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У

роботі на

підставі опрацювання

українських

і зарубіжних

психологічних розвідок виконано теоретичний аналіз ключових понять
дослідження – «стресостійкість» і «стресостійкість жінок – державних
службовців»; обґрунтовано зміст, структуру, основні компоненти й рівні
стресостійкості; виокремлено умови та чинники, що впливають на розвиток
цієї здатності; схарактеризовано методологічні принципи й психотехніки
програми розвитку стресостійкості жінок – державних службовців – та
проведено її апробацію.
Державна служба є різновидом професій, які за змістом і специфікою
потребують не тільки спеціальних знань та вмінь, а й пошуку ресурсів, що
допомагають адекватно реагувати на різні психотравмувальні чинники та
долати їх без негативних наслідків. Чільне місце серед важливих
особистісно-ділових професійних якостей державного службовця посідає
стійкість до стресу, або стресостійкість, як здатність протистояти сильним
емоціогенним впливам.
На основі аналізу феноменології досліджуваного поняття підсумовано,
що стресостійкість – комплексна (інтегральна) властивість особистості, що
вирізняється необхідним ступенем адаптації до дій в екстремальних
ситуаціях, сприяє перенесенню інтелектуальних, вольових й емоційних
навантажень,

зумовлених особливостями

професійної діяльності,

без
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відчуття несприятливих наслідків для роботи, свого здоров’я та здоров’я
оточення.
У

професійному

вимірі

стресостійкість

–

одна

з

важливих

характеристик, що вможливлює ефективність та успішність діяльності осіб,
які працюють у сфері державної служби.
Стресостійкість жінок – державних службовців – схарактеризована як
здатність, що допомагає професіоналові окреслювати все більш складні
конкретні інтелектуальні завдання, зберігаючи адекватний психічний стан,
досягати ефективності діяльності в ситуаціях підвищеного емоційного,
фізичного, когнітивного й регулятивного напруження. У процесі реалізації
цих завдань розвиваються професійні здібності, зростає творчий потенціал,
з’являються можливості для формулювання й розв’язання нових завдань,
успішність яких залежить від розвитку стресостійкості.
Досліджено

особливості

розвитку

стресостійкості

державних

службовців, що зумовлені низкою чинників: необхідність спеціальної
професійної підготовки для ефективного виконання функційних обов’язків;
діяльність у межах повноважень, регламентованих законодавством і
посадовими інструкціями; обов’язковість виконання доручень керівників, що
окреслені в межах їхніх повноважень; багатовимірність, складність, творчий
характер професійних завдань; діяльність у ситуаціях невизначеності,
необхідності вибору найбільш ефективних способів досягнення професійних
цілей; високий рівень психічної напруженості праці; жорсткі часові межі для
досягнення

професійного

результату;

підвищення

соціальної

відповідальності за результати роботи, відсутність права на помилку.
На розвиток стресостійкості жінок – державних службовців –
впливають такі чинники: оцінювання стресової ситуації, вимоги до себе,
власний потенціал; звичні стратегії подолання стресів; попередній досвід
переживання стресових ситуацій, їхня схожість і відмінності порівняно з
актуальною ситуацією, ступінь успішності їх подолання; опрацьованість
власного травматичного досвіду; знання про спектр можливих рішень у
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різних

типах

стресових

ситуацій,

що

сприяють

результативності

фізіологічних, інтелектуальних, емоційних, вольових та інших характеристик
людини.
Окреслено й обґрунтовано структурні компоненти, критерії, показники
розвитку стресостійкості жінок – державних службовців: мотиваційний
компонент – основним критерієм слугує позитивне ставлення до розвитку
стресостійкості; когнітивний – обізнаність і рефлексія; конативний –
готовність до саморегуляції та розвитку стресостійкості; афективний –
емоційна

стійкість;

психофізіологічний

–

енергетичний

базис

стресостійкості. Визначено та схарактеризовано рівневу диференціацію
розвитку стресостійкості жінок – державних службовців. Як інтегративна
комплексна властивість стресостійкість передбачає взаємодію з усіма
структурними компонентами під час і після дії стресогенних факторів,
наявних у професійній діяльності жінок – державних службовців.
Окреслено

умови /

чинники

розвитку стресостійкості,

що

їх

детермінують.
Розроблено спеціальну програму емпіричного визначення параметрів,
які відображають змістові характеристики компонентів, рівнів і чинників, від
яких залежить досліджувана якість у держслужбовців.
За результатами вивчення мотиваційного компонента стресостійкості
виявлено недостатній рівень позитивного й конструктивного ставлення жінок
– державних службовців – до професійної діяльності загалом і до розвитку
стресостійкості як професійно важливої риси держслужбовця. Зафіксовано
недостатню значущість стресостійкості в ієрархії мотивів професійної
діяльності,

відсутність

прагнення

розвивати

цю

якість

як

мотив

самовдосконалення для великої частини досліджуваних.
Аналіз рівнів когнітивного компонента стресостійкості засвідчує
недостатність його розвиненості в жінок, на відміну від чоловіків, що
обмежує їхні можливості протистояти складним стійким обставинам
(виробничим, побутовим, сімейним тощо).
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Констатовано
стресостійкості

недостатній

в

жінок

–

рівень
державних

афективного
службовців

компонента
(спонтанність,

саморозуміння й аутосимпатія як основа адекватного вияву почуттів у
стресогенних ситуаціях професійної взаємодії). Виявлено проблеми стосовно
конативного компонента стресостійкості державних службовців у більшої
частини респондентів. Лише незначна кількість респондентів (15,5 % жінок і
4,7 %

чоловіків)

демонструє

високий

рівень

готовності

виявляти

стресостійкість під час виконання професійних обов’язків. На основі
емпіричних

узагальнень

зазначено,

що

найбільш

розвиненими

є

психофізіологічний і мотиваційний (дещо менше) компоненти розвитку
стресостійкості.
За

результатами

дисперсійного

аналізу

зафіксовано

соціально-

демографічні особливості стресостійкості жінок – державних службовців:
щодо сімейного стану – більшу стресостійкість виявляють заміжні жінки, ніж
одружені чоловіки, та неодружені чоловіки, на відміну від незаміжніх жінок;
щодо категорії – для держслужбовців вищої категорії характерна вища
стресостійкість, насамперед для чоловіків, у жінок така залежність практично
відсутня. Рівень освіти й кількість здобутих освіт на стресостійкості
респондентів практично не позначаються.
Виокремлено організаційно-професійні особливості стресостійкості
жінок-держслужбовців: залежність від стажу роботи на посаді державного
службовця та роботи в державній службі загалом (зі збільшенням стажу
роботи стресостійкість респондентів стає вищою, крім жінок віком понад 50
років).
Розроблено й апробовано програму розвитку стресостійкості жінок –
державних службовців. Виконання

завдань

програми

спрямоване

на

з’ясування сутності поняття стресу, його ознак, ризиків, способів запобігання
стресовим ситуаціям та їх подолання із застосуванням психологічних
технологій
когнітивних

і

форм

роботи

(психологічна

–

біоенергетичних,

просвіта);

аналіз

психофізіологічних,

стресових

ситуацій

у
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професійній

діяльності

досліджуваних

та

вивчення

ефективності

застосовуваних ними стратегій у боротьбі зі стресом і стресовими
ситуаціями, рефлексію внутрішніх психологічних можливостей у стресових
ситуаціях, збереження й підтримку свого іміджу, професійної ідентичності,
упевненості в собі (психологічне консультування); аналіз своєї поведінки в
напружених ситуаціях та набуття досвіду її зміни в різних ситуаціях
професійної діяльності (рольові й ділові ігри); ознайомлення зі способами
швидкого зняття стресового стану й відпрацювання навичок їх застосування
(психотренінг); аналіз, за потреби – корекція базових уявлень досліджуваних
про себе та своїх здатностей; відпрацювання переживань, пов’язаних із
пережитими стресами, аналіз впливу переживань на самопочуття, контакти з
оточенням,

уявлення

про

своє

майбутнє;

коригування

негативних

переживань за допомогою методів імагінативної терапії та арт-терапії;
обговорення ролі досвіду проживання стресів у минулому для самореалізації
в

майбутньому

(індивідуальні

психотерапевтичні

сеанси)

тощо.

Констатовано якісні та кількісні позитивні зміни в рівнях розвитку
стресостійкості

жінок

–

державних

службовців

–

між

учасниками

експериментальної й контрольної груп з розвитку, що підтверджує
ефективність застосування програми.
Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в
тому, що вперше виокремлено психологічні умови / чинники розвитку
стресостійкості жінок – державних службовців (соціально-демографічні – вік,
стать, соціальний статус, склад сім’ї, стаж; організаційно-професійні – освіта,
досвід роботи); обґрунтовано психологічну специфіку й особливості
професійної діяльності жінок – державних службовців – у сфері публічного
управління

та

структуру:

мотиваційний

когнітивний

адміністрування;

(обізнаність

аргументовано

(позитивне
і

ставлення

рефлексія),

зміст

і компонентну

та

вмотивованість),

конативний

(готовність

до

саморегуляції та розвитку стресостійкості), афективний (емоційна стійкість),
психофізіологічний (енергетичний базис стресостійкості), визначено їхню

7

рівневу диференціацію; поглиблено й розширено психологічний зміст
поняття «стресостійкість жінок – державних службовців», з огляду на
психологічні умови та чинники, що забезпечують особистісне та професійне
благополуччя в ситуаціях стресу й психофізіологічних навантажень;
уявлення про особливості психологічних ресурсів стресостійкості жінок –
державних службовців; подальшого розвитку набули теоретичні уявлення
про психологію жінок – державних службовців – та особливості їхньої
професійної

діяльності;

психологічні

техніки

й

технології,

які

вможливлюють підвищення стресостійкості державних службовців загалом і
жінок-держслужбовців зокрема.
Практична

значущість

одержаних

результатів

дослідження

аргументована доцільністю їх використання в діяльності практичних
психологів, керівників відділів кадрів та інших зацікавлених осіб для
підвищення ефективності роботи жінок – державних службовців.
Основні положення й висновки дисертації можуть бути інтегровані у
викладання навчальних дисциплін «Психологія праці», «Диференційна
психологія»,

«Психологія

особистості»,

«Організаційна

психологія»,

«Психологія управлінської діяльності», спецкурсів із підготовки фахівців
галузі «Психологія», а також у систему підвищення кваліфікації.
Перспективним є поглиблене вивчення психологічних чинників
розвитку стресостійкості державних службовців різної статі та особливостей
психологічної підготовки майбутніх фахівців до опанування ситуацій різної
виробничої складності, що потребують позитивного емоційного відновлення
Ключові слова: стрес, стійкість, стресостійкість, стресостійкість жінок –
державних службовців, державні службовці, психологічні умови розвитку
стресостійкості,

соціально-демографічні

чинники стресостійкості.

