стійкість у житті я виявляю через… 

– У мене є взірець  професіонал із розвинутою психологічною 

стійкістю, який… 

– У роботі з важкими соматичними хворими моя психологічна стійкість 

виявляється у… 

– Аби бути психологічно стійким, я хочу … 

Під час аналізу обговорювалися різні точки зору, що сприяло більш 

глибокому усвідомленню ступеня власної психологічної стійкості, 

можливостей її розвитку та переваг психологічної стійкості медичної сестри 

при роботі з важкохворими пацієнтами. 

Завершальний етап роботи за програмою даного модуля містив завдання 

для самостійної роботи: написати коротке есе на тему «Резільєнтність та її 

роль у діяльності медичної сестри при роботі з важкими соматичними 

хворими», а також завести «Щоденник моїх почуттів і вчинків», у якому 

аналізувати події минулого дня, при чому у негативних ситуаціях намагатися 

побачити шляхи до власних змін. 

Очікуваними результатами за модулем 2 виступали: 

– підвищення рівня обізнаності досліджуваних щодо резільєнтності 

медичних сестер та її ролі у роботі з важкими соматичними хворими; 

– подальше розширення самоусвідомлення та розвитку рефлексії 

майбутніх медичних сестер; 

– усвідомлення ролі резільєнтності у роботі з важкими соматичними 

хворими та можливостей розвитку її компонентів у медичних сестер. 

Третій модуль («Розвиток проявів резільєнтності медичних сестер у 

роботі з важкими соматичними хворими») сприяв розвитку операціонально-

діяльнісного компонента резільєнтності шляхом розв’язання таких завдань: 

– розвиток навичок виявлення емоційних, когнітивних, 

інтелектуальних, поведінкових проявів стресу у медичних сестер при роботі з 

важкими соматичними хворими; 
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– систематизація та поглиблення уявлень про антистресову поведінку, 

про можливості використання конструктивних копінг-стратегій у складних 

життєвих і професійних ситуаціях; 

– розширення та опанування репертуару адекватних копінг-стратегій 

роботи з важкими соматичними хворими; 

– розвиток умінь шукати, приймати і надавати підтримку та допомогу у 

складних життєвих та професійних ситуаціях. 

З метою максимально повного опанування завдань даного модуля було 

використано різні форми і методи тренінгової роботи: мозкові штурми, 

групові дискусії, мінілекції, бесіди, робота в парах і в малих групах, 

психогімнастичні вправи, практикуми тощо. 

Активізація учасників групової взаємодії забезпечувалася вправою 

«Карусель», під час якої її учасники розподілялися на групи, утворюючи два 

кола – внутрішнє і зовнішнє, обличчям одне до одного. Завданням вправи 

зумовлено пропонованою ситуацією: протягом 3  4 хвилин максимально 

легко увійти в контакт, підтримати коротку бесіду з одним із партнерів, а 

потім подякувати і попрощатися. Після сигналу учасники зовнішнього кола 

робили крок праворуч. Прикладами ситуацій слугували: 

– «Перед вами доволі добре знайома людина, яку Ви не бачили 

тривалий час. Ви раді її бачити…»; 

– «Перед вами незнайома людина. Познайомтеся з нею…»; 

– «Перед вами сильно хвора людина, і вона потребує вашої допомоги. 

Запропонуйте їй свою допомогу…»; 

– «Перед вами розлючений агресивний пацієнт. З’ясуйте, що 

трапилося…»; 

– «Перед вами маленька дитина, яка чогось злякалася. Заспокойте її…»; 

– «Після тривалої розлуки ви зустрічаєте дорогу вам людину. Ви раді 

зустрічі…» 

Після виконання вправи відбувалося обговорення вражень, власних 

емоційних переживань різних комунікативних ситуацій, аналізувалося, з ким 
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легше вдавалося установити контакт, кому вдалося допомогти, а кому ні, і 

чому. Варто зазначити, що вправа викликала надзвичайний інтерес учасників, 

вони активно висловлювалися про свої успіхи та складності, які виникли у 

ході вправи. Таке залучення членів групи до тренінгового процесу дозволило 

продуктивно провести мозковий штурм, коли пропонувалося знайти якомога 

більше асоціацій на слово «стрес», що більш точно відобразило емоційні 

переживання учасників у стресогенних ситуаціях. Візуалізація вправи 

підкріплювалась прикладом хронічної дії стресу – відкладання «на потім». 

Для студентів така ситуація є звичною, оскільки більшість з них змотивовані 

на такий вибір, не усвідомлюючи її наслідків, зумовлених психологічними 

напруженнями, які призводять до стресу і вносять дисбаланс в життєстійкість 

організму.  

Отримати досвід такого усвідомлення особистісних переживань, 

особливостей поведінки у складних життєвих і професійних ситуаціях, 

зрозуміти та прийняти до дії ефективні копінг-стратегії та саморегуляційні 

прийоми допомагала вправа «Веселка настрою» у вигляді незавершених 

речень. Групі було представлено слайд мультимедійної презентації з 

намальованою веселкою, де кожному кольору відповідало певне твердження, 

яке необхідно було продовжити, уявивши себе в ситуації роботи з 

важкохворими або пацієнтами на термінальній стадії: 

Червоний – Мене надихає …; 

Оранжевий – Мене радує …; 

Жовтий – Мене веселить …; 

Зелений – Мене заспокоює …; 

Блакитний – Мені тривожно від …; 

Синій – Мене турбує …; 

Фіолетовий – Мені сумно від … 

По завершенні висловлювань проводилася групова рефлексія щодо 

легкості / складності вияву почуттів і переживань, а також акцентувалася 
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увага на тому, що ці завдання слугують чудовим прикладом адекватного 

виявлення негативних емоцій. 

Для підвищення рівня обізнаності в питаннях стресостійкості нами були 

використані мініповідомлення на теми: «Емоції та їхня роль у реагуванні на 

стресові події у професійній діяльності та повсякденному житті медичних 

сестер»; «Конструктивні способи вияву емоційних станів медичних сестер у 

складних професійних ситуаціях»; «Здатність медичних сестер до 

використання копінг-стратегій та їхня результативність у роботі з важкими 

соматичними хворими», що базувалися на результатах досліджень 

К. Абульханової-Славської [1], Л. Анциферової [7], Д. Леонтьєва [75], 

Н. Логінової [79], М. Селігмана [134], Т. Титаренко [143] та ін. про динамічне 

поєднання при виборі доступних стратегій трьох характеристик: проблемної 

ситуації (специфіка, смислова значущість, контрольованість), ресурсів 

особистості та доступності того чи іншого виду копінг-стратегій [1]. 

Осмислення та закріплення теоретичного матеріалу у мініповідомленні 

«Емоції та їхня роль у реагуванні на стресові події у професійній діяльності та 

повсякденному житті медичних сестер» пропонувалося учасникам тренінгу 

обговорити за такими питання: 

1. Схарактеризуйте емоційну складову у роботі медичних сестер. 

2. Наведіть експресивні характеристики емоційних станів: 

радість; 

подив; 

страх; 

розпач; 

сором; 

гнів; 

провина; 

огида; 

страждання. 
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3. Якими засобами можна знизити стресові прояви медичних сестер у 

роботі з важкохворими пацієнтами? 

4. Оберіть техніки етичного прояву емоцій з-поміж перелічених: 

обговорювати проблемну ситуацію, вербалізувати власні почуття, 

викричатися, розплакатися, зайнятися фізичною активністю, виправити 

ситуацію, помститися за завдану кривду, переключитися на турботу про 

близьких, зайнятися творчістю, пліткувати та обмовляти людину, слухати 

улюблену музику, виїхати на природу, побути на самоті, виспатися, відвідати 

масажний кабінет, поплавати, потанцювати. Доповніть перелік власними 

техніками. 

Далі наголошувалося на відмінностях між стратегіями психологічного 

захисту як неусвідомлюваними адаптивними реакціями і копінг-стратегіями 

як усвідомлюваними цілеспрямованими адаптивними діями при зіткненні з 

життєвими труднощами. Зверталася увага на функціональні особливості 

психологічного захисту в регуляції поведінки та врівноваженні внутрішніх 

конфліктів між свідомістю і неусвідомлюваним у ситуаціях, які викликають 

страх і тривогу. 

 Водночас акцентувалася увага на ефективних копінг-стратегіях у 

діяльності медичної сестри: об’єктивне беземоційне оцінювання труднощів у 

лікуванні важкохворих пацієнтів; прийняття відповідальності на себе у 

складній ситуації; опанування емоцій та самоконтроль; зміна настанов щодо 

особливостей спілкування та взаємодії з важкими соматичними хворими; 

орієнтація на самостійне розв’язання проблеми; пошук соціальної підтримки. 

Спільно аналізувалися можливості вироблення адекватних способів 

психологічної допомоги та підтримки невиліковних пацієнтів, родичів, які 

втратили близьку людину, тощо.  

У процесі проведення теоретичних мініблоків заохочувалося активне 

обговорення майбутніми медичними сестрами таких питань: 

1. Схарактеризуйте основні стилі долаючої поведінки особистості. Які 

стилі є найбільш конструктивними у діяльності медичних сестер? 
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2. Назвіть несвідомі адаптаційні механізми психологічного захисту. 

Наведіть приклади їх прояву в повсякденному житті. Поясність причини, з 

якими вони можуть бути пов’язані. 

3. Яким чином реалізуються механізми психологічної стійкості 

(формування мотивації до опанування трансформаційних копінг-стратегій, 

здатність свідомо знижувати стресогенність життєвих та професійних змін, 

підвищення відповідальності у ставленні до здоров’я, спрямованість на пошук 

активної соціальної підтримки)? Обґрунтуйте відповідь. 

Усвідомленню особливостей використання копінг-стратегій майбутніми 

медичними сестрами слугувала робота в малих групах. Учасники 

об’єднувались у три підгрупи, кожна отримувала бланк із зазначеними 

групами копінг-стратегій: автоматизовані копінги (втеча-уникнення, 

прийняття відповідальності); захисні копінги (конфронтація, дистанціювання, 

самоконтроль); активно-діяльнісні копінги (пошук соціальної підтримки, 

планування вирішення проблеми, позитивна переоцінка ситуації). Командам 

було запропоновано пригадати або згенерувати ситуацію професійної 

взаємодії медичної сестри із важким соматичним хворим на кожну копінг-

стратегію. Обговорення відбувалося жваво і викликало велику зацікавленість 

у студентів. 

Посиленню самоаналізу власної діяльності, почуттів, переживань, 

думок, перенесенню досвіду, отриманого на тренінгових заняттях, у площину 

реального життя слугували завдання для самостійної роботи: спостерігати та 

відстежувати виявлення власних копінг-стратегій у стресових ситуаціях, 

аналізувати наявність долаючої поведінки в оточуючих та записувати у 

щоденнику спостережень; написати есе на теми «Що мені допомагає 

розслабитися?», «Що мене надихає?» 

Очікуваними результатами за модулем 3 виступали: 

– формування обізнаності щодо способів підвищення стресостійкості та 

копінг-стратегій у складних професійних ситуаціях при роботі з важкими 

соматичними хворими; 
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– розширення репертуару довільного управління емоційними станами 

медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими; 

– опанування адекватних копінг-стратегій у роботі з важкими 

соматичними хворими. 

У межах четвертого модуля програми («Особливості саморегуляційних 

проявів резільєнтності медичних сестер у комунікації з важкими соматичними 

хворими») було виокремлено такі завдання: 

– поглиблення обізнаності про способи саморегуляції у складних 

комунікативних ситуаціях із важкохворими; 

– розвиток навичок організації конструктивної комунікації із важкими 

соматичними хворими; 

– розширення проявів толерантності у складних ситуаціях спілкування 

із важкохворими пацієнтами; 

– забезпечення оптимального рівня самоконтролю та саморегуляції у 

ситуаціях міжособистісної взаємодії з важкими соматичними хворими. 

Реалізовуючи ці завдання, було підібрано найбільш оптимальні активні 

методи навчання комунікативно-регулятивного компонента резільєнтності 

медичних сестер у вигляді мінілекцій, психогімнастичних вправ, рольових 

ігор, групових дискусій, роботи в малих групах, які сприяли розвитку 

перцептивних навичок, умінь усвідомлювати та розуміти власні переживання і 

почуття пацієнтів у ситуації комунікації. 

Для поглиблення обізнаності щодо адаптивних саморегуляційних 

стратегій у складних професійних ситуаціях було прослухано 

мініповідомлення на тему «Саморегуляція медичних сестер як засіб швидкого 

відновлення після спілкування з важкими соматичними хворими», у 

підготовці якого використовувалися наукові дослідження К. Абульханової-

Славської [1], М. Боришевського [23], М. Гриньової [40], О. Конопкіна [64], 

В. Моросанова [97], О. Саннікової [133] та ін.  

З метою ефективного засвоєння даної теми учасникам тренінгу 

пропонували завдання рефлексивного змісту з подальшим обговоренням.  
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1. У чому полягають провідні механізми процесів саморегуляції 

(планування, моделювання, програмування, оцінювання результатів)? 

2. Обґрунтуйте психотерапевтичний вплив спілкування медичної сестри 

з важкохворими пацієнтами. 

3. Якими природними механізмами зняття психоемоційної 

напруженості, розслаблення, підвищення життєвого тонусу Ви володієте? 

Проаналізуйте їх. 

4. Схарактеризуйте способи зняття психоемоційної напруженості та 

втоми: управління диханням, м’язова релаксація, самопрограмування, 

самозаохочення, аутогенне тренування, концентрація уваги, візуалізація. 

Розвитку здатності майбутніх медичних сестер гнучко реагувати на 

складні ситуації слугувала введена у зміст тренінгу вправа «Проте ти…» [30]. 

Учасники розбивалися на пари, і їм видавали аркуш паперу, на якому один із 

партнерів зазначав якийсь свій недолік, після чого передавав аркуш 

партнерові, який записував якусь позитивну якість, починаючи зі слів: «проте 

ти». Потім відбувалося групове обговорення можливості використання цього 

прийому в комунікації з пацієнтами. 