та

організаційно-професійні
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ABSTRACT
Shevchenko R. M. Psychological conditions for the development of stress
tolerance in women-civil servants. – Qualification research (manuscript
copyrights).
A thesis for a Candidate`s degree (Ph.D.) in Psychological Sciences,
specialty 19.00.07 «Pedagogical and developmental psychology – G.S. Kostiuk
Institute of psychology of the National Academy of Educational Sciences of
Ukraine, Kyiv, 2020; Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult Education of
the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020.
The dissertation «Psychological conditions for the development of stress
tolerance in women-civil servants» presents the theoretical analysis of such key
concepts as «stress tolerance» and «stress tolerance in women – civil servants» in
psychological research conducted by Ukrainian and foreign scientists; it is
substantiated the content, structure, main components, and levels of stress
tolerance; the conditions and factors influencing the development of this ability are
singled out; the methodological principles and psychotechnics of the stress
tolerance development program in women-civil servants are revealed and its
approbation is carried out.
Civil service is a type of professions that by its nature requires not only
special knowledge and skills but also the search for resources that help to
adequately respond to various traumatic factors and overcome them without
negative consequences. Among the important personal, business, and professional

11

qualities of civil servants, resistance to stress, or stress tolerance as the ability to
withstand strong emotional influences is one of the most crucial.
Based on the analysis of the concept phenomenology, it is established that
stress tolerance is a complex (integral) quality of the individual characterized by
the appropriate adaptation degree to actions in extreme situations. It helps to
tolerate intellectual, volitional, and emotional loads induced by professional
activity specifics with no negative consequences for work, one`s own health, and
the health of others.
In the professional context, stress tolerance is one of the important
characteristics ensuring the efficiency and success of civil servants` activities
Women-civil servants` stress tolerance is characterized as the ability that
makes it possible for a professional to outline increasingly complex specific
intellectual tasks while maintaining an adequate mental state as well as to achieve
effectiveness in situations of increased emotional, physical, cognitive, and
regulatory stress. The realization of these tasks facilitates the development of
professional abilities and creative potential growth opening up opportunities for
setting and solving new tasks, the success of which depends on stress tolerance
development.
The peculiarities of the development of stress tolerance in civil servants are
identified, which are caused by a number of factors: the need for special training
for civil servants to effectively perform their duties; activities within the powers
stipulated by law and job instructions; the obligation to carry out managers`
instructions within their powers; multidimensionality, complexity, creative nature
of professional tasks; activities in uncertainty conditions, the need to choose the
most effective ways to achieve professional goals; a high mental stress level of
work; strict time limits for achieving a professional result; increased social
responsibility for the work product, no room for error.
The development of stress tolerance in women civil servants is influenced by
the assessment of a stressful situation, self-requirements, their potential; usual
strategies for overcoming stress; previous experience of facing stressful situations,
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their similarities and differences as compared to the current situation, the degree of
success in overcoming them; working through traumatic experience; knowledge of
the range of possible solutions in different types of stressful situations, which
contributes to the effectiveness of physiological, intellectual, emotional, volitional,
and other characteristics of an individual.
The structural components, criteria, and indicators of stress tolerance
development in women-civil servants are outlined and substantiated: motivational
(a criterion is a positive attitude to stress tolerance development); cognitive (a
criterion is the knowledge of the essence, components, and conditions of stress
tolerance development in civil servants` professional activities); affective (a
criterion is the ability to adequately express emotions and feelings in stressful
situations); conative (a criterion is readiness for self-regulation and stress tolerance
development); psycho-physiological (a criterion is stress tolerance energy
foundation). The level differentiation of stress tolerance development in womencivil servants is determined and characterized.
As an integrative complex quality, stress tolerance involves interaction with
all structural components when a person is exposed to stress-inducing factors
peculiar to women – civil servants` professional activities and when their effect is
over
The conditions / factors of stress tolerance development that determine them
are outlined.
The special program of empirical determination of the parameters reflecting
the essence of the components, levels and factors which the studied civil servants`
quality depends on has been developed.
According to the results of the study of the stress tolerance motivational
component, an insufficient level of women-civil servants` positive and constructive
attitude to professional activities in general and the development of stress tolerance
as a quality professionally important for civil servants were revealed. A significant
number of research subjects was characterized by the insufficient significance of
stress tolerance in the hierarchy of professional activity motives and the lack of
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desire to develop this quality as a self-improvement motive.
The study of the levels of the stress tolerance cognitive component showed
the lack of its development in women, in contrast to men. It limits women`s ability
to withstand complex longstanding circumstances (industrial, domestic, family,
etc.).
The insufficient level of stress tolerance affective component in womencivil servants was identified (spontaneity, self – understanding, and auto-sympathy
as a basis of the adequate expression of feelings in stressful professional
interaction situations)
In the majority of respondents, problems were identified regarding the civil
servants` stress tolerance conative component. Only a small number of respondents
(15,5 % of women and 4,7 % of men) showed a high level of readiness to tolerate
stress performing their professional duties. Based on the empirical generalizations,
it was established that the psycho-physiological and, to a less extent, the
motivational components of stress tolerance development were the most
developed.
The results of the variance analysis made it possible to reveal sociodemographic features of women-civil servants` stress tolerance: in terms of marital
status – married women and unmarried men showed higher stress tolerance than
unmarried women and married men; in relation to the rank – high-ranking civil
servants were characterized by higher stress tolerance. It was especially true for
men. For women, there was practically no such dependence. The level of education
and the number of fields in which a degree had been received mostly did not affect
the respondents` stress tolerance.
We also singled out the organizational and professional features of stress
tolerance in women -civil servants: dependence on the working period in a civil
servant position and in the civil service in general (the longer the experience, the
higher respondents` stress tolerance, except for women over 50 years); with the
increasing term of office, the level of stress tolerance in both women and men
decreased slightly, which required corrective action.
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The program for stress tolerance development in women civil servants was
developed and tested. The tasks of the program were aimed at clarifying the
essence of the concept of stress, its symptoms, risks, ways to prevent stressful
situations, and overcome them with the use of psychological techniques and the
forms of work – bio-energetic, psycho-physiological, and cognitive (psychological
knowledge); analysis of stressful situations in the research subjects` professional
activities and the study of the effectiveness of their strategies in dealing with stress
and stressful situations, reflection on internal psychological capabilities in stressful
situations, upholding and maintaining one`s image, professional identity, selfconfidence (psychological counseling); analysis of one`s behavior in stressful
situations and gaining experience of its change in different professional activity
situations (role and business games); familiarization with the ways of fast stress
relief and working off the application of these skills (psycho-training); analysis or
correction (if necessary) of the subjects` self-perception and perception of their
abilities; working through experiences connected with stress, the analysis of the
influence of such experiences on health condition, interaction with the
environment, and the vision of the future; correction of negative experiences with
the help of imaginative therapy and art therapy; discussion of the role of going
through stress situations in the past for self-realization in the future (individual
psychotherapy interviews), etc.
Qualitative and quantitative positive changes in the levels of stress tolerance
development in women-civil servants between the participants of the experimental
and control groups were recorded confirming the effectiveness of the program.
The scientific novelty of the research results is that for the first time the
psychological conditions / factors of stress tolerance development in women-civil
servants (socio-demographic – age, sex, social status, family membership,
experience; organizational and professional – education, work experience); the
psychological specifics and peculiarities of women-civil servants` professional
activities in the field of public administration and management are substantiated;
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the content and component structure are described : motivational (positive
attitude and motivation), cognitive (awareness and reflection), conative (readiness
for self-regulation and stress tolerance development), affective (emotional
stability), and psycho-physiological (stress tolerance energy foundation), their
level differentiation is determined; it is expanded the psychological meaning of the
«women-civil servants` stress tolerance» concept given the psychological
conditions and factors that ensure personal and professional well-being in stressful
situations and in the conditions of psycho-physiological loads; ideas about the
specifics of the psychological resources of women - civil servants` stress tolerance;
it has been further developed the theoretical concepts of women-civil servants`
psychology and the peculiarities of their professional activities; psychological
techniques and technologies that make it possible to increase the stress tolerance of
civil servants in general and women- civil servants in particular
The practical significance of the obtained research results is determined
by the expediency of their use in the activities of practical psychologists, heads of
human resources departments, and other stakeholders to increase women -civil
servants` efficiency.
The main provisions and conclusions of the thesis can be integrated into
disciplines «Labour Psychology», «Differential Psychology», «Personality
Psychology», «Organizational Psychology», «Management Psychology», and
special training courses for psychology professionals as well as in the system of
advanced training.
Further research can focus on an in-depth study of the psychological factors
of stress tolerance development in the civil servants of different sexes and the
specifics of future professionals` psychological training to cope with situations of
different production complexity that require positive emotional recovery
Keywords: stress, tolerance, stress tolerance, women-civil servants` stress
tolerance, civil servants, psychological conditions of stress tolerance development,
stress tolerance socio-demographic, organizational and professional factors.
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ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Світовий досвід переконливо
доводить, що сучасне суспільство не може ефективно функціювати без
органів публічної влади, особливо в умовах реформ і суспільних зрушень.
Цим

аргументована

необхідність

створення

кваліфікованого

ресурсу

суб’єктів державного апарату, які належним чином провадили б суспільно
необхідну діяльність на тлі перманентних соціально-економічних змін.
Державна служба є різновидом професій, які за змістом і специфікою
потребують не тільки спеціальних знань та вмінь, а й пошуку ресурсів, що
допомагають адекватно реагувати на різні психотравмувальні фактори та
долати їх без негативних наслідків. Чільне місце серед важливих
особистісно-ділових професійних якостей державного службовця посідає
стійкість до стресу, або стресостійкість, як здатність протистояти сильним
емоціогенним впливам.
Особливої ваги порушена проблема набуває для жінок – державних
службовців, чия діяльність в умовах гендерно незбалансованого суспільства
пов’язана з постійним напруженням нервової системи, інтелектуальним
навантаженням, великою персональною відповідальністю, із появою різних
виробничих ситуацій, які створюють високу психологічну та емоційну
напруженість.
Психологічний

контекст

феномену

стресостійкості

представлений

спеціальними дослідженнями: теорії стресу (основоположник – Г. Сельє),
когнітивної теорії (Л. Китаєв-Смик, Р. Лазарус, С. Фолкман та ін.); підходів
до розв’язання проблеми (В. Бодрова, А. Леонова та ін.); стресових ситуацій
(А. Бодальов,

Ф. Василюк,

К. Муздибаєва,

С. Суботін,

Л. Виноградова,
Г. Фоменко

та

ін.);

Л. Дика,

А. Махнач,

емоційної (Л. Аболін,

Б. Варданян, В. Писаренко та ін.) і психологічної стійкості (Е. Крупник,
Е. Лебедєва та ін.), екстремальних і спеціальних (виробничих) ситуацій
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(А. Столяренко та ін.), стресостійкості (А. Баранов, В. Бодров, М. Корольчук,
В. Крайнюк, А. Обозов, А. Реан та ін.), індивідуальної стійкості до стресу
(Б. Величковський та ін.), де схарактеризована роль фізіологічних і психічних
передумов формування стійкості до стресу.
Неоднозначність інтерпретаціїпитань стійкості до стресу / стресостійкості
на тлі багатогранного вивчення порушеної проблеми засвідчує брак належного
опрацювання її концептуального та прикладного аспектів в українській
психологічній науці. Поза увагою вчених перебуває психологічна готовність
державних

службовців

демонструвати

стійкість

стресостійкості на
службовців;

до
в

різних
умовах

навантажень;

розвиток

екстремальних

ситуацій;

рівень професійного успіху жінок

психологічний

супровід

розвитку

здатності

стійкості

–
й

вплив

державних
емоційної

збалансованості під час виконання професійного навантаження; доцільність
спеціально організованої психологічної освіти, що має на меті розвиток
стресостійкості.
Актуальність проблеми та об’єктивні потреби в її розв’язанні зумовили
вибір теми дисертації – «Психологічні умови розвитку стресостійкості жінок
– державних службовців».
Зв’язок роботи з науковими програмами,

планами, темами.

Дисертація підготовлена відповідно до плану наукових розробок лабораторії
психології навчання імені І. О. Синиці Інституту психології імені Г. С. Костюка
НАПН України за темою «Психологічні чинники самодетермінації особистості
в освітньому просторі» (номер держреєстрації 0109U000558). Тема роботи
затверджена вченою радою Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН
України (протокол № 11 від 25.11.2015 р.), узгоджена Міжвідомчою радою з
координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології НАПН
України (протокол № 6 від 27.09.2016 р.).
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й емпірично дослідити
рівні стресостійкості жінок – державних службовців, виокремити чинники /
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умови, що їх детермінують, на основі розроблення корекційної програми
розвитку стресостійкості державних службовців.
Відповідно до поставленої мети виокремлено такі завдання:
1) провести теоретичний аналіз актуального стану проблеми розвитку
стресостійкості в психологічних дослідженнях;
2) обґрунтувати зміст і компоненти стресостійкості жінок – державних
службовців, критерії, показники та рівні її розвитку;
3) дослідити особливості розвитку стресостійкості та її компонентів у
жінок – державних службовців, порівняно з представниками державної
служби чоловічої статі;
4) виокремити психологічні умови розвиткустресостійкості жінок –
державних службовців;
5) розробити

й

апробувати

корекційну

програму

розвитку

стресостійкості жінок – державних службовців.
Об’єкт дослідження: стресостійкість жінок – державних службовців.
Предмет дослідження: психологічні умови розвитку стресостійкості
жінок – державних службовців.
Теоретичну

й

методологічну

основу

становлять:психолого-педагогічні наукові положення
сутність

розвитку

особистості

загалом

дослідження
про природу та

(К. Абульханова-Славська,

Л. Анциферова, Г. Костюк, Б. Ломов, С. Максименко, С. Рубінштейн та ін.);
праці зарубіжних і вітчизняних учених, що стосуються проблем стресу та
стресостійкості (Л. Аболін, Л. Анциферова, О. Баранов, В. Бодров, Б. Вяткін,
Л. Карамушка,

Л. Китаєв-Смик,

О. Кокун,

М. Корольчук,

В. Крайнюк,

Р. Лазарус, В. Мерлін, Г. Сельє, С. Суботін, С. Фолкман, Ю. Щербатих та
ін.); результати вивчення психологічних особливостей державних службовців
(Ю. Богоявленська,

Т. Грабар,

О. Євтихов,

В. Козлов,

Г. Мануйлов,

Н. Фетискін, Є. Ходаківський й ін.); основні ідеї гендерної психології
(Т. Бендас, Ш. Берн, Т. Говорун, О. Кікінеджі, І. Кльоцина, М. Ткалич та ін.);
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теорії адаптаційного потенціалу особистості (А. Маклаков, Г. Сельє та ін.);
концепціїпсихологічної регуляції (О. Конопкін, В. Шадриков та ін.); науковопрактичні

напрацювання

державних

службовців

психологів
(В. Бодров,

щодо

розвитку

В. Зігерт,

стресостійкості

Б. Варданян,

Л. Ланг,

Ш. Мельник, Ю. Рутина, Г. Чернецька, Т. Ятмановай ін.) і стресостійкості
фахівців, чия діяльність пов’язана з емоційними ризиками, психологічними,
фізичними

навантаженнями

(Н. Бережна,

Г. Дикун,

В. Корольчук,

А. Льовочкіна, Я. Овсяннікова, Р. Шагаєв й ін.).
Методи дослідження: теоретичні – аналіз та узагальнення наукових
даних щодо психологічних умов розвитку стресостійкості жінок – державних
службовців;емпіричні – спостереження, психодіагностичне дослідження,
спрямовані на вивчення стресостійкості жінок – державних службовців – за
структурними компонентами й чинниками;математичні – обчислення
первинної описової статистики, кореляційний, дисперсійний, кластерний
аналіз, порівняльний аналіз із використанням пакетів спеціалізованих
комп’ютерних програм «SPSS» (версія 17.0) та «Microsoft Office Excel 2003».
На різних етапах емпіричного дослідження використано методики для
вивчення компонентів: мотиваційного – «Методика незавершених речень»
(авторський
діяльності»

варіант),

«Методика

(О. Бондарчук,

дослідження

Л. Карамушка,

в

мотивів

професійної

авторській

модифікації);

когнітивного –опитувальник «Самооцінка стресостійкості та її розвитку в
державних службовців» (авторське розроблення); афективного – шкали
«Спонтанність»,

«Саморозуміння»,

«Аутосимпатія»

опитувальника

«САМОАЛ», опитувальник «Упевненості в собі» (модифікований варіант),
опитувальник ситуативної та особистісної тривожності Спілбергера – Ханіна;
конативного

–

методика

«Копінг-поведінка

в

стресових

ситуаціях»

(Р. Купріянов, Ю. Кузьміна, в адаптації Т. Крюкової), шкала «Гнучкість»
опитувальника

«САМОАЛ»,

авторський

опитувальник

«Самооцінка

стресостійкості та її розвитку в державних службовців»; психофізіологічного
–

опитувальник

структури

темпераменту (ОСТ)

В. Русалова,

шкали
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«Ергічність», «Пластичність», «Темп», «Емоційність». Для емпіричної
верифікації авторської структурно-критеріальної моделі стресостійкості
використано тест «Самооцінка стресостійкості» (автори – С. Коухен,
Г. Вілліансон).
База дослідження. Емпіричне дослідження проведено протягом трьох
етапів (пошуковий, експериментальний, підсумковий), у 2014 – 2019 рр. на базі
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», Закарпатського інституту
післядипломної педагогічної освіти, Адміністрації Президента України,
ПВНЗ «Інститут екології, економіки і права».Вибірка охоплює 370
респондентів –держслужбовців (220 жінок і 150 чоловіків).
Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в
тому, що
уперше