Осмисленню сутності поняття «толерантність» сприяла вправа 

«Емблема толерантності». На першому етапі завдання учасникам 

пред’являвся перелік аспектів толерантності: співпраця, дух партнерства; 

готовність прийняти чужу думку; повага до прав інших; прийняття іншого 

таким, який він є; повага до людської гідності; уміння поставити себе на місце 

іншого; повага до права бути іншим; визнання того, що всі люди різні і кожна 

людина особлива; визнання рівності інших; відмова від домінування, 

заподіяння шкоди й насильства іншим людям. Досліджувані виокремлювали 

найважливіші, на їхню думку, аспекти і обґрунтовували відповіді. На 

наступному етапі учасники об’єднувалися у мінігрупи і спільно працювали 

над емблемою толерантності, яку можна було б розмістити, скажімо, на 

обкладинці книги. На заключному етапі відбувалася презентація емблем 

кожної команди з описом і поясненням деталей малюнка. 
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З метою вироблення навичок надання психологічної підтримки та 

актуалізації проявів толерантності у складних ситуаціях було запропоновано 

вправу «Слова підтримки». Учасникам надавалася інструкція: «Уявіть, що Ви 

працюєте у відділенні лікарні, де знаходяться дуже важкі хворі. Ви 

намагаєтесь добре виконати свою роботу, але, не зважаючи на це, один хворий 

нагримав на Вас. Ви засмучені. Напишіть на аркуші декілька речень 

підтримки самого себе. Що Ви хотіли би зараз почути?». Далі учасникам 

пропонувалося об’єднатися в пари, обмінятися аркушами, прочитати їх і 

розіграти ситуацію, коли один приходить до колеги і розповідає про прикру 

ситуацію, описану в інструкції. Партнер вислуховує і намагається підтримати 

колегу саме тими словами, що записані на аркуші. Потім вони міняються 

місцями. Під час обговорення даної вправи акцентувалась увага на почуттях, 

які студенти отримали, перебуваючи в обох ролях. 

Для поглиблення розуміння сутності поняття психоемоційного стану 

пацієнтів із загрозливими для життя захворюваннями та механізмами прояву, 

проводилися бесіди рефлексивного змісту: «Я можу втратити», «Пережита 

біль після втрат», «Страждання і дезорганізація» на заняттях з навчальних 

дисциплін «Медсестринство в інфектології», «Основи медсестринства» при 

вивченні тем «ВІЛ-інфекція/СНІД», «Втрата, смерть і горе». Учасникам 

пропонували на 4-5 чистих аркушах паперу написати про найважливіші 

ситуації, які відбулися в їхньому житті, і повертали їх написом донизу. Коли 

тренер говорив про захворювання, він навмання забирав у кожного учасника 

по одному аркушу, потім наступні. Таким чином учасники могли пережити і 

оцінити власні емоції від неочікуваних втрат, пов’язаних з хворобою пацієнтів 

та їх негативними емоціями– гнівом.  

Використовуючи матеріали авторського навчального посібника 

«Психологія кризових станів» [170], ми зосереджували увагу майбутніх 

медичних сестер, що, працюючи з хворими, «які перебувають на стадії гніву, 

надзвичайно важливо не персоніфікувати його, не переносити на себе, адже 

вмираючий пацієнт злиться на весь білий світ, який знехтував ним, а ви – 
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лише найближча і найзручніша мішень. Ви можете не симпатизувати 

пацієнтові, він чекає від вас емпатії – здатності розуміти його стан і почуття». 

Під час проведення бесід також акцентували увагу на важливості 

прийняття почуттів хворої людини, навіть якщо ті не відповідають 

очікуванням медичної сестри, чи не збігаються з її власною системою 

цінностей, а також неосудної манери спілкування, особливо якщо пацієнт 

проявляє гнів чи навіть ненависть. 

Закріпленню навичок медиків гнучко реагувати на надто бурхливу 

поведінку партнера з комунікації слугувала вправа «Для вас важливо», метою 

якої було навчитися знижувати агресивний потенціал тверджень партнера, 

переорієнтовуючи його на конструктивну взаємодію. Учасники об’єднуються 

у пари, і один з них емоційно виголошує претензію на кшталт: «Ви дуже 

повільно виконуєте ці маніпуляції!» Для успішного опанування пропонованої 

навички тренер перед проведенням вправи перелічує такі ключові моменти: 

– зрозуміти, що саме викликало таку реакцію у партнера зі спілкування; 

– говорити про загальний, але дотичний предмет претензії; 

– наголошувати на позитивних аспектах, уникаючи використання 

частки «не…»; 

– акцентуватися не на собі, а на людях. 

У цьому сенсі найбільш доречним притлумленням агресивності хворого 

було запитання: «Для вас важливо, аби люди швидко виконували свою 

роботу?», на що, звісно, звучить відповідь «Так». Коли у формулюванні 

доречного запитання виникали труднощі, це виносилося на обговорення всієї 

групи. У процесі загального обговорення завдання ставилися запитання: які 

відчуття від застосування цього алгоритму? які почуття викликали ролі 

агресора? адресата? що викликало найбільшу складність? У яких ситуаціях 

професійного спілкування можна застосовувати цю тактику? 

Опрацьовуючи програмний зміст даного модуля, учасники отримали 

завдання для самостійної роботи: підготувати творчі завдання «Що мені 
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допомагає розслабитися?» та «10 заповідей комунікативної толерантності у 

роботі медичних сестер». 

Очікуваними результатами за модулем 4 були: 

– підвищення рівня осмислення процесів саморегуляції у складних 

комунікативних ситуаціях при роботі з важкими соматичними хворими; 

– вдосконалення перцептивних навичок, умінь організовувати 

конструктивну комунікацію із важкими соматичними хворими; 

– посилення толерантного ставлення до важкохворих пацієнтів у 

процесі спілкування; 

– розширення репертуару засобів досягнення психологічної стійкості 

через гармонізацію внутрішнього стану медичних сестер. 

На завершальному занятті, з метою акумулювати позитивний досвід 

тренінгу та створити ситуацію успіху було запропоновано вправу «Кошик 

побажань», яка виконувалась у два етапи. На першому етапі всі учасники по 

колу матеріалізували побажання іншим, проговорюючи їх, складали в кошик. 

На другому  тренер непомітно вклав заздалегідь підготовлені ним і згорнені 

в папір фрази у кошик, пропонуючи кожному по черзі витягувати їх, і з 

надихаючим настроєм проговорити зміст та інтерпретувати фрази. 

– Життя готує тобі щось надзвичайно приємне! 

– Люби себе таким, яким ти є! 

– Зроби собі подарунок, ти на це заслуговуєш! 

– Найближчим часом тобі обов’язково пощастить! 

– Ти неповторний, просто вір у це! 

– Ти здатен досягнути набагато більшого! 

– Настав час зробити те, на що ти досі не наважувався! 

– Ти досягнеш успіху! 

– Пишайся собою! 

– Тобі обов’язково пощастить! 

Окрім того, узагальненню отриманого досвіду, усвідомленому 

проживанню майбутніми медичними сестрами своїх особистісних досягнень у 
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процесі тренінгу, виокремленню та перенесенню у реальні професійні ситуації 

ключових навичок розвитку резільєнтності сприяли застосування групових 

обговорень щодо визначення найяскравіших вражень від тренінгу та 

формування головного висновку цієї програми, а також анкетування 

учасників для надання тренерові зворотного зв’язку – їхніх думок про зміст, 

рівень організації та корисність вправ для застосування у практичній роботі. 

Зазначимо, що на кожному етапі реалізації програми досліджуваним 

було запропоновано релаксаційні вправи, методи візуалізації та медитативні 

техніки, спрямовані на зниження внутрішніх емоційних переживань, 

ослаблення психічної напруги, гармонізацію внутрішнього стану, опанування 

прийомів саморегуляції психічних станів та поведінки [30; 40; 67]. 

Таким чином, авторське бачення розвитку резільєнтності майбутніх 

медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими ґрунтується на 

ключових постулатах гуманістичного підходу та передбачає проходження 

цілісної програми спеціальних тренінгових занять, що поетапно розкривають 

роботу з компонентами резільєнтності, а також розвиток умінь і навичок 

застосування психологічно стійких стратегій поведінки у практиці навчально-

професійної діяльності. Розроблена нами програма розвитку резільєнтності 

медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими базується на 

поєднанні навчального, тренувального та розвивального аспектів, чіткому 

дотриманні основних правил групової роботи та вербалізованій рефлексії 

учасників, що створює сприятливі умови для розвитку особистості в контексті 

досліджуваної проблеми. 

 

3.3 Аналіз ефективності впровадження програми розвитку 

резільєнтності медичних сестер в умовах професійної підготовки 

 

Формувальний експеримент було проведено протягом 2018  2019 рр. У 

дослідженні взяли участь 55 осіб, які навчалися у Черкаській медичній 

академії та Берегівському медичному коледжі: із них 28 осіб увійшли до 
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експериментальної групи і 27 – до контрольної, спеціальності 

Медсестринство, спеціалізації Сестринська справа. Однорідність 

експериментальної та контрольної груп було забезпечено за вихідними 

даними щодо розвитку резільєнтності та соціально-демографічними 

характеристиками досліджуваних. 

Ефективність упровадження програми розвитку резільєнтності 

медичних сестер в умовах професійної підготовки оцінювалася за двома 

зрізами  до і після формувального експерименту  на основі тих самих 

методик, що й на констатувальному етапі дослідження.  

В експериментальній групі у рамках професійної підготовки було 

реалізовано програму розвитку резільєнтності медичних сестер у роботі з 

важкими соматичними хворими у форматі тренінгу. У контрольній групі 

підготовка медичних сестер мала виключно традиційний характер і 

здійснювалася відповідно до Освітньо-професійної програми та Галузевого 

стандарту вищої освіти (Галузь знань 1201 Медицина. Напрям підготовки 

6.120101 Сестринська справа. Спеціальність 5.12010102 Сестринська справа). 

Оцінювання статистичної значущості динаміки показників 

резільєнтності медичних сестер загалом, а також окремих її компонентів до і 

після формувального експерименту здійснювалося за G-критерієм знаків як в 

експериментальній, так і в контрольній групах. Крім того, за критерієм χ
2
 

здійснено оцінювання статистичної значущості відмінностей у показниках 

резільєнтності між учасниками експериментальної та контрольної груп на 

початку й по завершенні формувального експерименту. 

Порівняльний аналіз показників резільєнтності досліджуваних з 

експериментальної та контрольної груп до і після формувального 

експерименту засвідчив доволі яскраву позитивну динаміку як загального 

рівня резільєнтності, так і її компонентів в експериментальній групі (р  0,05, 

р  0,01). Водночас у контрольній групі статистично значущих відмінностей 

протягом часу, коли тривав формувальний експеримент в експериментальній 

групі, виявлено не було (табл. 3.1). 
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Як видно з таблиці, якщо до початку експерименту в експериментальній 

групі високий рівень резільєнтності було виявлено у 32,1% досліджуваних, то 

після експерименту таких осіб стало вже 57,1%. Водночас кількість 

досліджуваних із низьким рівнем резільєнтності зменшилася з 7,2 до 3,6% 

(p < 0,05). 

Таблиця 3.1 

Розподіл досліджуваних за рівнями резільєнтності до (І зріз)  

і після (ІІ зріз) формувального експерименту 

Групи 

досліджуваних 

Рівні резільєнтності, 

кількість досліджуваних, у % 

низький середній високий 

І зріз ІІ зріз І зріз ІІ зріз І зріз ІІ зріз 

експеримента-

льна 
7,2 3,6* 60,7 39,3* 32,1 57,1* 

контрольна 11,1 7,4 59,3 63,0 29,6 29,6 

* – відмінності значущі на рівні (p < 0,05) 

 

Що стосується контрольної групи, то за результатами І і ІІ зрізів 

зафіксовано лише незначні зміни на середньому (з 59,3 до 63,0%) і низькому 

(з 11,1 до 7,4%) рівнях, тоді як кількість досліджуваних з високим рівнем 

резільєнтності практично не змінилася (29,6%). У цілому відмінності між 

показниками І і ІІ зрізів у контрольній групі не є статистично значущими 

(Додаток В.1). 

Таким чином, можна констатувати, що при апробації програми 

формувального експерименту значно збільшилася кількість медичних сестер 

із високим рівнем резільєнтності та зменшилась кiлькість із низьким рівнем. 

Як наслідок, респонденти експериментальної групи вирізнялися бiльшою 

обізнаністю щодо резільєнтності та її значення у роботі медичної сестри, 

яскраво вираженим ціннісним ставленням до розвитку резільєнтності, 

здатністю до конструктивної комунікації та саморегуляцiї у роботі з важкими 

соматичними хворими тощо. 
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Подiбнi результати отримано й щодо рiвнiв розвитку всiх компонентiв 

резільєнтностi медичних сестер, про що свідчать результати порівняльного 

аналiзу даних І (до початку експерименту) та ІІ (по його завершенні) зрізiв в 

експериментальній та контрольнiй групах, спрямованого на вивчення змiн у 

рiвнях розвитку компонентів резільєнтності учасників експериментальної 

групи. 

Зокрема здійснено порівняльний аналіз рівнів ціннісно-мотиваційного 

компонента резільєнтності медичних сестер в експериментальній і 

контрольній групах на початку та після проведення експерименту (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Порiвняльний аналiз рiвнiв розвитку цiннiсно-мотивацiйного 

компонента резільєнтності досліджуваних в експериментальнiй i 

контрольнiй групах на початку та пiсля проведення формувального 

експерименту 
 

Групи 

Рівні ціннісно-мотиваційного компонента, 

кількість досліджуваних, у % 

До експерименту Після експерименту 

Низький Середній Високий Низький Середній Високий 

Експеримен-

тальна  
25,2 54,0 20,8 3,6* 50,0* 46,4* 

Контрольна 25,9 59,5 14,6 22,2 59,3 18,5 

* – відмінності значущі на рівні (p < 0,05) 

Як видно з даних, наведених у табл. 3.2, в експериментальнiй групi мiж 

результатами І та ІІ зрiзiв зафiксованo статистично значущi вiдмінностi (р < 

0,05) у рiвнях розвитку цiннiсно-мотиваційного компонента резільєнтності. 