виокремлено

психологічні

умови / чинники

розвитку

стресостійкості жінок – державних службовців (соціально-демографічні – вік,
стать, соціальний статус, склад сім’ї, стаж; організаційно-професійні – освіта,
досвід

роботи);

обґрунтовано

психологічну специфіку

й

особливості

професійної діяльності жінок – державних службовців у сфері публічного
управління та адміністрування; аргументовано зміст і компонентну структуру:
мотиваційний

(позитивне

ставлення

та

вмотивованість),

когнітивний

(обізнаність і рефлексія), конативний (готовність до саморегуляції та
розвитку

стресостійкості),

афективний

(емоційна

стійкість),

психофізіологічний (енергетичний базис стресостійкості), визначено їхню
рівневу диференціацію;
поглиблено й розширено психологічний зміст поняття «стресостійкість
жінок – державних службовців», з огляду на психологічні умови та чинники,
що забезпечують особистісне та професійне благополуччя в ситуаціях стресу й
психофізіологічних навантажень; уявлення про особливості психологічних
ресурсів стресостійкості жінок – державних службовців;
подальшого розвитку набулитеоретичні уявлення про психологію жінок
– державних службовців – та особливості їхньої професійної діяльності;
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психологічні

техніки

й

технології,

які

вможливлюють

підвищення

стресостійкості державних службовців загалом і жінок-держслужбовців
зокрема.
Практична

значущість

одержаних

результатів

дослідження

аргументована доцільністю їх використання в діяльності практичних
психологів, керівників відділів кадрів та інших зацікавлених осіб для
підвищення ефективності роботи жінок – державних службовців.
Основні положення й висновки дисертації можуть бути інтегровані у
викладання навчальних дисциплін «Психологія
психологія»,

«Психологія

особистості»,

праці»,

«Диференційна

«Організаційна

психологія»,

«Психологія управлінської діяльності», спецкурсів із підготовки фахівців галузі
«Психологія», а також у систему підвищення кваліфікації.
Результати дослідження впроваджено в освітній процес Інституту
екології, економіки і права (довідка № 112 від 14.05.2019 р.), КВНЗ
«Херсонська

академія

неперервної

освіти»

(довідка

№ 01-23/374

від

22.05.2019 р.), Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти
(довідка № 249 від 11.05.2019 р.) та Адміністрації Президента України
Приймальної Президента України (довідка № 234 від 16.06.2019 р.)
Особистий внесок здобувача. В опублікованій у співавторстві праці [6]
особистий внесок здобувача становить 50 % і полягає в обґрунтуванні методів
розвитку стресостійкості жінки-управлінця.
Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні
положення дисертації оприлюднено на науково-практичних конференціях
різного рівня: міжнародних – «Актуальні проблеми рекреаційної психології та
педагогіки дитинства» (Одеса, 2016); «Особистість та її історія» (Київ, 2017),
«Mokslugrįsto švietimolink» (Вільнюс, 2017); «Соціалізація особистості в
умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (Київ, 2017);
«Актуальні проблеми рекреаційної психології та педагогіки дитинства»
(Одеса, 2018); «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях»
(Суми, 2018); «Проблеми та перспективи професійної підготовки фахівців в

26

умовах євроінтеграції» (Кропивницький, 2019); «Військова психологія у
вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» (Київ, 2019);
«Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні
проблеми» (Київ, 2019); Міжнародний форум з позашкільної освіти (Київ,
2017); усеукраїнських – «Актуальні проблеми сучасної психології розвитку»
(Київ, 2018); науковому круглому столі «Особистість у сучасному світі»
(Ніжин,

2018);

засіданнях

лабораторії

психології

навчання

імені

І. О. Синиці Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України
(Київ, 2015 – 2019 рр.).
Публікації. Основнірезультати дослідження відображено в 14 наукових
публікаціях, серед них: 6 статей у наукових фахових виданнях України; 1 стаття
в зарубіжному науковому періодичному виданні; 7 публікацій у збірниках
наукових праць та матеріалів науково-практичних конференцій.
Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох
розділів, висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел (275
найменувань, із них 19 іноземною мовою) та 5 додатків (на 49 сторінках).
Основний зміст дослідження викладено на 193 сторінках. Повний обсяг
дисертації становить 272 сторінки. Робота містить 32 таблиці, 12 рисунків на 15
сторінках.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
СТРЕСОСТІЙКОСТІ ЖІНОК – ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
У розділі схарактеризовано сутність термінолексем «стресостійкість»
та «стресостійкість жінок – державних службовців», з’ясовано психологічну
специфіку, умови й чинники їхньої діяльності; обґрунтовано структурні
компоненти, показники та критерії розвитку стресостійкості.
1.1. Сутність термінолексеми «стресостійкість» у психологічних
дослідженнях

У психологічному тезаурусі представлено чимало поглядів щодо
механізмів і чинників, які допомагають людині залишатись адекватною в
найскладніших життєвих чи у виробничих ситуаціях. Л. Аболін [1],
Б. Ананьєв [3], М. Газієва [55], М. Дьяченко [71], В. Марищук [127],
В. Подляшаник [158], А. Рудаков [191] та інші дослідники називають це
стресостійкістю. Для з’ясування змістової характеристики цього ключового
терміна потрібно описати його ґенезу.
Термін «стрес» походить із технічної сфери й означає тиск, напругу.
[61]. У психологічному обігу напругу ідентифікують із зовнішніми (холод,
перегрівання) або з внутрішніми (конфлікти, страх за життя, навантаження)
величинами, що переходять певну межу [23; 33; 41; 59; 71; 86; 93; 257; 260;
261].
За такого розуміння стрес є реакцією на ситуацію, яка його зумовлює
[71; 110; 138; 195 ]. Засновник учення про стрес Г. Сельє інтерпретував цей
термін як сукупність усіх неспецифічних змін в організмі, які під впливом
будь-яких сильних дій супроводжуються зміною його захисних систем [194;
195]. Однак формулювання не задовольнило вченого, тому він описав стрес
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як неспецифічну реакцію організму на будь-яку вимогу до нього. Г. Сельє
пояснював, що не кожен стан є критичним у таких ситуаціях, як горе,
нещастя,

фізичне

й

психічне

виснаження,

що

супроводжуються

порушеннями адаптації, контролю, самоактуалізації особистості. Тобто
вчений, як і представники його школи, не виходили за межі зовнішніх
чинників, що спричинюють стрес, тому дослідження не повною мірою
відображало змістову картину цього емоційного явища.
Психологічне обґрунтування природи стресу представлено в працях
Р. Лазаруса [110], де поняття витлумачене як «емоційний стрес», що є
реальною небезпекою або загрозою для життєдіяльності людини. Таким
трактуванням

керувалися

послідовники

вченого

(Р. Грановська

[56],

Л. Китаєв-Смик [86]). Основні наукові акценти їхніх досліджень стосувалися:
– деструкту, що вносить зміни в структуру особистості та порушує її
адаптацію до життя й діяльності [7; 81; 91; 94]; втрати контролю над собою
[71;87; 256].
– погіршення здоров’я, що позначається на матеріальному добробуті,
соціальному стані, кар’єрі, сімейних стосунках, взаєминах з оточенням
(Кодлубовська );
– умов, що породжують стрес і стресові ситуації в особистому й
професійному житті (Р. Грановська) [57]; особливе місце посідають емоційні
навантаження, що перевершують пристосувальні ресурси людини.
Важливими в контексті дослідження є висновки Р. Лазаруса про те, що
подолання стресу більш значуще, ніж його природа, величина або частота
впливу; чинником стресу стає не середовище, а лише те, що оцінюють як
певну загрозу [110].
Смислові межі поняття загрози схарактеризовані в працях А. Баранова
й А. Реана [179], В.Бойко [27] та ін. Згідно з працями вчених, людина реагує
не тільки на реальну загрозу, а й на символи небезпеки, породжені минулими
переживаннями. Фізіологічні зміни – реакція на стресові впливи, результатом
яких є емоційні переживання, спогади минулого досвіду. Без емоційних
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переживань такі фізіологічні зміни відбутися не можуть: причиною стресу
стає стресова ситуація, яку створює людина сама для себе.
Частково поділяючи позицію дослідників, К. Карташова висловлює
припущення, що людина реагує лише на більш інтенсивні ознаки, які
спонукають її інтерпретувати події з набором тих емоцій, що засвідчують
підвищену емоційність, відчуття того, що життя сповнене стресів [84].
На цю особливість звертають увагу також В. Блейхер та І. Крук, які
ідентифікують стрес із психічним напруженням, що стає результатом
діяльності людини в особливо складних умовах [22]. Це корелює з
проблематикою дослідження, оскільки перед державними службовцями
постають емоційні фактори, що справляють негативний вплив на психічний
стан, вимагають здатності контролювати та стримувати астенічні емоції під
час діяльності.
На нестандартній поведінці людини в незвичних або в несподіваних
обставинах зосереджують увагу Н. Водоп’янова [43], Б. Вяткин [45],
А. Грицанов [61], В. Корольчук [98], О. Крупник та Н. Кисельникова [104],
А. Щербак [250] й ін. Учені окреслюють її чинники: інформаційні (надто
велика кількість інформації або ж її відсутність); емоційні (ситуації образи,
погрози, різні фобії, небезпеки); поведінкові (кількість і якість конфліктних
зовнішніх впливів, тривалість та інтенсивність стресових станів); фізичні
(вплив зовнішнього середовища – некомфортних погодних і транспортних
умов; побічних подразників – температура в приміщенні, освітлення, шум,
незадовільне робоче місце). Усе це постає бар’єром самоактуалізації та
самореалізації особистості в соціумі.
Як

незвичайне

та

надзвичайне,

таке,

що

перевищує

межі

індивідуальних норм поведінки й діяльності в екстремальних умовах,
описують стрес Л. Анциферова [43], М. Кленова [87], Т. Кодлубовська [92],
В. Крайнюк [100; 102], Є. Потапчук [164]. Учені допускають, що в таких
ситуаціях стрес охоплює всю суму реакцій, завдаючи роздратувань усьому
організмові, що є небезпечним, особливо якщо він інтенсивний і тривалий.
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Несуттєві стреси неминучі, тому й нешкідливі; їх доцільно трактувати як
неспецифічну реакцію організму на несподівану та напружену ситуацію.
Згідно з позицією вчених [1; 7; 71; 94; 263; 266], це фізіологічна реакція, що
мобілізує резерви організму й готує його до фізичної активності – боротьби,
утечі тощо.
Виклад спонукає до висновку про те, що стрес породжений не будьяким впливом середовища, а лише екстремальним і має такі вияви:
–

поведінкові – порушення психомоторики (зміна ритму дихання,

надлишкова напруга м’язів, порушення сну, режиму); зміна стилю життя
(апатія до своєї зовнішності, до друзів, до оточення; поява залежності від
куріння тощо); зниження ефективності професійної діяльності (через
підвищену втомлюваність, утрату інтересу тощо); зміна соціально-рольових
функцій (нарощування конфліктності з оточенням) [58; 94];
–

емоційні – порушення загального емоційного фону, який набуває

негативного забарвлення: острахи, пригнічення, безнадійність, неспокій,
підвищена збудливість, роздратування, гнів, агресія, ворожість; за тривалої
дії стресу, підтверджує Дж. Гринберг, зростає тривожність, посилюється
невіра у власні сили, знижується самооцінка, що може призвести до депресії
[59]; учений доводить, що подолання ситуацій, які породжують стрес,
потрібно трактувати не як негативний досвід, а як програму психологічного
розвитку;
–

клінічні

–

порушення,

зумовлені

нервозністю,

істерією,

запамороченням, частими головними розладами, безсонням [143];
–

фізіологічні – охоплюють майже всі системи організму людини, що

призводить до комплексних фізіологічних порушень (зниження імунітету,
підвищена втома, збільшення або зменшення маси тіла) [70; 94; 221];
–

когнітивні – зумовлені порушеннями пізнавальної сфери: уваги

(труднощі з концентрацією уваги та звуження її поля, підвищена здатність
перемикання від основних завдань); мислення (порушення логіки мислення,
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труднощі ухвалення рішень, зниження творчої активності); пам’яті (труднощі
відтворення інформації, зниження показників оперативної пам’яті) [169].
Міркування про те, що стрес являє собою комплексний синдром
неспецифічного фізіологічного та психічного стану, висловлюють зарубіжні
вчені (R.Contrada, A.Baum [260], P. Huljich [264],R. Lazarus [265], S.Motzer
S.A., V. Hertig [267] та ін.). Як неспецифічну реакцію на ситуацію, що
вимагає функційної перебудови організму, інтерпретує стрес Л. Гримак [58].
Це дає підстави витлумачувати стрес як індивідуальну інтегровану реакцію
людини на різні його вияви. Дослідниця стверджує, що за активної реакції на
стрес ефективність діяльності зростає й позитивно впливає на життєздатність
людини; за пасивної – різко зменшується, що створює ризики для
працездатності та здоров’я [58].
Отже, до основних характеристик, що маркують поняття «стрес» як
психологічний термін, належать такі:
–

зовнішні (об’єктивні) стресори, що приводять людину до стану

напруги;
–

внутрішні (суб’єктивні) реакції – вияви внутрішнього психічного

стану; фізичні реакції організму або шкідливі впливи.
Подані визначення стресу не претендують на вичерпність і до сьогодні
становлять предметне поле для дискусії.
Наступний складник термінолексеми «стресостійкість» – «стійкість». В
академічних словниках стійкість описана як здатність тривалий час зберігати
й виявляти певні властивості, не піддаватися руйнуванню, псуванню,
витримувати зовнішній вплив, протидіяти чомусь [ 22; 89; 260]. Водночас
психологія представляє стійкість як нефіксовану психічну якість, сукупність
адаптаційних процесів, як інтегрованість особистості щодо узгодженості [6].
Учені виокремлюють такі її різновиди:
– емоційна стійкість, що охоплює діяльність, поведінку, ціннісні
орієнтації тощо (Л. Аболін [1], С. Дьяков [71], С. Кучеренко [109],
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В. Мільман [], В. Подляшаник [158], К. Судаков [206], R. Mcсrea [266], І.
Udris [274]).
–

психологічна стійкість як синтез низки якостей і здібностей;

складниками психологічної стійкості є здатність до особистісного зростання
зі

своєчасним

й

адекватним

розв’язанням

внутрішньоособистісних

конфліктів (ціннісних, мотиваційних, рольових); відносна (не абсолютна)
стабільність емоційного тону та позитивного настрою; розвинена вольова
регуляція (М. Дьяченко, В. Марищу, Я. Овсяннікова, В. Пономаренко та ін.).
Як динамічну характеристику явищ і процесів матеріального світу, як
невід’ємний аспект їхнього розвитку, де розвиток постає як єдність стійкості
та мінливості, описують стійкість Н. Бернштейн і Н. Подимов. Учені
доводять, що балансом між стресогенною ситуацією та стресовим станом
слугує врівноваженість і неврівноваженість. К. Платонов [220] характеризує
такий стан як нестійкий, уводячи поняття емоційної нестійкості, що
вирізняється підвищеною емоційною збудливістю, схильністюь до частих
змін емоційних станів. В. Євдокимов, В. Марищук [127], Ю. Щербатих [251]
та ін. спроектували ідеї на професійну діяльність людини, тому стійкість
постала складною якістю такої особистості, яка здатна керувати своїми
емоціями

в

ситуаціях

високої

напруги,

незважаючи

на

небезпечні

емоціогенні впливи [100].
У працях учених Л. Аболін [1], Л. Анцифірової [4], О. Голуб [53],
С. Кучеренко [109] та ін. емоційна стійкість ідентифікована з професійними
цілями

та

високою

організацією

виконання

функційних

доручень.

В. Грановська [56], А. Катунин [85] доводять, що це можливо за умови
стійкості, яка є реакцією на зовнішні впливи.
Студіюючи проблему витоків емоційної стійкості, учені пропонують
трактувати її не лише як здатність повертатися до первісного стану після
припинення негативної дії, а і як реакцію на зовнішні впливи без
психологічного руйнування, як уміння керувати своїми емоціями, зберігати
високу працездатність та збалансованість. Обстоюючи солідарну позицію з
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ученими, І. Аршава, В. Мільн та ін. убачають в емоційній стійкості здатність,
яка є важливою для різних ситуацій діяльності людини [6; 138].
На основі експериментальних досліджень В. Крайнюк описує стійкість
як складну якість, що виявляється по-різному, залежно від умов, ситуацій
особистості, що об’єднують: урівноваженість – здатність утримувати рівень
напруги, не виходячи за межі прийнятного (не доводячи до руйнівного
стресу); стабільність – постійний рівень настрою; опірність (резистентність)
– здатність регулювати свою поведінку й вибирати спосіб розв’язання
ситуації; самодостатність як свобода від залежностей (хімічних, біологічних,
соціальних) [101; 102].
І. Ламаш [112], Ю. Попик [163] та інші до цих якостей додають
стресорезистентність і фрустраційну толерантність. Стресорезистентність –
вияв стресостійкості організму до дії патогенних факторів (активних чи
пасивних). Фрустраційна толерантність постає як здатність індивіда
об’єктивно оцінювати проблемні ситуації завдяки особистісній, соціальній і
професійній значущості, що є важливою передумовою адаптації та реалізації
особистості в заданій діяльності. В. Павленко й Т. Селюкова трактують її як
адекватне оцінювання конфліктних соціальних ситуацій і прогнозування
способів їх подолання; як стримування небажаних імпульсів, порогових
величин, ступеня напруженості зусиль, перевищення якого спричинює якісно
нові впливи на поведінку особистості [150].
Учені доводять,

що

саме

в

такому контексті стресостійкість

формується в процесі взаємодії з оточенням та в ході інтеріоризації їхнього
позитивного досвіду [223]. Доцільно витлумачувати емоційну стійкість і як
здатність особистості до неагресивної поведінки через щирість, відкритість,
урахування інших думок, готовність до співпраці (Ю. Попик) [163].
Г. Никифоров наголошує, що рівень стійкості особистості більшою
мірою виявляється в професійній діяльності [174], значущими для якої є
впевненість у собі, правильність дій та рішень, високий професіоналізм.
Натомість успішна трудова діяльність становить основу повноцінної
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саморегуляції, самоактуалізації людини, від чого залежать її емоційне
благополуччя та психологічна стійкість [174].
У. Михайлишин виокремлює серед різновидів стійкості професійну
стійкість, мотивуючи тим, що людина більшість свого часу перебуває в
різних видах діяльності, які ставлять її в ситуацію подолання труднощів, де
впевненість у собі й рівень домагань є не тільки професійно важливими, а й
життєво необхідними [136]. Професійну стійкість автор розуміє як
інтегральне особистісне утворення – сукупність професійно-педагогічних
знань і вмінь, ціннісно-цільових та емоційно-вольових якостей особистості,
що дають їй змогу успішно провадити вибрану нею діяльність упродовж
тривалого часу, зберігаючи працездатність та інтерес до неї.
Отже,