Йдеться про значне зростання кількості досліджуваних з високим рівнем (з 

20,8 до 46,4%) та зменшення числа осіб із низьким рівнем розвитку цього 

компонента (з 25,2 до 3,6%) (див. Додаток В.1, В.2).  

Такі медичні сестри виявили прагнення психологічно готуватися до 

роботи з важкими соматичними хворими, розвивати психологічну стійкість 

(пружність, резільєнтність), демонстрували переважно позитивне ставлення 

до довкілля й до себе як фахівців медичної сфери. Водночас, рівні ціннісно-
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мотиваційного компонента резільєнтності учасників контрольної групи між 

результатами І та ІІ зрізів змінилися статистично незначуще 

(див. Додатки В.1, В.2). 

Щодо динамiки розвитку когнітивно-рефлексивного компонента 

резільєнтності, то узагальненi результати порiвняльного аналiзу за рiвнями 

його розвитку в експериментальній і контрольній групах на початку та пiсля 

експерименту представлено у табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Порiвняльний аналiз рівнiв когнiтивно-рефлексивного компонента 

резільєнтності в експериментальнiй i контрольнiй групах на початку та 

пiсля експерименту 

 

Групи 

Рівні когнітивно-рефлексивного компонента, 

кількість досліджуваних, у % 

До експерименту Після експерименту 

Низький Середній Високий Низький Середній Високий 

Експеримен-

тальна  
17,9 64,2 17,9 7,1* 42,9* 50,0* 

Контрольна 18,5 63,0 18,5 11,1 70,4 18,5 

* – відмінності значущі на рівні (p < 0,05) 

 

Із таблиці випливає, що відмінності когнітивно-рефлексивного 

компонента резільєнтності між результатами І та ІІ зрізів у контрольній групі 

не є статично значущими. А в експериментальній групi, навпаки, зафіксовано 

зростання кiлькостi досліджуваних з високим рівнем розвитку даного 

компонента з 17,9 до 50,0% та зменшення кiлькості осіб із низьким рівнем з 

17,9 до 7,1% (р < 0,05, див. Додатки В.1, В.2). 

Як наслідок, досліджувані експериментальної групи вирізнялися 

більшою обізнаністю про сутність і психологічні передумови роботи з 

важкими соматичними хворими, глибше усвідомлювали значення 

резільєнтності у професійній діяльності медичних сестер, були більш, ніж на 

початку експерименту, схильні до рефлексії особливостей власної роботи з 
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важкими соматичними хворими та можливостей розвитку резільєнтності під 

час навчально-професійної діяльності тощо.  

Подiбнi тенденцiї виявлено в результатi порiвняльного аналiзу рiвнiв 

розвитку операційно-діяльнісного компонента резільєнтності в учасників 

експериментальної та контрольної груп на початку та після проведення 

експерименту (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Порівняльний аналіз рівнів розвитку операційно-діяльнісного 

компонента резільєнтності учасників експериментальної та контрольної 

груп на початку та після експерименту 

 

Групи 

Рівні операційно-діяльнісного компонента, 

кількість досліджуваних, у % 

До експерименту Після експерименту 

Низький Середній Високий Низький Середній Високий 

Експеримен-

тальна  
7,1 50,0 42,9 3,6* 32,1* 64,3* 

Контрольна 11,1 48,1 40,7 7,4 51,9 40,7 

* – відмінності значущі на рівні (p < 0,05) 

 

Як видно із таблиці, зміни у розвитку операційно-діяльнісного 

компонента резільєнтності медичних сестер відбулись і в контрольній, і в 

експериментальній групах, при чому в експериментальній групі вони є 

статистично значущими. Показники високого рівня даного компонента у 

контрольній групі залишилися практично незмінними, а в експериментальній 

групі вони збільшилися з 42,9 до 64,3% (р < 0,05). 

Отримані результати свідчать, що учасники формувального 

експерименту належним чином розвинули навички швидкого відновлення у 

складних професійних ситуаціях, виявили вміння обирати оптимальні копінг-

стратегії у роботі з важкими соматичними хворими тощо. 

Крім того, зафiксовано позитивну динамiку рiвнiв комунiкативно-

регулятивного компонента резільєнтностi в експериментальнiй групі на 
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початку та після проведення експерименту порiвняно з контрольною групою 

(табл. 3.5). 

Дані таблиці свідчать, що показники комунiкативно-регулятивного 

компонента резільєнтностi мiж результатами І та ІІ зрiзiв у контрольнiй групi 

практично не змiнилися. Водночас в експериментальній групі відбулося 

суттєве зростання кiлькостi досліджуваних з високим рівнем розвитку даного 

компонента (з 3,7% до 32,1%) та зменшення числа осіб із низьким рівнем (з 

42,9 до 14,3%) (р < 0,01, див. Додатки В.1, В.2). 

Таблиця 3.5 

Порiвняльний аналiз рiвнів розвитку комунікативно-регулятивного 

компонента резільєнтності учасників експериментальнoї та кoнтрольнoї 

груп на початку та пiсля eкспeримeнту 
 

Групи 

Рівні комунікативно-регулятивного компонента, 

кількість досліджуваних, у % 

До експерименту Після експерименту 

Низький Середній Високий Низький Середній Високий 

Експеримен-

тальна  
42,9 53,5 3,6 14,3* 53,6* 32,1* 

Контрольна 44,4 51,9 3,7 37,0 59,3 3,7 

* – відмінності значущі на рівні (p < 0,01) 

При цьому досліджувані експериментальної групи вирізнялися більшою 

готовністю гнучко діяти в непередбачуваних умовах спілкування з важкими 

соматичними хворими, бути толерантними у складних професійних ситуаціях 

тощо. 

У цілому можна констатувати, що порiвняльний аналiз результатiв 

апробацiї авторської програми засвiдчив позитивнi змiни у проявах 

резільєнтності медичних сестер. 

Підстави для такого висновку дають і відповіді учасників 

експериментальної групи на анкети зворотного зв’язку після проведення 

формувального експерименту. Зокрема, 72% медичних сестер з 

експериментальної групи оцінили рівень корисності участі у тренінгу як 
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високий, а 28% – як дуже високий. Вони зазначали, що участь у тренінгу 

сприяла їхній більшій стресостійкості, кращому розумінню ролі медичної 

сестри у роботі з важкими соматичними хворими, усвідомленню можливостей 

швидкого відновлення у складних ситуаціях взаємодії з ними. Крім того, 

респонденти визнали, що участь у тренінгу допомогла їм краще розуміти себе 

й оточуючих, налагоджувати контакти з ними.  

Практично всі досліджувані з експериментальної групи вказали на те, 

що будуть використовувати отримані знання у практиці професійної 

діяльності, причому в роботі не лише з важкими соматичними хворими, а і з 

іншими пацієнтами.  

Отже, результати апробації програми підтвердили її ефективність щодо 

розвитку резільєнтності медичних сестер.  

Програма тренінгу розвитку резільєнтності може використовуватися в 

освітньому процесі, спрямованому на підготовку медичних сестер, а також на 

курсах підвищення їхньої кваліфікації під час безпосередньої практичної 

діяльності для безперервного професійного розвитку.  

Враховуючи те, що робота з важкими соматичними хворими та 

пацієнтами на термінальній стадії хвороби є надзвичайно стресогенною, 

вирізняється високою емоційністю, значним психічним і фізичним 

навантаженням і перевантаженням та може стати причиною емоційного 

вигорання медичних сестер і навіть їхніх психосоматичних захворювань, нами 

розроблено пам’ятку для медичних сестер із розвитку резільєнтності.  

РЕЗІЛЬЄНТНІСТЬ – це здатність подолати стрес або відновитися від 

його наслідків і перетворити це в позитивний життєвий та професійний 

досвід. Резільєнтність медичної сестри – це здатність точно сприймати і 

адекватно реагувати на стресові ситуації. 

ПАМЯТАЙТЕ: не стільки фактичний стрес, скільки реакція людини на 

стрес впливає на її фізичне, психологічне і духовне благополуччя. 

ОБЕРІТЬ для себе внутрішні та зовнішні чинники, які підвищують 

резільєнтність: особисті, сімейні, соціальні та професійні захисні фактори.  
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ЗНАЙТЕ: ці фактори можуть бути вами розвинуті. 

Особисті фактори: оптимізм, надія, позитивні емоції, віра в інших, 

позитивне і реалістичне мислення, почуття гумору, духовність, наявність 

етичних та моральних цінностей, наявність стійкої рольової моделі, прийняття 

життєствердних людей як приклади моделей, оптимістичний та реалістичний 

світогляд, позитивні очікування, прийняття обставин, які неможливо змінити, 

повага до себе, прийняття себе і життя, самореалізація, творчість, 

усвідомлення, вираження та управління почуттями, емоційний інтелект, 

альтруїзм, автономія, екстраверсія, чіткість, сумлінність, самооцінка та пошук 

інновацій та досягнення цілей почуття впевненості, встановлення балансу між 

роботою та особистим життям.  

ПАМЯТАЙТЕ: робота не є синонімом життя! 

Сімейні фактори: позитивні сімейні стосунки, підтримка рідних і 

близьких. 

ПАМЯТАЙТЕ: це не залежить від того, чи одружені ви чи ні. у вас є або 

батьки, або діти, або племінники, будуйте ці стосунки! 

Соціальні фактори: позитивні соціальні відносини, підтримка від 

однолітків, підтримка мережі соціальних зв'язків та соціальні ресурси, 

налагодження товариських стосунків із колегами, святкування успіхів колег та 

їх оцінювання, співпраця та довірливі відносини з керівництвом (довіра, 

безпечне вираження емоцій).  

ПАМЯТАЙТЕ: налагодження позитивних соціальних відносин і 

товариських стосунків із колегами зменшать напругу і виснаження на роботі. 

Професійні фактори: компетентність, баланс у професійному житті, 

самоефективність, самоконтроль, фокус внутрішнього контролю, когнітивна 

гнучкість, професійна ідентичність, рівень задоволеності роботою, позитивне 

ставлення до роботи, обмін знаннями, навичками, досвідом; здатність до 

виявлення стресових факторів та впровадження відповідних стратегій 

вирішення проблем, що включає в себе також підтримку хороших стосунків, 
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збереження довгострокової перспективи, підтримка перспективних 

переконань та візуалізацію своїх побажань.  

ПАМЯТАЙТЕ: робота повинна приносити задоволення.  

ЗНАЙТЕ: у професійній діяльності медичних сестер існує кілька видів 

емоційних реакцій, що підвищують ризик вигорання: 

– вина перед собою та іншими за те, що не встигли що-небудь зробити 

для пацієнта; 

– сором за те, що результат роботи не такий, як хотілося б; 

– образа на колег і пацієнтів, котрі не оцінили ваших зусиль; 

– страх, що не вдасться що-небудь зробити, що робота не дає права на 

помилку. НЕ ЗВИНУВАЧУЙТЕ СЕБЕ, НЕ СОРОМТЕСЯ, НЕ 

ОБРАЖАЙТЕСЯ, НЕ БІЙТЕСЯ! 

ПАМЯТАЙТЕ: працюючи з важкими хворими, оцінюйте не наслідки 

хвороби для пацієнта, а результат вашої роботи  забезпечення якості життя 

для людини. 

ЗНАЙТЕ: підвищуючи свій фаховий рівень, ви поліпшуєте впевненість 

у собі, самосвідомість, навички спілкування та вирішення проблем.  

Одним з важливих емоційних проявів психологічних переживань 

пацієнтів з важкими соматичними хворобами, хворими в термінальній стадії 

хвороби є гнів, а медичний персонал – однією з основних мішеней цього гніву 

або навіть ворожого ставлення. 

ПАМЯТАЙТЕ: пацієнт злиться на весь білий світ, який знехтував ним, а 

ви – лише найближча і найзручніша мішень. не персоніфікуйте гнів, не 

переносіть його на себе, не відповідайте гнівом на гнів.  

ЗНАЙТЕ: хорошу резільєнтність і меншу схильність до емоційного 

вигорання мають працівники з такими особливостями:  

– це люди, які мають хороше самопочуття і свідомо та постійно 

піклуються про своє фізичне здоров’я; 

– це люди, які мають високу самооцінку й упевненість в собі, своїх 

здібностях та можливостях; 
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– це люди, які здатні швидко і конструктивно пристосовуватися до 

нових умов; 

– це люди, які характеризуються такими індивідуально-психологічними 

особливостями, як висока рухливість, самостійність і прагнення спиратися на 

власні сили; 

– це люди, які здатні формувати і підтримувати в собі позитивні, 

оптимістичні настрої. БУДЬТЕ ТАКИМИ ЛЮДЬМИ! 

ПАМЯТАЙТЕ: для розвитку резільєнтності та успішної роботи треба: 

– Встановити особисті межі, щоб відгородити себе від постійного 

стресу і «згорання». 

– Знати, куди можна звернутися за допомогою для себе (фахівці теж 

потребують допомоги). 

– Дозволити собі переживати горе і проявляти емоції, які при цьому 

виникають. 

– Не нести із собою робочі проблеми, у тому числі й чуже горе, додому. 

– Підтримувати баланс у своєму житті – мати особисте життя, інтереси, 

хобі, уміти веселитись і розслаблятися. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ ТА УСПІШНІ! 

Така пам’ятка має спонукати медичних сестер до постійної та 

максимальної мобілізації власних ресурсів, зумовлювати необхідність 

формування захисних факторів, які б підтримували здорове та стабільне 

психологічне функціонування таких фахівців, і може бути використана як під 

час навчальної підготовки, так і у процесі практичної діяльності. 