термінолексема

«стресостійкість»

має

такі

змістові

характеристики, як «стрес» і «стійкість».
На підставі проведеного рефлексивно-оцінного аналізу констатовано,
що вчені надають перевагу визначенням, згідно з якими стресостійкість є
емоційною якістю, здатною зберігати постійний рівень настрою без
звертання до психоактивних речовин, не втрачати інтерес до життя,
підтримувати локус контролю, рівень самоповаги, вольової саморегуляції,
ситуативної та особистісної тривожності (І. Гуляс [63], А. Дроздова [68],
А. Ковалено [88], А. Либіна [119], Я. Ляшин [121], В. Марищук [137],
Н. Родіна [186], Т. Ткачук [215] й ін.).
В. Корольчук [97; 98], І. Корнієнко [95; 96], Т. Титаренко [ 212; 213] та
інші окреслюють чинники, від яких залежить опанування людиною складних
життєвих ситуацій:
– тимчасова втрата роботи та повторний її вибір (Б. Барчі [9]),
відсутність індивідуального досвіду виконання завдань різної складності
(О. Саннікова [193], G. Bodemman [257]);
–

суб’єктна активність (В. Татенко [208; 209], Ю. Швалб [235]);

–

вроджені й набуті особистісні властивості та ранній дитячий досвід

(С. Богданов, В. Панок В. Чорнобровкін [156]);
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– соціальне середовище та когнітивні чинники (Г. Балл [7], І. Бех [15],
Д. Леонтьєв [115], В. Рибалка [182]).
Привертають увагу дослідження, де описано залежність стресостійкості
від психофізичних і фізіологічних чинників, пов’язаних із характером
діяльності [43; 57; 113; 173; 205]. Особливо це стосується тих осіб, які
працюють в екстремальних умовах, відчувають несприятливі функційні
стани (монотонію, перевтому, нервово-психічну напругу тощо). Учені
доводять,

що

працездатності

в

таких

(В. Бойко

осіб

знижується

[27],

рівень

С. Кучеренко

стресостійкості

[109],

І. Ламаш

та

[112],

В. Павленко [149]).
У працях Б. Варданяна [35], П. Зильбермана [79] схарактеризовано
феномен так званої подвійної природи стресостійкості – як властивості, що
впливає на результати діяльності та водночас забезпечує гомеостаз
особистості як системи. Таке розуміння стресостійкості дає змогу трактувати
її у взаємозв’язку діяльнісного та особистісного підходів.
Як

засвідчують

праці

Лі

Канг

Хі,

стресостійкість

сприяє

збалансованості психофізичного стану особистості, забезпечує її оптимальну
адаптацію до екстремальних умов, дає змогу виконувати службові й побутові
завдання без фізичних та психічних утрат [118].
У такій інтерпретації стресостійкість доцільно витлумачувати як
психічну регуляцію, що має внутрішні й зовнішні способи вияву.
Внутрішніми стають прийоми подолання емоціогенних ситуацій, які
адресовані внутрішнім суб’єктивним факторам виникнення цієї ситуації;
зовнішніми – прийоми, спрямовані на усунення зовнішніх умов появи
емоціогенної

ситуації.

Іншими

словами,

ступінь

стесостійкості

опосередкований особливостями особистісної організації (темперамент,
характер, мотивація, установка, цінності) і рівнем розвитку операціональних
характеристик людини як суб’єкта діяльності (стилі діяльності та поведінки,
пізнавальна активність, професійні здібності й уміння) [9; 13; 34; 47; 65; 85;
118; 126].
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На

наш

погляд,

стресостійкість

–

комплексне

індивідуальне

психологічне утворення, зміст якого полягає в специфічному взаємозв’язку
різнорівневих властивостей індивідуальності, що забезпечують біологічний,
фізіологічний і психологічний гомеостаз системи, результатом чого стає
оптимальна взаємодія суб’єкта з навколишнім середовищем у різних умовах
життєдіяльності [238; 244].
На значущості комплексних особистісних якостей, які допомагають
людині переносити значні інтелектуальні, вольові та емоційні навантаження
професійної діяльності без особливих шкідливих наслідків для неї,
наголошують В. Ільїна [80], В. Крайнюк й інші [101; 102].
На особливе зацікавлення заслуговують положення, сформульовані
О. Лозгачевою [120]. Дослідниця наголошує на тому, що не окремі якості
особистості, а їхні комплекси дають змогу бути успішною завдяки
стресостійкості. Найважливішими серед них є такі: 1) владний характер
професійних повноважень; 2) екстремальність і нестандартність діяльності;
3) високий ступінь персональної відповідальності, а також виконання
великого обсягу складної різноманітної роботи в умовах гострого дефіциту
інформації та часу. Такі комплекси озброюють людину належним ступенем
адаптації до дій в екстремальних і / або в кумулятивних зовнішніх та
внутрішніх умовах, необхідним рівнем активації ресурсів організму і
психіки, що позначається на показниках функційного стану та на
працездатності (за О. Лозгачевою).
У такому контексті стресостійкість постає як особистісна якість, що
сприяє витримуванню інтелектуальних, вольових, емоційних навантажень,
зумовлених

особливостями

професійної

діяльності

без

відчуття

несприятливих наслідків для діяльності, свого здоров’я й оточення [238; 239].
Розширюючи межі досліджуваного терміна, учені (Г. Грибенюк [57],
Л. Гримак [58], М. Гриньова [60]) стверджують, що важливою якістю
стресостійкості є саморегуляція, яка спрямовує на досягнення високої
продуктивності

праці,

збереження

раціональності

поведінки

та
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психофізичного благополуччя. Суголосну думку висловлюють А. Баранов й
А. Реан, характеризуючи саморегуляцію як шлях до успішної продуктивної
діяльності [180]. Аналогічну позицію обстоюють О. Напрєєнко і К. Петрова
[142], В. Суворова [205] та ін.
Диференціацію

терміна

«стресостійкість»

за

родовими

(якість

особистості) і видовими ознаками (передумови вияву, характеристика стану,
результати впливу на особистість та життєдіяльність) запропонувала
М. Кудінова [105]. Придатність людини до професій, де стресостійкість є
домінантною, залежить від високого рівня загального розвитку особистості;
особистісної

відповідальності;

соціальної

(професійної)

адаптивності;

нервово-психічної (емоційної) стійкості; комунікативної компетентності,
збалансованості потреб і цінностей.
Деякі дослідники ([13; 19; 85; 102 та ін.]) пов’язують стресостійкість із
властивостями темпераменту. Власне бачення вони обґрунтовують тим, що
людина постійно виконує нові й нові завдання завдяки оптимальному
використанню резервів нервово-психічної (емоційної) енергії.
На індивідуальну здатність людини, що вможливлює збереження
працездатності під дією стресора, звертає увагу Л. Наугольник. Із настанням
стресу ефективність праці знижується, організм має платити певну ціну для
підтримання працездатності [169]. Звісно, психофізіологічні особливості
впливають на перебіг стресової реакції, але це не означає, що в
екстремальних ситуаціях ці механізми спрацьовують безумовно, без
можливості управління ними людиною. Оцінювання ситуації та надання її
суб’єктивного змісту сприяють успішній адаптації особистості [21; 23; 126;
129; 149; 178; 191].
Як властивість особистості, як результат трансактного процесу
зіткнення індивіда зі стресогенним фактором, що поєднує когнітивну
репрезентацію, об’єктивну характеристику ситуації та вимоги до особистості,
описує стресостійкість В. Корольчук [97]. На думку авторки, адекватність
оцінювання ситуації та власних ресурсів – це наслідок інтенсивності реакцій
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людини, спрямованих на зміну компонентів стресової ситуації, мотиваційної,
вольової орієнтації, копінгової стратегії, що відбувається через провідну її
функцію – когнітивно-феноменологічну, від якої залежить стресостійкість
під час і після травмувальних подій [85; 97; 98].
У цьому сенсі оптимізація стресостійкості, за І. Бусигіною, залежить
від здатності до протистояння стресу. Останнє являє собою цілий комплекс
якостей, властивостей і характеристик, що допомагають людині максимально
швидко й ефективно формувати нову стратегію поведінки, завдяки якій
відбувається адаптація до впливу стрес-фактора [34].
На вмінні протистояти в ситуаціях стресу наголошував свого часу
А. Солтер, основоположник концепції асертивності (упевненість) (1950-ті –
початок 1960-х років) [220] та його послідовники (А. Бандура, К. Роджерс,
В. Ромек й інші). К. Роджерс [190] трактує впевненість як важливу умову
конструктивної самоактуалізованої поведінки людини. В. Ромек [196]
акцентує на тому, що впевненість / невпевненість змінні, залежать від
ситуації, що має вияв у таких характеристиках, як страх бути знехтуваним,
занижена самооцінка, відсутність переконань, регуляції вираження емоцій та
почуттів. С. Медведєва [132], Г. Радчук [178] стверджують, що асертивність
у такому контексті постає як якість особистості, завдяки якій вона може
долати труднощі та досягати значущих для неї цілей і потреб.
Згідно з міркуваннями В. Роменця [189], В. Татенко [208], це поняття
достатньо чітко окреслює поведінкові дії та вчинки людини: прийняття себе,
адекватна самооцінка, відповідальність за власні рішення та життя в цілому,
турбота про своє «Я» як духовне, так і фізичне, задоволеність собою та своїм
життям, доброзичливість, спокій і самодостатність, які так само мають
спільні ознаки зі стресостійкістю. Питання про взаємозв’язок – найбільш
актуальне в умовах соціальної й економічної нестабільності, коли успіх
залежить

від

цілеспрямованої активності,

наполегливості, енергійності.

відкритості,

ініціативності,
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Підтвердженням слугують праці К. Кінніна, де впевненість у собі
представлена як складна, багатокомпонентна якість особистості, розвиток
якої залежить від здатності до емпатії, уміння брати на себе відповідальність
за позитивні чи за негативні ситуації; усвідомлення власних сильних і
слабких сторін характеру.
Р. Емерсон [73], С. Медведєва [132] доводять, що стресостійкість
залежить від оцінювання своїх можливостей, від ступеня довіри до себе: що
вищий ступінь довіри до себе, то вище протистояння стресу. Висновок
учених посилює розуміння природи стресостійкості та її значущості для
особистості.
Не апелюючи до терміна стрес, процитуємо міркування П. Тілліха, що
не втратили актуальності донині та можуть пояснити стан неусвідомленої
тривоги людей в умовах глобалізованих соціальних й економічних змін.
Відсутність упевненості людини у своєму становищі тепер і в майбутньому,
за висловом ученого, призводить до появи базової невпевненості, як наслідок
– до розвитку онтологічної тривоги та різних форм невротичного страху
[211]. Згодом ідеї дослідника були підтверджені в психологічних теоріях, що
автори яких намагалися з’ясувати природу виникнення різних типів
невпевненості (А. Адлер, О. Феніхель, З. Фройд, К. Хорні та ін.) [220].
Особливий акцент на важливості збереження внутрішнього ресурсу в
таких ситуаціях протистояння робить Г. Балл [7]. Аналогічну думку обстоює
Я. Зелінська, зауважуючи, що протилежний стан може спричинити появу
синдрому психічного вигорання, внести деструкт не тільки в особисте життя,
а й у міжособистісні стосунки (сімейні, виробничі, корпоративні) [78].
Для уникнення такого синдрому Б. Барчі, Г. Радчук, І. Сингаївська,
С. Федорець

пропонують

розвивати

здатність

протистояти

великим

навантаженням, бути наполегливим, вимогливим до себе не тільки в
складних ситуаціях, а й у звичайних, буденних [10; 177; 217]. На залежності
стресостійкості від наполегливості акцентували увагу Е. Берн, А. Маслоу,
Е. Фромм та ін. [11; 128; 220]. Без цієї здатності реалізація внутрішніх потреб
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неможлива, оскільки наполегливість живить здатність людини сприймати,
пізнавати світ і реагувати на нього. А. Маслоу зумів показати, що людині
властиві не тільки фізіологічні процеси, які відбуваються в корі головного
мозку (як це бачив Солтер), а й щось більше, суто людське – це потреби в
зростанні та розвитку [128]. Власне, такі потреби дають змогу формувати
здоровий спосіб життя та самоусвідомлення того, як діяти в тій чи в тій
ситуації, не шкодячи собі й оточенню.
Варто висловити припущення, що стресостійкість – це якість, яка
формується на основі багаторазового зіткнення особистості зі стресогенними
факторами. Таке зіткнення являє собою складний процес й охоплює
оцінювання стресової ситуації, регуляцію діяльності в стресогенних умовах
та опрацювання травматичного досвіду.
Л. Аболін [1], Дж. Гринберг [59], Н. Іванова [82], В. Корольчук [97] та
інші зазначають, що стресостійкість – це не тільки здатність до подолання
труднощів, а й уміння, якими оволодіває особистість для їх подолання:
– стримувати свої емоції, виявляти тактовність, зберігати контроль і
працездатність в умовах ризику та кризового середовища;
– витримувати

значні

інтелектуальні,

вольові

та

емоційні

навантаження, зумовлені професійними функціями, без особливо шкідливих
наслідків.
Такий психологічний мікс дав змогу П. Зільберману трактувати
стресостійкість як інтегративну властивість особистості, що вирізняється
взаємодією

емоційних,

вольових,

інтелектуальних,

мотиваційних

компонентів психічної діяльності індивіда, яка забезпечує оптимально
успішне досягнення цілі у важкій емотивній ситуації [79].
Проведений аналіз засвідчує, що в наукових працях стрес, стійкість і
стресостійкість постають як поняття одного синонімічного ряду. Попри
сукупну, хоч і несинхронну та рівнозначну дію, вони мають чимало спільних,
споріднених ознак, зумовлених негативними переживаннями під дією як
суб’єктивних, так і об’єктивних причин.
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Під стійкістю розумітимемо сукупність психологічних і фізіологічних
особливостей

людини,

пов’язаних

з

індивідуальними

адаптаційними

процесами, що дають їй змогу гнучко реагувати на екстремальні життєві та
професійні ситуації , зберігаючи звичний стан поведінки.
Стресостійкість

–

інтегральна

психологічна

властивість,

що

забезпечує внутрішній психофізіологічний гомеостаз, оптимізує взаємодію із
зовнішніми

емоціогенними

стресорами,

породженими

тривалою

включеністю людини в емоційно напружену діяльність та екстремальні
ситуації для їх розв’язання й виходу з них.
Порівняно зі стійкістю, стресостійкість має такі відмінні особливості:
– ступінь адаптації щодо впливу екстремальних чинників зовнішнього
та внутрішнього середовища;
– рівень функційної надійності суб’єкта діяльності й розвитку
психічних,

фізіологічних,

соціальних

механізмів

регуляції

поточного

функційного стану та поведінки в цих умовах;
– активація функційних ресурсів (оперативних резервів) організму і
психіки, а також зміна працездатності та поведінки людини, що спрямовані
на запобігання функційним розладам, негативним емоційним переживанням і
порушенням ефективності та надійності діяльності.
1.2. Стресостійкість жінок – державних службовців – та особливості
їхньої професійної діяльності
В останні роки зростає інтерес науковців до проблем кадрової
політики, у зв’язку з соціальними, економічними, фінансовими, ринковими
змінами, що потребують нових висококваліфікованих фахівців [17; 55; 69;
89; 112; 167; 176; 210]. Питаннями апарату державної служби опікується
чимало

установ:

Національна

академія

державного

управління

при

Президентові України, НТІ «Інститут соціальної політики», Національний
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інститут стратегічних досліджень, а також заклади вищої освіти, які
проводять підготовку та перепідготовку кадрів.
Предметом дослідження постають професійний складник державних
службовців, їхні особистісні якості, кар’єрне просування, професійний імідж,
атестація, переатестація тощо [52; 168]. Однак проблеми психологічного
складника діяльності державних службовців, від якого істотно залежать
результати,

розроблені

поки

що

недостатньо,

зокрема

питання

стресостійкості.
Для з’ясування умов, які сприяють жінкам – державним службовцям –
бути стресостійкими, варто схараткеризувати зміст та сферу їхньої
діяльності, роль такої роботи у творенні суспільного іміджу країни.
Унаслідок стислого екскурсу констатуємо, що професія службовця на наших
теренах бере витоки з часів Київської Русі. Центральною фігурою в державі
був князь, а його найближчими помічниками – урядовці (тіуни), які
виконували доручення, керували господарством та провадили судочинство.
Нижчою за тіунів гілкою державних службовців уважали ключників.
Крім тіунів, державними службовцями були ябетники, які працювали з
порушниками, крадіями та злочинцями. Функції державних службовців
виконували й придворні князя – гриді, посадники чи намісники, призначені
ним особисто.
За козацької доби існували окремі цивільні урядові посади, які були
лише виборними й не мали жодних ознак належності до державної служби,
більше нагадували місцеве самоврядування (єдиною ознакою державності
служби військової старшини на Січі можна вважати наявність у них
царського жалування).
У ХVІІІ ст. вищі службовці Російської імперії виконували одночасно
політичні й адміністративні завдання, а з початку ХІХ ст., після
відокремлення

державних

службовців

від

політичних

функціонерів,

службовці вищих рангів утворили окрему адміністративну еліту [146].
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Учені І. Бистрицька [17], С. Герасіна [50], О. Габрилевич [46],
Л. Карамушка [210], Л. Малімон [46], О. Оболенський [145; 146] та інші
стверджують, що в цей період відбувся перехід від переважно колегіальної
системи ухвалення рішень до системи бюро або міністерств, що стало
підґрунтям подальшої структури державної служби.
Професіограма сучасних державних службовців представлена в Законі
України «Про державну службу» (від 16.12.1993 № 3723 – ХІІ (зі змінами та
доповненнями) [76], однак власне поняття «державні службовці» у документі
відсутнє, ідеться тільки про їхні функційні обов’язки. Водночас у науковому
обігу існують такі терміни, як персонал, чиновник, службовець, управлінець.
Для окреслення функційних обов’язків державного службовця необхідно
подати їхню змістову характеристику.
Згідно із Законом «Про державну службу» [167], службовці – ті, хто
працює не у сфері виробництва, а в галузі обслуговування. Це соціальна
група, основне призначення якої – реалізація на платній основі певних
необхідних для суспільства функцій через виконання конкретних завдань
державних органах, установах. Крім того, це особи, чия діяльність пов’язана
з роботою в організаціях, установах, сфері обслуговування, вони отримують
заробітну плату [76; 168].
Розгорнута

характеристика

діяльності

державних

службовців

представлена в працях І. Бистрицької [17], Л. Карамушки [210], С. Резника
[181], І. Сингаївської, С. Федорця [ 217 ] та ін.
Відповідно до наукових джерел, державний службовець – громадянин
України, який обіймає посаду в органах державної влади, апараті, отримує
заробітну плату з коштів державного бюджету та реалізує окреслені для цієї
посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і
функцій державного органу, а також дотримується принципів державної
служби [17; 66; 89; 168; 210].
Основні особливості діяльності державних службовців такі:
1) необхідність спеціальної професійної підготовки;
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2) дотримання меж повноважень, регламентованих законодавством і
посадовими інструкціями;
3) обов’язковість виконання доручень керівників у межах їхніх
повноважень;
4) багатовимірність,