  

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

У розділі обґрунтовано підходи, принципи, умови побудови авторської 

психологічної програми розвитку резільєнтності медичних сестер у процесі 

фахової підготовки. Презентовано зміст та структуру програми, мета якої: 

а) актуалізація мотивації до розвитку резільєнтності у роботі з важкими 
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соматичними хворими; б) розширення й поглиблення знань щодо 

резільєнтності загалом та особливостей її проявів у роботі з такими хворими, а 

також щодо основних психологічних чинників і умов, які впливають на 

розвиток резільєнтності; в) відпрацювання вмінь і навичок розвитку 

резільєнтності у роботі з важкими соматичними хворими на основі 

діагностування й психологічного аналізу власних характеристик 

резільєнтності.  

Основними підходами до її реалізації є: системний, ресурсовий, 

екологічний, суб’єктно-діяльнісний, принципи (системності, комплексності, 

індивідуалізації, активності особистості, дослідницької позиції, об’єктивації 

поведінки, партнерського спілкування); психологічні умови: забезпечення 

актуальності та узгодженості життєвого досвіду й рівня особистісного 

розвитку; створення безпечного простору для особистісних змін і для суб’єкт-

суб’єктної взаємодії; підтримка активної, творчої позиції щодо нового, 

розвивального досвіду.  

Зміст програми вміщує чотири модулі, які синтезують діяльність усіх 

компонентів та їх показників, спрямованих на розвиток резільєнтності 

майбутніх медичних сестер до роботи з важкими соматичними хворими.  

Програмне забезпечення модулів реалізовувалось у ході кількох етапів: 

підготовчий (актуалізація розвитку ключових компонентів резільєнтності в 

майбутніх медичних сестер засобами активних форм і методів групової 

роботи: «криголами», мозкові штурми, міні-повідомлення, тематичні дискусії, 

психогімнастичні й інтерактивні вправи тощо); діагностичний (самопізнання 

й усвідомлення медичними сестрами актуальних показників розвитку 

резільєнтності та їхнього впливу на особливості роботи з важкими 

соматичними хворими із застосуванням стандартизованих, адаптованих, 

авторських методик); розвивальний (корекція й розвиток резільєнтності 

майбутніх медичних сестер загалом та окремих її компонентів за допомогою 

групових дискусій, мозкових штурмів, міні-лекцій, рольових ігор, 

психологічних ситуацій і ситуаційно-рольових ігор, релаксаційних технік, 
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психогімнастичних вправ тощо); прогностичний (окреслення способів, форм 

та методів подальшої корекції й самокорекції розвитку резільєнтності 

майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими).  

Доведено ефективність пропонованої програми, про що свідчать 

достовiрнi кiлькiснi та якiснi змiни в експериментальнiй групi протягом 

формувального експерименту, на вiдмiну від контрольної групи, учасники 

якої навчалися за традиційною формою. 

Унаслідок апробації програми збільшилася кількість дослiджуваних із 

високим рівнем резільєнтності та зменшилася кількість із низьким. Крім того, 

респонденти експериментальної групи вирізнялися ширшою обізнаністю 

щодо резільєнтності та її ролі у швидкому психологічному відновленні 

медичних сестер після складних ситуацій взаємодії з важкими соматичними 

хворими, високим рівнем толерантності, прагненням розвивати 

резільєнтність, управляти своїми емоційними станами й переживаннями у 

професійній діяльності тощо. 

Для формування захисних факторів підтримання здорового та 

стабільного особистого й професійного функціювання розроблено пам’ятку 

для медичних працівників. 

Результати формувального етапу дослідження представлені у 

публікаціях автора [160; 163; 168]. 
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ВИСНОВКИ 

Узагальнення результатів дисертаційного пошуку дало змогу 

сформулювати загальні висновки. 

1. На підставі аналізу вітчизняного й зарубіжного досвіду трактування 

понять «резільєнтність» і «розвиток резільєнтності майбутніх медичних 

сестер» підсумовано, що резільєнтність має міждисциплінарний контекст 

дослідження, який дає змогу інтерпретувати її як зосередження на розкритті 

внутрішніх і зовнішніх характеристик, що допомагають особистості долати 

труднощі та психологічно відновлюватися після них; результат частих 

несприятливих змін (порушень, незручностей) і реінтеграції, коли індивід 

виявляє позитивну адаптацію, усупереч власним переживанням; вроджену 

енергію або мотивувальну життєву силу. До основних ознак резільєнтності 

належать такі: функційність; індивідуальний ступінь вираженості; зв’язок з 

ефективністю.  

Розвиток резільєнтності майбутніх медичних сестер у роботі з 

важкими соматичними хворими – індивідуальна здатність до динамічної 

адаптації й саморегуляції у важких життєвих і професійних ситуаціях, що стає 

можливою завдяки механізму управління власними ресурсами: емоційною, 

мотиваційно-вольовою, когнітивною сферами в контексті соціальних, 

культурних норм та умов середовища. 

2. Медична сестра – це дипломований фахівець, який провадить 

діяльність зі збереження й відновлення здоров’я людей, працює в умовах 

постійного фізичного, емоційного та психічного перевантаження, тому 

потребує особливої підготовки й перманентного захисту для збереження 

власного психологічного балансу. Компетентності медичної сестри 

регламентовані стандартами освіти й освітніми програмами. Резільєнтність 

позитивно впливає на особистість медичної сестри, покращує її фахові 

навички, створює ресурс для підвищення працездатності й задоволеності 

життям, мінімізує почуття виснаженості, нереалістичне сприйняття 

психологічних проблем та інші негативні наслідки, пов’язані з професійною 
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діяльністю. Високий ступінь сформованості резільєнтності, що може бути 

розвиненою якістю, допомагає медичним сестрам уникнути негативного 

впливу для фізичного та психологічного благополуччя.  

3. Доведено, що в медичних освітніх закладах бракує уваги до розвитку 

резільєнтності в майбутніх медичних сестер, що негативно позначається на 

їхній подальшій роботі (раннє психологічне й професійне вигорання, 

психосоматичні проблеми, зниження ефективності праці та інтересу до неї, а 

отже, відсутність задоволення від її результатів). 

4. Виокремлено структурні компоненти резільєнтності, їхні критерії та 

показники, що дають змогу оцінити рівень розвитку досліджуваної якості 

(високий, середній, низький). За результатами констатувального етапу 

емпіричного дослідження з’ясовано, що у сформованій вибірці медичних 

сестер переважає середній рівень резільєнтності. Високий рівень виявлено 

лише в шостої частини осіб, для десятої частини характерний низький рівень 

резільєнтності. Нижчий рівень комунікативно-регулятивного й ціннісно-

мотиваційного компонента констатовано майже в половини та третьої частини 

респондентів відповідно; високий – у поодиноких медичних сестер. Більш 

високі показники зафіксовано за когнітивно-рефлексивним і операціонально-

діяльнісним компонентами (низький рівень наявний у третини та шостої 

частини респондентів відповідно, високий – лише в шостої частини). 

Окреслено особливості розвиненості резільєнтності та її компонентів у 

майбутніх медичних сестер залежно від віку, курсу навчання, типу закладу. 

Констатовано, що в старших за віком майбутніх медичних сестер 

резільєнтність є меншою (за показниками: оптимізм, уміння адаптуватися, не 

переносити робочі проблеми на особисте життя), водночас більше значення 

має здатність отримувати задоволення від роботи. Вищий рівень ціннісно-

мотиваційного й когнітивно-рефлексивного компонентів виявлено в більшості 

майбутніх медичних сестер молодших курсів, які вмотивовані до роботи з 

важкими соматичним хворими та психологічної підготовки, на відміну від 
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студентів старших курсів, що комунікативно інтолерантні й виявляють 

нетерпимість, особливо до дискомфортних станів партнера зі спілкування.  

Унаслідок упровадження інноваційних технологій у заклади освіти, 

рівні резільєнтності досліджуваних стають дещо вищі (когнітивно-

рефлексивний компонент), ніж у традиційних закладах (на рівні тенденції). 

Констатовано обмеженість психолого-педагогічних та організаційно-

методичних умов розвитку резільєнтності фахівців медичної галузі як у період 

навчання, так і в процесі професійної практики. 

5. Розроблено й апробовано психологічну програму «Розвиток 

резільєнтності медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими», 

що містить чотири модулі, які системно розвивають зазначену якість у 

майбутніх фахівців за умов: забезпечення актуальності й узгодженості 

життєвого досвіду та рівня особистісного розвитку; створення безпечного 

простору для особистісних змін і для суб’єкт-суб’єктної взаємодії; підтримка 

активної, творчої позиції до нового, розвивального досвіду; організація 

проблемно-смислового креативного простору; використання інтерактивних 

методів навчання, стимулювання особистої відповідальності. 

6. Доведено ефективність програми, що засвідчують позитивні зміни в 

рівнях сформованості всіх компонентів розвитку резільєнтності медичних 

сестер. Отримані результати дають підстави рекомендувати впровадження цієї 

програми в процес професійної підготовки медичних сестер.  

Дисертація не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. Перспективи 

подальшого дослідження пов’язані з вивченням психологічної готовності 

викладачів закладів передвищої та вищої медичної освіти до розвитку 

резільєнтності майбутніх медичних сестер. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Авторські методики та авторські модифікації методик дослідження резільєнтності 

медичних сестер 

Додаток А. 1 

Авторська анкета «Психологічна стійкість медичних сестер у роботі з важкими 

соматичними хворими» 

1. Як Ви розумієте поняття «психологічної стійкості медичної сестри у роботі з 

важкими соматичними хворими»? 

□ готовність до швидкого прийняття 

рішення 

□ готовність до швидкої зміни умов 

□ готовність постійно бачити страждання 

хворих  

□ здатність працювати без шкоди для 

власного здоров’я  

□ готовність приймати смерть пацієнтів як 

частину життя 

□ стресостійкість 

□ здатність отримувати задоволення від 

роботи 

□ здатність не переносити робочі 

проблеми на особисте життя 

□ позитивна налаштованість □ уміння адаптуватися 

Свій варіант _________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Чи на даний момент Ви готові психологічно до роботи з важкими соматичними 

хворими? 

□ так □ ні, але буду готова(ий) до кінця навчання 

□ ні □ ні, але навчуся на робочому місці 

□  □  

 

3. Які бар’єри для психологічної стійкості медичної сестри в роботі з важкими 

соматичними хворими? 

□ страх перед новою ситуацією □ відсутність необхідних знань 

□ розгубленість □ відсутність навичок 

□ невпевненість у власних знаннях □ емоційний бар’єр 

□ неготовність постійно бачити 

страждання 

□ відсутність навичок роботи в команді 

□ відсутність бачення позитивної 

перспективи 

□ страх перед смертю 

Свій варіант_________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Додаток А.2 

Аналіз ситуацій професійної діяльності  

Ситуація № 1 (уявна) 

Ви є членом волонтерського загону. Прийнято рішення, що цього року волонтерський загін 

буде допомагати у хоспісі. 

1. Чи готові Ви надавати допомогу в хоспісі? 

 так  ні, тому що страшно 

 так, але треба психологічно 

підготуватися 

 ні, тому що боюся смерті 

 не впевнена, бо мало про нього 

знаю 

 ні, тому що не готова поки що 

працювати з важкими хворими 

 поки що ні, бо мало знаю про 

психологію хворих в термінальній 

стадії 

 поки що ні, але після закінчення 

навчального закладу буду готова 

Інша відповідь 

(поясніть)_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2.  Хто чи що може допомогти Вам бути психологічно готовими до роботи з важкими 

соматичними хворими? 

 вивчення спеціальних предметів  викладачі 

 психологічні тренінги  батьки 

 самопідготовка  інші люди (вкажіть, хто саме) 

 
Ситуація № 2 (уявна) 

Ви проходили виробничу практику у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. За 

час вашої практики у відділенні померло 10 пацієнтів. 

1. Чи готові Ви працювати в такому відділенні після закінчення закладу? 

 так  ні, тому що страшно 

 так, але треба психологічно 

підготуватися 

 ні, тому що боюся смерті 

 не впевнена, бо мало про нього 

знаю 

 ні, тому що не готова поки що 

працювати з важкими хворими 

 поки що ні, бо мало знаю про 

психологію хворих в термінальній 

стадії 

 поки що ні, але після закінчення 

навчального закладу буду готова 

Інша відповідь 

(поясніть)_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2.  Хто чи що може допомогти Вам бути психологічно готовими до роботи з важкими 

соматичними хворими? 

 вивчення спеціальних предметів  викладачі 

 психологічні тренінги  батьки 

 самопідготовка  інші люди (вкажіть, хто саме) 
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Ситуація № 3 (уявна) 

Вас направляють на роботу у відділення гемодіалізу, де лікуються пацієнти з 

хронічною нирковою недостатністю. Практично усі вони потребують трансплантації 

нирок, в іншому разі прогноз їхнього життя несприятливий. 

1. Чи готові Ви працювати з такими пацієнтами? 

 

 так  ні, тому що страшно 

 так, але треба психологічно 

підготуватися 

 ні, тому що боюся смерті 

 не впевнена, бо мало про нього 

знаю 

 ні, тому що не готова поки що 

працювати з важкими хворими 

 поки що ні, бо мало знаю про 

психологію хворих з важкими 

хворобами 

 поки що ні, але після закінчення 

навчального закладу буду готова 

Інша відповідь 

(поясніть)_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2.  Хто чи що може допомогти Вам бути психологічно готовими (резільєнтними) до 

роботи з важкими соматичними хворими, в яких існує реальна загроза для життя? 

 

 вивчення спеціальних предметів  викладачі 

 психологічні тренінги  батьки 

 самопідготовка  інші люди (вкажіть, хто саме) 
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Додаток А.3 

Опитувальник «Коротка шкала резільєнтності» (Б. Сміт та ін.,  

в адаптації О. Т. Шевченко для медичних сестер) 

 

Інструкція. Оцініть твердження за запропонованою нижче шкалою залежно від їх 

відповідності для Вас особисто під час роботи з важкими соматичними хворими 

Твердження 
зовсім 

ні 

найчастіше 

ні 

складно 

сказати 

зазвичай 

так 

майже 

завжди 

1. Я досить швидко приходжу до 

тями після важких подій 
     

2. Мені буває дуже важко 

переживати стрес і негаразди 
     

3. Мені не становить проблем 

відновлювати сили після 

негараздів 

     

4. Я легко втрачаю 

самовладання, якщо несподівано 

трапляється щось неприємне 

     

5. Я досить швидко приходжу до 

тями після важких подій 
     

6. Мені потрібно багато часу, 

щоб повернутися в форму після 

серйозної невдачі 

     

 

 

Валідізація опитувальника «Коротка шкала резільєнтності»  

(Б. Сміт та ін., у модифікації О. Т. Гуд) 

 

Reliability 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 120 100,0 

 Excluded(a) 0 ,0 

 Total 120 100,0 
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Загальний коефіцієнт надійності (α) 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,0,915 6 
 

Коефіцієнт кореляції опитувальника при розщепленні навпіл  

(Guttman Split-half) 

Cronbach's 

Alpha 

Part 1 Value ,905 

N of Items 3 

Part 2 Value ,747 

N of Items 3 

Total N of Items 6 

Correlation Between Forms ,617 

Spearman-

Brown 

Coefficient 

Equal Length ,763 

Unequal Length 
,763 

Guttman Split-Half Coefficient ,712 

 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

m7_1 14,99 32,193 ,938 ,872 

m7_2 15,31 37,139 ,713 ,906 

m7_3 15,07 33,441 ,851 ,886 

m7_4 15,04 42,612 ,389 ,944 

m7_5 15,23 33,996 ,838 ,888 

m7_6 15,07 35,441 ,847 ,888 
 

Стандартизація опитувальника «Коротка шкала резільєнтності» (Б. Сміт 

та ін., у модифікації О. Т. Шевченко) 

Statistics 

резільєнтність 

N Valid 120 

Missing 0 

Mean 18,1417 

Std. Deviation 7,11998 

Percentiles 33 14,0000 

33,3 14,3333 

66,7 22,0000 

67 22,0000 
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Додаток Б 

Результати констатувального етапу емпіричного дослідження 

Додаток Б.1 

Опис вибірки 

Частотні таблиці 

вік 

  

Частота Процент 

Валідний 

процент Кумулятивний процент 

Валідні до 18 років 238 61,7 61,7 61,7 

понад 18 

років 

148 38,3 38,3 100,0 

Итого 386 100,0 100,0  

стать 

  

Частота Процент 

Валідний 

процент Кумулятивний процент 

Валідні чоловіча 53 13,7 13,7 13,7 

жіноча 333 86,3 86,3 100,0 

Итого 386 100,0 100,0  

курс навчання 

  

Частота Процент 

Валідний 

процент Кумулятивний процент 

Валідні ІІ курс 106 27,5 27,5 27,5 

ІІІ курс 168 43,5 43,5 71,0 

IV курс 112 29,0 29,0 100,0 

Итого 386 100,0 100,0  

 

тип закладу освіти 

 

 Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні традиційні 295 76,4 76,4 76,4 

 інноваційні 91 23,6 23,6 100,0 

 Total 386 100,0 100,0  
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заклад 

  

Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні Чернівецький 

медичний коледж 

БДМУ 

214 55,4 55,4 55,4 

Черкаська медична 

академія 

91 23,6 23,6 79,0 

Берегівський 

медичний коледж 

81 21,0 21,0 100,0 

Итого 386 100,0 100,0  
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Додаток Б.2 

Результати дослідження ціннісно-мотиваційного компонента 

резільєнтності медичних сестер  

Частоти 
 

Чи є у Вас бажання працювати з важкими соматичними хворими 

пацієнтами? 

 

 Частота Процент 
Валідний 
процент 

Кумулятивн
ий процент 

Валідні ні, тому що страшно 
і боюся смерті 

22 5,7 6,6 6,6 

 не впевнений, бо 
мало знаю і не 
готовий 

70 18,1 20,9 27,5 

 якщо буде потрібно 
в майбутньому, 
думаю, з’явиться  

73 18,9 21,8 49,3 

 так, але треба 
психологічно 
підготуватися 

170 44,0 50,7 100,0 

 Total 335 86,8 100,0  
Пропущені 999 51 13,2   
Разом 386 100,0   

 
Statistics 
 

 потр1 потр2 потр3 потр4 потр5 потр6 

N Валідні 333 333 333 333 333 333 
 Пропущені 53 53 53 53 53 53 
Середнє 29,69 28,51 26,57 27,25 26,65 36,25 

 
 потр7 потр8 потр9 потр10 потр11 потр12 
N Валідні 333 333 333 333 332 333 
 Пропущені 53 53 53 53 54 53 
Середнє 31,62 24,23 33,27 28,62 32,67 34,34 
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Total Variance Explained 
 

Component Initial Eigenvalues 
Rotation Sums of Squared 
Loadings 

 Total 
% of 
Variance 

Cumulative 
% Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 4,434 36,950 36,950 4,219 35,158 35,158 
2 2,877 23,973 60,922 2,908 24,237 59,395 
3 2,028 16,899 77,821 2,211 18,426 77,821 
4 ,821 6,838 84,660    
5 ,622 5,183 89,843    
6 ,469 3,909 93,751    
7 ,329 2,741 96,492    
8 ,185 1,545 98,038    
9 ,108 ,901 98,939    
10 ,071 ,594 99,533    
11 ,053 ,440 99,973    
12 ,003 ,027 100,000    

 
Rotated Component Matrix(a) 

 Component 

 1 2 3 

Потреба у високій заробітній платі й 
матеріальній винагороді 

-,721   

Потреба в хороших умовах роботи і 
комфортному навколишньому оточенні 

-,898   

Потреба в чіткому структуруванні роботи, 
зниженні невизначеності 

 ,750  

Потреба в соціальних контактах   ,825 
Потреба формувати й підтримувати 
довгострокові, стабільні взаємини 

  ,920 

Потреба в завоюванні визнання з боку 
інших людей 

,842   

Потреба ставити для себе сміливі, складні 
цілі й досягати їх 

,807   

Потреба у впливовості та владі  ,541  
Потреба в різноманітності, змінах  -,834  
Потреба бути креативним  -,874  
Потреба в самовдосконаленні, зростанні та 
розвитку як особистості 

,769   

Потреба у цікавій, суспільно корисній праці ,689   

 
Quick Cluster 
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Final Cluster Centers 
 

 Cluster 
 1 2 3 

Загальне ставлення до 
прихильності навколишнього 
світу 

15,4 14,1 16,7 

Загальне ставлення до 
осмисленості світу, 
контрольованості і 
справедливості подій 

13,0 12,2 18,0 

Переконання щодо власної 
цінності, здатності 
управління подіями 

18,9 15,0 20,6 

 

рівні базових переконань 

 Частота Процент 
Валідний 
процент 

Кумулятивний 
процент 

Валідні низький 183 47,4 49,2 49,2 
 середній 125 32,4 33,6 82,8 
 високий 64 16,6 17,2 100,0 
 Total 372 96,4 100,0  
Пропущені 999 14 3,6   
Разом 386    

 
рівні розвитку ціннісно-мотиваційного компонента резільєнтності 

 Частота 
Процен
т 

Валідний 
процент 

Кумулятивний 
процент 

Валідні низький 105 27,2 27,7 27,7 
 середній 258 66,8 68,1 95,8 
 високий 16 4,1 4,2 100,0 
 Total 379 98,2 100,0  
Пропущені 999 5 1,3   
 System 2 ,5   
 Total 7 1,8   
Разом 386 100,0   
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Додаток Б.3 

Результати дослідження когнітивно-рефлексивного компонента 

резільєнтності медичних сестер 

Факторний аналіз 

Повна пояснена дисперсія 

Компонента 

Початкові власні значення  

Разом % Дисперсії Кумулятивний % 

1 1,786 17,857 17,857 

2 1,426 14,263 32,120 

3 1,215 12,148 44,258 

4 ,968 9,684 53,953 

5 ,949 9,487 63,439 

6 ,880 8,796 72,235 

7 ,761 7,614 79,849 

8 ,714 7,145 86,994 

9 ,670 6,701 93,694 

10 ,631 6,306 100,000 

 

Матриця повернутих компонент 

розуміння поняття «психологічна стійкість медичної сестри 

у роботі з важкими соматичними хворими» Компонента 

 1 2 3 4 

готовність до швидкого прийняття рішень ,770    

готовність постійно бачити страждання хворих  ,684   

готовність приймати смерть пацієнтів як частину життя  ,788   

здатність отримувати задоволення від роботи    ,739 

позитивна налаштованість    ,403 

готовність до швидкої зміни умов ,749    

здатність працювати без шкоди для власного здоров'я    ,630 

стресостійкість   ,400  

здатність не переносити робочі проблеми на особисте життя   ,684  

уміння адаптуватися   ,571  
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Швидкий кластерний аналіз 

Кінцеві центри кластерів 

 Кластер 

 1 2 3 4 5 

готовність оперативно діяти в умовах 
змін 

-,22596 1,58932 -,41743 ,51319 ,34044 

здатність до прийняття страждань і 
смерті пацієнтів 

1,70847 -,10260 -,42447 -,15842 -,50867 

уміння адаптуватися, не переносити 
робочі проблеми на особисте життя 

-,15566 ,64966 -,25475 1,49084 -,92936 

здатність отримувати задоволення 
від роботи 

,06730 -,52890 -,48580 1,05728 1,33581 

 

Cluster Number of Case 

  

Частота Процент 
Валідний 
процент 

Куму
лятив
ний 
проце
нт 

Валідні здатність до прийняття 
страждань і смерті 
пацієнтів 

62 16,1 16,8 16,8 

готовність оперативно 
діяти в умовах змін 

55 14,2 14,9 31,7 

готовність бачити 
страждання хворих 

165 42,7 44,7 76,4 

уміння адаптуваися, 
позитивна налаштованість 
на роботу 

40 10,4 10,8 87,3 

уміння отримувати 
задоволення від роботи 

47 12,2 12,7 100,0 

Итого 369 95,6 100,0  

Пропущені Системні пропущені 17 4,4   

 Итого 386 100,0   
 

рівня розуміння поняття 

  
Частота Процент 

Валідний 
процент 

Кумулятивний 
процент 

Валідні низький 165 42,7 44,7 44,7 

середній 164 42,5 44,5 89,2 

високий 40 10,4 10,8 100,0 

Итого 369 95,6 100,0  

Пропущені Системні пропущені 17 4,4   
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Cluster Number of Case 

  

Частота Процент 
Валідний 
процент 

Куму
лятив
ний 
проце
нт 

Валідні здатність до прийняття 
страждань і смерті 
пацієнтів 

62 16,1 16,8 16,8 

готовність оперативно 
діяти в умовах змін 

55 14,2 14,9 31,7 

готовність бачити 
страждання хворих 

165 42,7 44,7 76,4 

уміння адаптуваися, 
позитивна налаштованість 
на роботу 

40 10,4 10,8 87,3 

уміння отримувати 
задоволення від роботи 

47 12,2 12,7 100,0 

Итого 369 95,6 100,0  

Пропущені Системні пропущені 17 4,4   

 Разом 386 100,0   

Частоти 
 
 
Психологічні бар’єри роботи з важкими хворими 

Психологічні бар’єри роботи з хворими Відповіді  

  
N Процент 

Процент 
спостережень 

 страх перед новою ситуацією 101 10,7% 27,4% 

розгубленість 132 13,9% 35,9% 

невпевненість у власних знаннях 123 13,0% 33,4% 

неготовність постійно бачити 
страждання 

157 16,6% 42,7% 

відсутність бачення позитивної 
перспективи 

39 4,1% 10,6% 

відсутність необхідних знань 69 7,3% 18,8% 

відсутність навичок 79 8,3% 21,5% 

переживання негативних емоцій 122 12,9% 33,2% 

відсутність навичок роботи в команді 21 2,2% 5,7% 

страх перед смертю 105 11,1% 28,5% 

 Усього 948 100,0% 257,6% 
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Чинники роботи з важкими хворими 

Хто чи що може допомогти Вам бути 
психологічно готовими (резільєнтними) до 
роботи з важкими соматичними хворими, 
в яких існує реальна загроза для життя Відповіді  

  
N Процент 

Процент 
спостережень 

Чинники готовності 
до роботи з важкими 
хворимиa 

вивчення 
спеціальних 
предметів 

133 24,6% 40,1% 

психологічні 
тренінги 

143 26,4% 43,1% 

самопідготовка 151 27,9% 45,5% 

викладачі 69 12,8% 20,8% 

батьки 35 6,5% 10,5% 

інші люди 10 1,8% 3,0% 

 Усього 541 100,0% 163,0% 

 
 
рівні розвитку рефлексивності 
 

 Частота Процент 
Валідний 
процент 

Кумулятивний 
процент 

Валідні низький 10 2,6 31,2 8,5 
 середній 67 17,4 47,0 65,8 
 високий 40 10,4 21,8 100,0 
  117 30,3 100,0  
Пропущені  269 69,7   
Разом 386 100,0   

 
рівні розвитку когнітивно-рефлексивного компонента резільєнтності 
 

 Частота Процент 
Валідний 
процент 

Кумулятивний 
процент 

Валідні низький 117 30,3 35,9 35,9 
 середній 172 44,6 52,8 88,7 
 високий 37 9,6 11,3 100,0 
 Total 326 84,5 100,0  
Пропущені 999 60 15,5   
Разом 386 100,0   
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Додаток Б.4 

Результати дослідження операціонально-діяльнісного компонента 

резільєнтності медичних сестер 
 

Кластерний аналіз 
 

Final Cluster Centers 

 Cluster 

 1 2 3 

розв'язання проблем 26,00 21,19 24,15 

пошук соціальної підтримки 28,96 15,35 17,43 

уникнення проблем 18,82 25,38 17,87 
 

копінгстратегії 

 Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумул

ятивн

ий 

проце

нт 

Валідні пошук соціальної підтримки 181 46,9 50,7 50,7 

 уникнення проблем 67 17,4 18,8 69,5 

 розв'язання проблем 109 28,2 30,5 100,0 

 Total 357 92,5 100,0  

Пропущені 999 25 6,5   

 System 4 1,0   

 Total 29 7,5   

Разом 386 100,0   
 

рівні стресостійкості 

 Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні низький 72 18,7 19,3 19,3 

 середній 221 57,3 59,1 78,3 

 високий 81 21,0 21,7 100,0 

 Total 374 96,9 100,0  

Пропущені System 8 2,1   

Разом 386 4 1,0  
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Correlations 

  рівні 

стресостійкості 

рівні конструктивності 

копінг стратегій 

рівні стресостійкості Pearson 

Correlation 
1 ,517(**) 

 Sig. (2-tailed)  ,000 

рівні 

конструктивності 

копінг стратегій 

Pearson 

Correlation ,517(**) 1 

 Sig. (2-tailed) ,000  

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Частоти 
Чи на даний момент Ви психологічно готові до роботи з важкими 
соматичними хворими? 

  
Частота Процент 

Валідний 
процент 

Кумулятивни
й процент 

Валідні ні 67 17,4 18,2 18,2 

ні, але навчуся на 
робочому місці 

80 20,7 21,7 39,8 

ні, але навчуся до 
кінця навчання 

121 31,3 32,8 72,6 

так 101 26,2 27,4 100,0 

Разом 369 95,6 100,0  

Пропущені 999 17 4,4   

 Разом 386 100,0   
 

Чи готові Ви надавати допомогу в хоспісі? 

  
Частота Процент 

Валідний 
процент 

Кумулятивни
й процент 

Валідні ні, тому що страшно і 
боюся смерті 

18 4,7 5,4 5,4 

не впевнений, бо мало 
знаю і не готовий 

66 17,1 19,9 25,3 

поки ні, але буду готовий 65 16,8 19,6 44,9 

так, але треба 
психологічно 
підготуватися 

183 47,4 55,1 100,0 

Разом 332 86,0 100,0  

Пропущені 999 54 14,0   

 Усього 386 100,0   
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Чи готові Ви працювати у відповідному відділенні після закінчення 
закладу? 

  
Частота Процент 

Валідний 
процент 

Кумулятивний 
процент 

Валідні ні, тому що страшно і 
боюся смерті 

25 6,5 7,5 7,5 

не впевнений, бо мало 
знаю і не готовий 

71 18,4 21,2 28,7 

поки ні, але буду готовий 65 16,8 19,4 48,1 

так, але треба 
психологічно 
підготуватися 

174 45,1 51,9 100,0 

Пропущені 335 86,8 100,0  

Пропущ
ені 

999 51 13,2 
  

 Усього 386 100,0   

 
рівні розвитку операціонально-діяльнісного компонента резільєнтності 

 Частота Процент 
Валідний 
процент 

Кумулятивний 
процент 

Валідні низький 63 16,3 16,3 16,3 
 середній 260 67,4 67,4 83,7 
 високий 63 16,3 16,3 100,0 
 Разом 386 100,0 100,0  
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Додаток Б.5 

Результати дослідження комунікативно-регулятивного компонента 

резільєнтності медичних сестер 

Частоти 
 

Комунікативна толерантність 

 

Неприйняття 

або 

нерозуміння 

індивідуальн

ості людини:  

Використан

ня себе в 

якості 

еталону при 

оцінках 

інших:  

Категоричніс

ть або 

консерватиз

м в оцінках 

людей:  

Невміння 

приховувати 

або 

згладжувати 

неприємні 

почуття:  

Прагнення 

переробити, 

перевихова-

ти партнера 

по 

спілкуванню 

N Валідні 351 351 351 351 351 

 Пропу-

щені 
35 35 35 35 35 

Середнє 10,99 10,47 10,83 11,71 10,68 
 

 

Прагнення 

підігнати 

інших 

учасників 

комунікації 

під себе 

Невміння 

прощати 

іншому 

помилки 

Нетерпимість 

до 

дискомфорт-

них (хвороба 

та ін.) станів 

партнера по 

спілкуванню 

Невміння 

пристосову-

ватися до 

інших 

учасників 

спілкування 

комунікати

вна 

інтолерантн

ість 

N Валідні 350 351 351 351 350 

 Пропу-

щені 
36 35 35 35 36 

Середнє 11,55 10,93 11,70 11,43 100,40 
 

рівні неприйняття або нерозуміння індивідуальності людини 

 Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивни

й процент 

Валідні низький 53 13,7 15,1 15,1 

 середній 197 51,0 56,1 71,2 

 високий 101 26,2 28,8 100,0 

 Total 351 90,9 100,0  

Пропуще

ні 

999 
35 9,1   

Усього  100,0   
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рівні використання себе в якості еталону при оцінках інших 

 Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні низький 80 20,7 22,8 22,8 

 середній 210 54,4 59,8 82,6 

 високий 61 15,8 17,4 100,0 

 Total 351 90,9 100,0  

Пропущен

і 

999 
35 9,1   

Усього  100,0   

рівні категоричності або консерватизму в оцінках людей 

 Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні низький 80 20,7 22,8 22,8 

 середній 187 48,4 53,3 76,1 

 високий 84 21,8 23,9 100,0 

 Total 351 90,9 100,0  

Пропущен

і 

999 
35 9,1   

Усього  100,0   
 

рівні невміння приховувати або згладжувати неприємні почуття 

 Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні низький 36 9,3 10,3 10,3 

 середній 221 57,3 63,0 73,2 

 високий 94 24,4 26,8 100,0 

 Total 351 90,9 100,0  

Пропущен

і 

999 
35 9,1   

Усього  100,0   
 

рівні прагнення переробити, перевиховати партнера по спілкуванню 

 Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні низький 80 20,7 22,8 22,8 

 середній 196 50,8 55,8 78,6 

 високий 75 19,4 21,4 100,0 

 Total 351 90,9 100,0  

Пропущен

і 

999 
35 9,1   

Усього  100,0   
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рівні прагнення підігнати інших учасників комунікації під себе 

 Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні низький 57 14,8 16,3 16,3 

 середній 155 40,2 44,3 60,6 

 високий 138 35,8 39,4 100,0 

 Total 350 90,7 100,0  

Пропущен

і 

999 
35 9,1   

Усього  100,0   
 

 

 

рівні невміння прощати іншому помилки 

 Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні низький 70 18,1 19,9 19,9 

 середній 186 48,2 53,0 72,9 

 високий 95 24,6 27,1 100,0 

 Total 351 90,9 100,0  

Пропущен

і 

999 
35 9,1   

Усього  100,0   

рівні нетерпимості до дискомфортних (хвороба та ін.) станів партнера зі 

спілкування 

 

 Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні низький 77 19,9 21,9 21,9 

 середній 85 22,0 24,2 46,2 

 високий 189 49,0 53,8 100,0 

 Total 351 90,9 100,0  

Пропущені 999 35 9,1   

Усього  100,0   

 

рівні невміння пристосовуватися до інших учасників спілкування 

 Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні низький 69 17,9 19,7 19,7 

 середній 145 37,6 41,3 61,0 

 високий 137 35,5 39,0 100,0 

 Total 351 90,9 100,0  

Пропущені 999 35 9,1   

Усього  100,0   
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рівні комунікативної інтолерантності 

 Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні низький 69 17,9 19,7 19,7 

 середній 187 48,4 53,4 73,1 

 високий 94 24,4 26,9 100,0 

 Total 350 90,7 100,0  

Пропущені 999 36 9,3   

Усього  100,0    

 

рівні ригідності 

 Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні середній 148 38,3 41,2 41,2 

 високий 211 54,7 58,8 100,0 

 Total 359 93,0 100,0  

Пропущені 999 27 7,0   

Усього 386 100,0   

 

рівні особистісної готовності до діяльності в умовах змін 

 Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні низький 240 62,2 65,8 65,8 

 середній 125 32,4 34,2 100,0 

 Total 365 94,6 100,0  

Пропущені 999 21 5,4   

Total 386 100,0   

 

рівні пристрастності 

 

 Частота 

Процен

т 

Валідний 

процент Кумулятивний процент 

Valid низький 113 29,3 31,0 31,0 

 середній 243 63,0 66,6 97,5 

 високий 9 2,3 2,5 100,0 

 Total 365 94,6 100,0  

Missing 999 21 5,4   

Total 386 100,0   
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рівні винахідливоості 

 

 Частота 

Процен

т 

Валідний 

процент Кумулятивний процент 

Valid низький 327 84,7 89,6 89,6 

 середній 29 7,5 7,9 97,5 

 високий 9 2,3 2,5 100,0 

 Total 365 94,6 100,0  

Missing 999 21 5,4   

Total 386 386 100,0  

 

рівні оптимізму 

 

 Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Valid низький 325 84,2 89,0 89,0 

 середній 38 9,8 10,4 99,5 

 Total 2 ,5 ,5 100,0 

Missing 999 365 94,6 100,0  

Total 386 21 5,4  

 

рівні сміливості 

 

 Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Valid низький 348 90,2 95,3 95,3 

 середній 17 4,4 4,7 100,0 

 Total 365 94,6 100,0  

Missing 999 21 5,4   

Total 386 100,0   

 

рівні адаптивності 

 

 Частота 

Процен

т 

Валідний 

процент Кумулятивний процент 

Valid низький 349 90,4 95,6 95,6 

 середній 16 4,1 4,4 100,0 

 Total 365 94,6 100,0  

Missing 999 21 5,4   

Total 386 100,0   
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рівні впевненості 

 

 Частота 

Процен

т 

Валідний 

процент Кумулятивний процент 

Valid низький 178 46,1 48,8 48,8 

 середній 182 47,2 49,9 98,6 

 високий 5 1,3 1,4 100,0 

 Total 365 94,6 100,0  

Missing 999 21 5,4   

Total 386 100,0   

 

 

рівні толерантності до двозначності 

 Частота 

Процен

т 

Валідний 

процент Кумулятивний процент 

Valid низький 356 92,2 97,5 97,5 

 середній 9 2,3 2,5 100,0 

 Total 365 94,6 100,0  

Missing 999 21 5,4   

Total 386 386 100,0  
 

 Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Valid низький 168 43,5 44,3 44,3 

 середній 193 50,0 50,9 95,3 

 високий 18 4,7 4,7 100,0 

 Total 379 98,2 100,0  

Missing 999 6 1,6   

 System 1 ,3   

 Total 7 1,8   

Total 386 100,0   
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Додаток Б.6 

Результати дослідження особливостей і загального рівня розвитку 

резільєнтності майбутніх медичних сестер 

Частоти 
 

рівні резільєнтності 

 Частота Процент 
Валідний 
процент 

Кумулятивни
й процент 

Валідні низький 42 10,9 11,5 11,5 

 середній 261 67,6 71,7 83,2 

 високий 61 15,8 16,8 100,0 

 Total 364 94,3 100,0  

Пропущені 999 22 5,7   

Разом 386 100,0   

 

Кореляція 

 
Spearman's rho 
 
 
рівні цін.-мот. 
компонента 

рівні цін.-мот. 
компонента  

рівні когн-
рефл. 

компонента  

рівні операц.-
діял 

компонента  

рівні ком.-
регул 

компонента  

рівні 
резильєн- 

ності 

1,000 ,135(**) ,226(**) ,129(**) ,196(*) 

рівні когн-рефл. 
компонента 

,135(**) 1,000 ,117(*) ,583(**) ,186(*) 

рівні операц.-
діял компонента 

,226(**) ,117(*) 1,000 ,285(*) ,312(**) 

рівні ком.-регул 
компонента 
компонента  

,129(**) ,583(**) ,285(*) 1,000 ,198(**) 

рівні 
резільєнтності 

,196(*) ,186(*) ,312(**) ,198(**) 1,000 

**Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

*Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
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Дисперсійний аналіз 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: резільєнтнітсь  

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected Model 27,743 1 27,743 7,276 ,007 

Intercept 112688,109 1 112688,109 29551,886 ,000 

вік 27,743 1 27,743 7,276 ,007 

Error 1368,949 359 3,813   

Total 120567,000 361    

Corrected Total 1396,693 360    

 

Dependent Variable: уміння адаптуватися, не переносити робочі проблеми на 
особисте життя  

Source 
Type III Sum 
of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Corrected Model 4,314 1 4,314 4,353 ,038 
Intercept ,311 1 ,311 ,313 ,576 
вік 4,314 1 4,314 4,353 ,038 
Error 363,686 367 ,991   
Total 368,000 369    
Corrected Total 368,000 368    

 

Dependent Variable: здатність отримувати задоволення від роботи  

Source 
Type III Sum 
of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Corrected Model 1,106(a) 1 1,106 1,107 ,103 
Intercept ,080 1 ,080 ,080 ,778 
вік 1,106 1 1,106 1,107 ,103 
Error 366,894 367 1,000   
Total 368,000 369    
Corrected Total 368,000 368    

 

Dependent Variable: оптимізм  

Source 
Type III Sum 
of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Corrected Model 39,174(a) 1 39,174 2,747 ,054 
Intercept 85966,285 1 85966,285 6028,952 ,000 
вік 39,174 1 39,174 2,747 ,054 
Error 5104,690 358 14,259   
Total 95933,000 360    
Corrected Total 5143,864 359    
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Dependent Variable: резільєнтність  

Source 
Type III Sum 
of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Corrected Model 65,468(a) 2 32,734 8,803 ,000 
Intercept 113423,051 1 113423,051 30502,329 ,000 
курс 65,468 2 32,734 8,803 ,000 
Error 1331,225 358 3,719   
Total 120567,000 361    
Corrected Total 1396,693 360    

 
Dependent Variable: Чи на даний момент Ви готові психологічно до роботи з 
важкими соматичними хворими?  

Source 
Type III Sum 
of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Corrected Model 7,793(a) 2 3,896 3,507 ,031 
Intercept 2582,088 1 2582,088 2324,244 ,000 
курс 7,793 2 3,896 3,507 ,031 
Error 406,603 366 1,111   
Total 3092,000 369    
Corrected Total 414,396 368    

 
Dependent Variable: хто чи що може допомогти Вам бути психологічно готовими 

(резильєнтними) до роботи з важкими соматичними хворими, в яких існує реальна 

загроза для життя - вивчення спеціальних предметів  

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected Model 1,668(a) 2 ,834 3,523 ,031 

Intercept 54,219 1 54,219 228,996 ,000 

курс 1,668 2 ,834 3,523 ,031 

Error 78,371 331 ,237   

Total 133,000 334    

Corrected Total 80,039 333    
 

Dependent Variable: хто чи що може допомогти Вам бути психологічно готовими 

(резильєнтними) до роботи з важкими соматичними хворими, в яких існує реальна 

загроза для життя - викладачі  

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected Model 2,193(a) 2 1,097 6,907 ,001 

Intercept 14,307 1 14,307 90,110 ,000 

курс 2,193 2 1,097 6,907 ,001 

Error 52,552 331 ,159   

Total 69,000 334    

Corrected Total 54,746 333    
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Dependent Variable: рівні розвитку ціннісно-мотиваційного компонента 

резільєнтності  

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected Model 1,005(a) 2 ,503 1,907 ,150 

Intercept 1152,499 1 1152,499 4372,972 ,000 

курс 1,005 2 ,503 1,907 ,150 

Error 99,095 376 ,264   

Total 1281,000 379    

Corrected Total 100,100 378    
 

Dependent Variable: рівні розвитку когнітивно-рефлексивного компонента 

резільєнтності  

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected Model 3,177(a) 2 1,589 3,927 ,021 

Intercept 978,126 1 978,126 2417,646 ,000 

курс 3,177 2 1,589 3,927 ,021 

Error 130,679 323 ,405   

Total 1141,000 326    

Corrected Total 133,856 325    
 

 

 

ependent Variable: рівні розвитку рефлексивності  

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected Model 3,420(a) 2 1,710 3,333 ,037 

Intercept 842,728 1 842,728 1642,623 ,000 

курс 3,420 2 1,710 3,333 ,037 

Error 118,512 231 ,513   
Total 972,000 234    
Corrected Total 121,932 233    

 

Dependent Variable:: ви нетерпимі до фізичного або психічного дискомфорту, в 
якому опинився інший  

Source 
Type III Sum 
of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Corrected Model 94,880(a) 2 47,440 3,191 ,042 
Intercept 45287,973 1 45287,973 3045,861 ,000 
курс 94,880 2 47,440 3,191 ,042 
Error 5174,305 348 14,869   
Total 53348,000 351    
Corrected Total 5269,185 350    
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Dependent Variable: резільєнтність  

Source 
Type III Sum 
of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Corrected Model 9,647(a) 1 9,647 2,497 ,115 
Intercept 90796,572 1 90796,572 23500,280 ,000 
тип закладу 9,647 1 9,647 2,497 ,115 
Error 1387,046 359 3,864   
Total 120567,000 361    
Corrected Total 1396,693 360    

 

Dependent Variable: рівні розвитку когнітивно-рефлексивного компонента 

резільєнтності  

Source 
Type III Sum 
of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Corrected Model 9,983(a) 1 9,983 26,111 ,000 
Intercept 877,958 1 877,958 2296,376 ,000 
тип закладу 9,983 1 9,983 26,111 ,000 
Error 123,873 324 ,382   
Total 1141,000 326    
Corrected Total 133,856 325    

 

Dependent Variable: рефлексивність  

Source 
Type III Sum 
of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Corrected Model 7821,306(a) 1 7821,306 6,986 ,009 
Intercept 2210173,787 1 2210173,787 1974,017 ,000 
тип закладу 7821,306 1 7821,306 6,986 ,009 
Error 258635,114 231 1119,633   
Total 2677550,000 233    
Corrected Total 266456,421 232    
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Додаток В.  

Результати формувального експерименту 

Додаток В.1. 

Навчально-тематичний план 

реалізації програми розвитку резільєнтності 

медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими 

Ета

пи 
Теми занять; зміст 

Кількість годин 

Ауди-

торних 

Самост. 

робота 

Модуль 1. Мотивація до розвитку резільєнтності медичних сестер у роботі з 

важкими соматичними хворими (8 аудиторних годин і 3 години самостійної 

роботи) 

1. Вступ (Знайомство. Актуалізація теми програми. 

Визначення мети і завдань програми. Виявлення 

очікувань. Прийняття правил групової роботи) 

2  

2. Зміст і прояви мотивації медичних сестер до розвитку 

резільєнтності у роботі з важкими соматичними хворими 

2 1 

3. Основні тенденції та проблеми розвитку мотивації 

професійної діяльності медичних сестер у роботі з 

важкими соматичними хворими 

2 1 

4. Актуалізація здатності до розвитку мотивації 

професійної діяльності медичних сестер при роботі з 

важкими соматичними хворими 

2 1 

Модуль 2. Резільєнтність у професійній діяльності медичних сестер: сутність, 

чинники та умови розвитку при роботі з важкими соматичними хворими (12 

аудиторних годин і 4 години самостійної роботи) 

1. Професійно важливі якості медичних сестер при роботі з 

важкими соматичними хворими 

2  

2. Основні підходи до визначення резільєнтності 

особистості та її роль у роботі медичних сестер з 

важкими соматичними хворими 

2 1 

3. Сутність, компоненти та показники резільєнтності 

медичних сестер у роботі важкими соматичними 

хворими 

2  

4. Чинники та умови розвитку резільєнтності медичних 

сестер при роботі з важкими соматичними хворими 

2 1 

5. Розвиток рефлексії медичних сестер у роботі з важкими 

соматичними хворими 

2 1 

6. Психологічна готовність медичних сестер до роботи з 

важкими соматичними хворими 

2 1 

 

Модуль 3. Розвиток проявів резільєнтності медичних сестер у роботі з важкими 

соматичними хворими (13 аудиторних годин і 4 години самостійної роботи) 
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1. 

Емоції та їх роль у реагуванні на стресові події у 

професійній діяльності та повсякденному житті 

медичних сестер 

2 1 

2. Розпізнавання емоцій. Емоційна обізнаність. Довільне 

управління емоціями у складних професійних ситуаціях 

2  

3. Стресостійкість у складних професійних ситуаціях 

медичних сестер при роботі з важкими соматичними 

хворими 

2 2 

4. Формування психологічної стійкості медичних сестер до 

професійних стресів  

3  

5. Зміст поняття копінг-стратегії, класифікація, особливості 

застосування 

2 1 

6. Опанування адекватними копінг-стратегіями у роботі з 

важкими соматичними хворими 

2  

Модуль 4. Особливості саморегуляційних проявів резільєнтності медичних 

сестер у комунікації з важкими соматичними хворими (12 аудиторних годин і 4 

години самостійної роботи) 

1. Психічна саморегуляція як система психологічного 

самовпливу особистості медичних сестер у комунікації 

2  

2. Самоконтроль у спілкуванні. Методи і прийому розвитку 

саморегуляційних стратегій у професійній діяльності 

медичних сестер 

3 2 

3. Роль комунікативної толерантності в професійній 

діяльності медичної сестри 

2 1 

4. Розвиток професійної здатності медичних сестер до 

толерантної взаємодії з важкохворими пацієнтами 

3 1 

5. Підсумкове заняття. Вихідна діагностика 2  

 Усього:60 45 15 
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Додаток В.2. 

Порівняльний аналіз результатів експериментальної та контрольної груп  

до і після формувального експерименту за критерієм 
2 

 

До формувального експерименту 

 

 

Crosstabs 

групи досліджуваних * рівні розвитку ціннісно-мотиваційного компонента 

резільєнтності (до формувального експерименту) 

 

рівні розвитку ціннісно-
мотиваційного компонента 

резільєнтності 
(доформувального 

експерименту) Total 

 низький середній високий  
групи 
досліджуваних 

експерименталь
на 

25,2 54,0 20,8 100,0% 

 контрольна 25,9 59,5 14,6 100,0% 

 

групи досліджуваних * рівні розвитку когнітивно-рефлексивного компонента 

резільєнтності 

 

% within групи досліджуваних  

 

рівні розвитку когнітивно-

рефлексивного компонента 

резільєнтності Total 

 низький середній високий  

групи 

досліджуваних 

експериментал

ьна 
17,9% 64,2% 17,9% 100,0% 

 контрольна 18,5% 63,0% 18,5% 100,0% 

 

 Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,010(a) 2 ,995 

Likelihood Ratio ,010 2 ,995 

Linear-by-Linear 

Association 
,000 1 1,000 

N of Valid Cases 55   
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групи досліджуваних * рівні розвитку операціонально-діяльнісного 

компонента резільєнтності 

% within групи досліджуваних  

 

рівні розвитку операціонально-

діяльнісного компонента 

резільєнтності Total 

 низький середній високий  

групи 

досліджуваних 

експериментал

ьна 
7,1% 50,0% 42,9% 100,0% 

 контрольна 11,1% 48,1% 40,7% 100,0% 
 

 Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,262(a) 2 ,877 

Likelihood Ratio ,264 2 ,876 

Linear-by-Linear 

Association 
,124 1 ,724 

N of Valid Cases 55   

  

групи досліджуваних * рівні розвитку комунікативно-регулятивного 

компонента резільєнтності 

% within групи досліджуваних  

 

рівні розвитку комунікативно-

регулятивного компонента 

резільєнтності Total 

 
низький середній високий 

 

групи 

досліджуваних 

експерим

ентальна 
42,8% 53,5% 3,6 100,0% 

 контроль

на 
44,4% 51,9% 3,7 100,0% 

 

 Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,155(b) 1 ,694   

Continuity Correction(a) ,015 1 ,902   

Likelihood Ratio ,155 1 ,694   

Fisher's Exact Test    ,789 ,451 

Linear-by-Linear 

Association 
,152 1 ,696   

N of Valid Cases 55     
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групи досліджуваних * рівні резільєнтності 
 

% within групи досліджуваних  

 рівні резільєнтності Total 

 низький середній високий  

групи 

досліджуваних 

експериментальна 
7,2% 60,7% 32,1% 100,0% 

 контрольна 11,1% 59,3% 29,6% 100,0% 

 
 

 Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square ,271(a) 2 ,873 
Likelihood Ratio ,272 2 ,873 
Linear-by-Linear 
Association 

,161 1 ,688 

N of Valid Cases 
55   

  

Після формувального експерименту 

Crosstabs 

 

групи досліджуваних * рівні розвитку ціннісно-мотиваційного компонента 

резільєнтності (після формувального експерименту) 

 

рівні розвитку ціннісно-
мотиваційного компонента 

резільєнтності (після 
формувального експерименту) Total 

 низький середній високий  
групи 
досліджуваних 

експерименталь
на 

3,6% 50,0% 46,4% 100,0% 

 контрольна 22,2% 59,3% 18,5% 100,0% 
 
 Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,999(a) 2 ,082 
Likelihood Ratio 5,415 2 ,067 
Linear-by-Linear 
Association 

4,203 1 ,040 

N of Valid Cases 
55   
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групи досліджуваних * рівні розвитку когнітивно-рефлексивного компонента 

резільєнтності (після формувального експерименту) 

 

рівні розвитку когнітивно-

рефлексивного компонента 

резільєнтності (після 

формувального експерименту) Total 

 низький середній високий  

групи 

досліджуваних 

експерименталь

на 
7,1% 42,9% 50,0% 100,0% 

 контрольна 11,1% 70,4% 18,5% 100,0% 

  

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,028(a) 2 ,049 

Likelihood Ratio 6,216 2 ,045 

Linear-by-Linear 

Association 
4,564 1 ,033 

N of Valid Cases 55   

 

 

групи досліджуваних * рівні розвитку операціонально-діяльнісного 

компонента резільєнтності (після формувального експерименту) 

 

рівні розвитку операціонально-

діяльнісного компонента 

резільєнтності (після формувального 

експерименту) Total 

 низький середній високий  

групи 

досліджуваних 

експерименталь

на 
3,6 32,1% 64,39% 100,0% 

 контрольна 7,4% 51,9% 40,7% 100,0% 

 

 Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,204(a) 2 ,074 

Likelihood Ratio 6,009 2 ,050 

Linear-by-Linear 

Association 
4,985 1 ,026 

N of Valid Cases 55   
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групи досліджуваних * рівні розвитку комунікативно-регулятивного 
компонента резільєнтності (післґя формувального експерименту) 

 

рівні розвитку комунікативно-
регулятивного компонента 

резільєнтності (після 
формувального експерименту) Total 

 низький середній високий  
групи 
досліджуваних 

експерименталь
на 

14,3% 53,6% 32,1% 100,0% 

 контрольна 37,0% 59,3% 3,7% 100,0% 

 

 Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,988(a) 2 ,011 

Likelihood Ratio 10,032 2 ,007 

Linear-by-Linear 

Association 
8,204 1 ,004 

N of Valid Cases 55   

 

групи досліджуваних * рівні резільєнтності (після формувального 

експерименту) 

 

рівні резільєнтності (після 

формувального експерименту) Total 

 низький середній високий  

групи 

досліджуваних 

експерименталь

на 

3,6% 39,3% 57,1% 
100,0% 

 контрольна 7,4% 63,0% 29,6% 100,0% 

 

 Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,509(a) 2 ,064 

Likelihood Ratio 5,614 2 ,060 

Linear-by-Linear 

Association 
4,161 1 ,041 

N of Valid Cases 55   
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Додаток В.3. 

Порівняльний аналіз динаміки результатів до і після формувального 

експерименту в експериментальній та контрольній групах 

за G-критерієм знаків
 

 

В експериментальній групі 

NPar Tests 

Sign Test 

 Frequencies 
 

  N 

рівні розвитку ціннісно-мотиваційного компонента 

резільєнтності (після форм. експерименту) - (до форм. 

експерименту) 

Negative Differences 0 

 Positive Differences 10 

 Ties 18 

 Total 28 

рівні розвитку когнітивно-рефлексивного компонента 

резільєнтності (після форм. експерименту) - (до форм. 

експерименту) 

Negative Differences 0 

 Positive Differences 7 

 Ties 21 

 Total 28 

рівні розвитку операціонально-діяльнісного 

компонента резільєнтності (після формувального 

експерименту) - (до форм. експерименту) 

Negative Differences 0 

 Positive Differences 6 

 Ties 22 

 Total 28 

рівні розвитку комунікативно-регулятивного 

компонента резільєнтності (після формувального 

експерименту) - (до форм. експерименту) 

Negative Differences 0 

 Positive Differences 11 

 Ties 17 

 Total 28 

рівні резільєнтності (після формувального 

експерименту) - (до форм. експерименту) 
Negative Differences  0 

 Positive Differences 7 

 Ties  21 

 Total 28 
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Test Statistics 

 

рівні 
розвитку 
ціннісно-

мотиваційн
ого 

компонента 
резільєнтно

сті (після 
формувальн

ого 
експеримен

ту) - (до 
форм. 

експеримен
ту) 

рівні 
розвитку 

когнітивно-
рефлексивн

ого 
компонента 
резільєнтно

сті (після 
формувальн

ого 
експеримен

ту) - (до 
форм. 

експеримен
ту) 

рівні 
розвитку 

комунікативн
о-

регулятивног
о компонента 
резільєнтност

і (після 
формувально

го 
експеримент
у) - (до форм. 
експеримент

у) 

рівні 
розвитку 

операціональ
но-

діяльнісного 
компонента 
резільєнтнос

ті (після 
формувально

го 
експеримент
у) - (до форм. 
експеримент

у) 

рівні 
резільєнтності 

(після 
формувальног

о 
експерименту) 

- (до форм. 
експерименту) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 
,002(a) ,016(a) ,001(a) ,031 ,016(a) 

 
У контрольній групі 

   N 

рівні розвитку ціннісно-мотиваційного компонента 
резільєнтності (після форм. експерименту) - (до форм. 
експерименту) 

Negative Differences 0 

 Positive Differences 2 
 Ties 25 
 Total 27 
рівні розвитку когнітивно-рефлексивного компонента 
резільєнтності (після форм. експерименту) - (до форм. 
експерименту) 

Negative Differences 0 

 Positive Differences 2 

 Ties 25 

 Total 27 
рівні розвитку операціонально-діяльнісного компонента 
резільєнтності (після формувального експерименту) - (до 
форм. експерименту) 

Negative Differences 1 

 Positive Differences 2 
 

Ties 24 

 Total 27 
рівні розвитку комунікативно-регулятивного компонента 
резільєнтності (післґя формувального експерименту) - (до 
форм. експерименту) 

Negative Differences 0 

 Positive Differences 2 
 Ties 25 
 Total 27 
рівні резільєнтності (після формувального експерименту) 
- (до форм. експерименту) 

Negative Differences 0 

 Positive Differences 2 
 Ties 25 
 Total 27 
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Test Statistics 

 

рівні 

розвитку 

ціннісно-

мотиваційног

о компонента 

резільєнтнос

ті (після 

формувально

го 

експеримент

у) - (до форм. 

експеримент

у) 

рівні розвитку 

когнітивно-

рефлексивног

о компонента 

резільєнтності 

(після 

формувальног

о 

експерименту) 

- (до форм. 

експерименту) 

рівні розвитку 

операціональн

о-діяльнісного 

компонента 

резільєнтності 

(після 

формувальног

о 

експерименту) 

- (до форм. 

експерименту) 

рівні 

розвитку 

комунікати

вно-

регулятивн

ого 

компонента 

резільєнтно

сті (післґя 

формувальн

ого 

експеримен

ту) (до 

форм. 

експеримен

ту) 

рівні 

резільєнтн

ості (після 

формуваль

ного 

експериме

нту) - рівні 

резільєнтн

ості 

Exact Sig. 

(2-tailed) 
,500(a) ,500(a) 1,000(a) ,500(a) ,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



265 
 

Додаток Г. 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА  

Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації : 

1. Шевченко О. Т. Психологія кризових станів: навч. посібник. Київ: 

Здоров’я, 2005. 120 с. 

2. Шевченко О. Т. Психологічні особливості переживання кризових 

станів онкологічними хворими. Проблеми загальної та педагогічної 

психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / 

за ред. акад. С. Д. Максименка. Київ, 2006. Т.VIII, Ч.9. С. 427-434. 

3. Шевченко О. Т. Психоемоційні переживання важкохворих осіб. 

Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології 

ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. акад. С. Д. Максименка. Київ: Логос, 

2007. Т. 7, Вип.10. С. 457-463. 

4. Шевченко О. Т. Формування психологічної готовності медичних 

сестер до роботи як фактор упередження професійного вигорання. Науковий 

часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: зб. 

наук. пр. Київ: НПУ ім. М.П.Драгоманова. 2007. № 19 (43). С.150-155. 

5. Шевченко О. Т. Психоемоційний стан пацієнтів та професійне 

вигорання медичних фахівців. Актуальні проблеми психології / за ред. акад. 

С. Д. Максименка. Київ: Главник, 2008. Т.Х, Вип.4. С. 457-463. 

6. Шевченко О. Т. Психологічні передумови розвитку резільєнтності у 

медичних сестер. Психологічні науки: проблеми і здобутки: зб. наук. статей. 

Київ: КиМУ, 2018. С. 297–313. 

7. Шевченко О. Т. Чинники розвитку резільєнтності у майбутніх 

медичних сестер в процесі фахової підготовки. Актуальні проблеми 

психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН 

України. Київ, Ніжин: ПП Лисенко, 2018. Том ІХ. Загальна психологія. 

Історична психологія. Етнічна психологія. Вип. 11. С. 363-372. 

8. Шевченко О. Т., Марусинець М. М. Комунікативно-регулятивна 

складова резільєнтності майбутніх медичних сестер у роботі з важкими 
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соматичними хворими. Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту 

психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Київ, Ніжин: ПП Лисенко, 2019. 

Том УІ. Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. 

Вип. 11. С. 237-246. 

9. Шевченко О. Т. Особливості резільєнтності майбутніх медичних 

сестер у роботі з важкими соматичними хворими: ціннісно-мотиваційний 

аспект. Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології 

ім. Г. С. Костюка НАПН України. Київ, Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 

2019. Том VІ. Психологія обдарованості. Вип. 16. С. 392-401. 

10. Шевченко О. Т. Актуальні питання підготовки спеціалістів з 

медсестринською освітою. Ukraine-EU. Modern technology, business and law: 

Collection of International Scientific Papers. Part II. (Slovakia-Austria-Hungary. 

April 3-8, 2017), 2017. P. 169-172. 

11. Shevchenko O. T. Resilience as an Important PersonaL Quality of a 

Nurse. Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. Praha Publishing house 

Education and Science. 2018. № 8 (52). Р. 110-114.  

 
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації : 

 

12. Шевченко О. Т. Психологічні умови формування професійної 

готовності медичних сестер до роботи з пацієнтами в кризових станах. 

Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за 

ред. академіка С. Д. Максименка. Київ: Міленіум, 2006. Вип. 29. С. 513-520. 

13. Шевченко О. Т. Етичні засади професійної комунікації медичного 

працівника. Вісник гуманітарного наукового товариства: наук. праці. Вип. 

16. Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2016. С. 80-84. 

14. Шевченко О. Т. Особливості паліативної допомоги хворим із 

хронічними інфекційними захворюваннями. Міжнародний журнал 

«Реабілітація та паліативна медицина». 2016. № 1 (3). С.67-71. 

15. Bilyk L. V., Shevchenko O. T. Psychological and pedagogical bases for 

forming professional competence of medical students. Modern methods, 
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innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics: 

International research and practice conference (Lublin, Republic of Poland, October 

20–21, 2017). 2017. С. 122-127. 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації : 

16. Шевченко О. Т. Феномен «резільєнтності» як наукова 

психологічна проблема. Актуальні питання рекреаційної психології та 

педагогіки дитинства: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 14-

15 вересня 2018). Одеса, 2018. С.44-47. 

17. Шевченко О. Т. Психологічні умови розвитку резильєнтності у 

медичних сестер. Психологія людини: свідомість і реальність: зб. матеріалів 

VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ніжин, 30-31 жовтня 2018). Ніжин, 2018. 

С. 266-269. 

18. Шевченко О. Т. Методика дослідження особливостей 

резильєнтності медичних сестер. Психолого-педагогічний супровід 

професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах 

трансформації освіти: зб. матер. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 

травня 2019 р.) К.: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2019. 153 с. 

С. 139-145. URL: http://umo.edu.ua/konferenciji. 

19. Шевченко О. Т. Компонентно-рівнева структура резільєнтності 

майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними хворими. Теорія 

і практика сучасної психології: реалії й перспективи: зб. матеріалів 

Міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 31 жовтня 2019 р. Київ: Міленіум, 

2019. С. 127-128. 
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Додаток Д. 

Відомості про апробацію результатів  

Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня: 

 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Генеза буття 

особистості», присвячена ювілею наукової та педагогічної діяльності 

академіка Сергія Дмитровича Максименка, м.Київ,18-19 грудня 2006 р., (очна 

форма участі). Тема доповіді: Психологічні умови формування професійної 

готовності медичних сестер до роботи з пацієнтами в кризових станах.  

2. Міжнародна науково-практична конференція «Методологічні 

засади практичної психології», очна форма участі,м. Переяслав-

Хмельницький, Київська область, 28-29 січня 2008 р. (очна форма участі). 

Тема доповіді: Психоемоційний стан пацієнтів та професійне вигорання 

медичних фахівців. 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-

педагогічні аспекти формування та розвитку майбутнього фахівця», 

м. Миколаїв, 15-17 лютого 2008 р. (заочна форма участі). Тема доповіді: 

Професійно-психологічна підготовка медичних сестер до роботи з важкими 

соматичними хворими 

4. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Становлення 

особистості професіонала: перспективи й розвиток», м. Одеса, 15-16 лютого 

2013 р., (очна форма участі). Тема доповіді: Сучасні вимоги до моральних 

та характерологічних якостей медичних сестер України. 

5. Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Впровадження стандартів надання паліативної допомоги», м. Івано-

Франківськ, 26-27 вересня 2013 р.; (очна форма участі).Тема доповіді: 

Підготовка медичних сестер до роботи в паліативній медицині. 

Впровадження стандартів надання паліативної допомоги. 

6. International research and practice conference «Modern methods, 

innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics» 
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м. Люблін, Республіка Польща, 20-21 жовтня 2017 р. (заочна форма участі). 

Тема доповіді: Psychological and pedagogical bases for forming professional 

competence of medical students. 

7. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

питання рекреаційної психології та педагогіки дитинства», м. Одеса, 14-15 

вересня 2018 р. (заочна форма участі). Тема доповіді: Феномен 

«резільєнтності» як наукова психологічна проблема. 

8. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психологія 

людини: свідомість і реальність», м. Ніжин, 3-31 жовтня 2018 р. (очна форма 

участі). Тема доповіді:Психологічні умови розвитку резільєнтності у 

медичних сестер. 

9. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-

педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців в умовах трансформації освіти», м. Київ, 24 травня 2019 р. (очна 

форма участі). Тема доповіді: Методика дослідження особливостей 

резільєнтності медичних сестер. 

10. Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика 

сучасної психології: реалії й перспективи», Київ, 31 жовтня 2019 р. (заочна 

форма участі). Тема доповіді: «Компонентно-рівнева структура 

резільєнтності майбутніх медичних сестер у роботі з важкими соматичними 

хворими». 

 

Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня: 

11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-

педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх 

реформ», м. Львів, 06-07 грудня 2018 року (заочна форма участі). Тема 

доповіді: Сучасні тенденції розвитку резільєнтності у майбутніх медичних 

сестер до роботи з важкими соматичними хворими. 

12. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Сучасні 

психолого-педагогічні тенденції розвитку освіти у вищих навчальних закладах 
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України», м. Хмельницький, 18-19 жовтня 2007 р. (заочна форма участі). Тема 

доповіді: Особливості сприйняття медичними фахівцями психоемоційного 

стану пацієнтів. 

13. Науково-практична конференція до 80-річчя Черкаського 

медичного коледжу, м. Черкаси, 14-15 жовтня 2010 р. (очна форма участі). 

Тема доповіді: Формування психологічної готовності медичних сестер до 

роботи як фактор упередження професійного вигорання. 

14. Перший Національній Конгрес з паліативної допомоги, м. Ірпінь, 

26-27 вересня 2012 р.; (очна форма участі). Тема доповіді: Формування 

готовності медичних сестер до роботи з паліативними пацієнтами. 

15. Міжвузівська наукова конференція «Гуманітарний дискурс 

суспільних проблем: минуле: сучасне, майбутнє», м. Черкаси, 19 квітня 2017 

р., (очна форма участі). Тема доповіді: Психолого-педагогічні умови 

попередження професійного вигорання медичних сестер. 

16. Науковий круглий стіл «Особистість у сучасному світі», м. Київ, 7 

грудня 2018 р., (очна форма участі). Тема доповіді: Дефінітивний аналіз 

поняття «резільєнтність медичної сестри» у науковому обігу. 

17. Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція, 

присвячена дню заснування закладу освіти, м. Черкаси, 15 жовтня 2019 р. 

(очна форма участі). Тема доповіді: Резільєнтність медичних сестер як чинник 

успішної професійної адаптації. 

18. Засіданнях лабораторії психології праці Інституту професійної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Київ, 2015–2019). 
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Додаток Е. 
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Додаток Е.2 
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Додаток Е.3 
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Додаток Е.4 
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