складність,

творчий

характер

професійних

завдань;
5) діяльність у ситуаціях невизначеності, що часто виникають під час
виконання завдань, здатність до вибору найбільш ефективного способу
досягнення професійних цілей;
6) високий рівень психічної напруженості праці;
7) жорсткі часові межі для досягнення професійного результату;
8) підвищена соціальна відповідальність за результати, відсутність
права на помилку.
За С. Дубенко [69], Ю. Ковбасюком [66], С. Масовим, Н. Нижник [144],
О. Оболенським [145], це вимагає від державних службовців:
1) кваліфікації знань у конкретній діяльності, що відповідає рівню
їхньої компетентності; чинне законодавство окреслює дев’ять рангів для
просування по державній службі (категорії «А» присвоюють 1, 2, 3 ранги;
категорії «Б» – 3, 4, 5, 6 ранги; категорії «В» – 6, 7, 8, 9 ранги; для категорій
«А» і «Б» державний службовець повинен мати ступінь вищої освіти, не
нижче від магістра, для категорії «В» – бакалавра, молодшого бакалавра);
2) стресостійкості до інтелектуальних навантажень і психічної напруги
[190].
Як слушно зауважують Л. Воронько [44], М. Рудакевич [190],
Ю. Рутина [192], належна організація праці в державній установі зумовлює
відчуття задоволеності, бажання працювати з віддачею, що є необхідними
умовами стресостійкості. В. Харченко стверджує: що більше фахівець
задоволений роботою, то більше часу він приділяє роботі, більш успішною є
його трудова діяльність. Унаслідок цього зменшується плинність кадрів,
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підвищується ефективність роботи всієї установи та зростає рівень
професійної стійкості до стресів [85; 104; 191; 238].
Н. Водоп янова [43], Е. Куликов [104], В. Харченко [223], С. Харченко
[224],

А. Церковський

[227]

досліджують

стресостійкість

державних

службовців у контексті соціальних чинників: збереження здатності до
соціальної адаптації, міжособистісних зв’язків, забезпечення успішної
самореалізації, досягнення життєвої та професійної мети, збереження
працездатності,
наголошують,

успіхи
що

в

кар’єрному

розвиткові

зростанні.

стресостійкості

Крім

того,

державного

автори

службовця

сприяють:
– досвід розв’язання подібних проблем у минулому й позитивний
прогноз на майбутнє;
– схвалення діяльності з боку соціального оточення;
– індивідуально-психологічні особливості (високий рівень емоційної
стабільності, вольової саморегуляції, активність, упевненість у собі);
– задоволення професійною діяльністю;
– позитивний емоційний фон;
– наявність функційних можливостей [206].
До чинників розвитку стресостійкості жінок – державних службовців –
Дж. Віткін [41],

Ю. Ковальова

[90],

О. Лозгачева

[120] зараховують

професійний стрес. Учені доводять, що навіть у добре керованих організаціях
стрес вирізняється характером ситуації, ставленням до роботи, взаєминами
між учасникам.
За твердженнями вчених (Г. Сельє [194], А. Рудаков [191] та ін.), будьякі

стимули,

що

сприймаються

працівником

як

стресові,

повинні

породжувати негативні фізіологічні та психологічні реакції. А. Коган і
Л. Леві інтерпретують стрес як неспецифічну реакцію, що залежить від
генетичних факторів і минулого досвіду. У сучасних наукових студіях моделі
професійного стресу (двофакторна модель (Д. Леонтьєв [115]), трансактна
(Т. Кокса

[93]))

зумовлені

індивідуальними

й

особистісними
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характеристиками: професійне навантаження та соціальне оточення; аналіз
факторів й умов; урахування інтенсивності впливів, що призводять до стресу;
аналіз поведінки особистості в стані стресу; оцінювання реакцій під час
стресу; аналіз ролі емоційного фактора в стані напруженості.
Зважаючи на логіку дослідження, наведемо модель професійного
стресу, що презентована Дж. Брай. Її орієнтири сфокусовані на врахування
професійної

ситуації,

різноманітних

організаційних

та

особистісних

характеристик суб’єкта діяльності, можуть поставати в ролі психологічних
ресурсів опанування себе в складних умовах [33].
Аналіз наукових праць дає змогу констатувати, що професійний стрес
жінок – державних службовців – може бути спричинений:
– невідповідністю між бажаним і тим, що робота вимагає від людини, а
також між бажаними та реальними можливостями, що узгоджені з цими
вимогами;
– організаційними особливостями;
– професійними вимогами та рольовими характеристиками;
– індивідуальними особливостями й очікуваннями ;
– навколишнім середовищем.
Особливий акцент учені (А. Баранов[9], Б. Бірон [21], К. Максименко
[123], С. Максименко[124], Г. Ришко [184]) роблять на факторах, пов’язаних
із професійною діяльністю (труднощі, невизначеність, наявність стресових
ситуацій тощо).
Отже, жінки – державні службовці – мають володіти не тільки
професійними знаннями та вміннями, а й добре розвиненою стресостійкістю.
Умови розвитку стресостійкості такі: чітка особистісна спрямованість
(особистісні цілі й інтереси, індивідуальні потреби, цінності та мотиви);
формування й розвиток необхідних психологічних якостей; дотримання
правил, що формують прийнятий і виважений стиль поведінки; прихильність
безпосереднього керівника до підлеглого [39; 47; 50; 241]. Останнє
безпосередньо впливає на розвиток стресостійкості жінок – державних
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службовців. Як стверджує С. Герасіна [50], доброзичливе ставлення
керівника до підлеглого, на жаль, не є нормою в системі державної служби
України. Доволі часто помітне таке явище, як мобінг, систематичне
цькування у формі знецінення працівника, психологічного тиску на нього,
маніпулювання ним [99; 103]. Серед основних причин О. Доценко [67]
називає бажання помсти, жадобу влади, безпідставну критику, поширення
пліток, підрив репутації тощо з боку як колег, так і керівника. Наслідки
мобінгу, за P. Fischingerоm [262], позначаються не тільки на його об’єкті, а й
на групі людей (розділ, підрозділ), призводячи до погіршення психологічного
клімату в колективі, ворожих взаємин, відчуження працівників, звісно, до
послаблення їхньої стресостійкості. Усе це негативно впливає на результати
роботи всієї установи.
Чимало вчених (Лейла і Сайн Спенсери [202]) доводить, що до умов
ефективності розвитку стресостійкості державних службовців належать такі:
– професійні мотиви;
– психофізіологічні особливості;
– «Я концепція» – установки, цінності чи образ «Я»;
– знання, якими людина володіє в певних предметних галузях;
– навички, тобто здатність виконувати певні фізичні або розумові дії.
Варто схарактеризувати ці умови в контексті діяльності жінок –
державних службовців. В. Бондар [28], Н. Гнидюк [52], О. Гончарук [54],
Ю. Ковбасюк [66], В. Ортинський та ін. [148] називають вибір професії
свідомим процесом, що відбувається під впливом зовнішніх (потреби) і
внутрішніх (мотиви) чинників. Лейла та Сайн Спенсери [202] уточнюють, що
потреба

є

внутрішньою

спонукою

тільки

в

тому

випадку,

якщо

усвідомлюється на рівні інтересу, ціннісних орієнтацій. Р. Павелків [218],
Е. Помиткін та Л. Помиткіна [161], В. Риблака [182] наголошують на
значенні суспільних потреб і мотивів, що виявляється в бажанні досягати
цілей. А. Петришин стверджує, що домінування суспільної мотивації для
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жінок – державних службовців – відіграє важливу роль уже під час
зарахування на ту чи на ту посаду [ 155].
Така теза підтверджена в працях О. Бондарчук [29; 31], Н. Іванова [82],
Л. Карамушки [210], Т. Кодлубовської [92], де описано професійні мотиви як
внутрішні детермінанти діяльності жінок – державних службовців – у
прагненні до самореалізації та самовдосконалення, до кар’єрного зростання
для реалізації суспільних інтересів. Усе це тісно пов’язане з формуванням у
кожного фахівця високих психологічних якостей і функційних можливостей,
що охоплюють:
–

розвиток мотиваційної сфери у звичайних та екстремальних умовах;

усебічний

розвиток

сукупності

емоційно-вольових

якостей

(цілеспрямованості, активності, ініціативи, самовладання, витримки);
–

формування особливих якостей психофізіологічної надійності

(стійкість до тривалого напруження організму, до небезпеки, ризику,
готовність до негайних дій);
–

підвищення загальної та спеціальної тренованості, спрямованої на

розширення психічних і фізичних можливостей фахівця;
–

розвиток

здатності

до

оптимальної

мобілізації

особистих

можливостей та самоконтролю;
–

набуття

досвіду

подолання

перешкод

під

час

роботи

в

екстремальних умовах;
– усебічний розвиток якостей професійного мислення в екстремальних
ситуаціях;
– розвиток стійкості до монотонної роботи у звичайних умовах;
– дисциплінованість, ініціативність [141].
Незважаючи на передбачені законодавством заходи щодо мотивації
державних службовців, вони несповна забезпечують якісне виконання
фахівцями своїх обов’язків через низку проблем: плинність кадрів,
недостатня реалізація соціальних гарантій, неналажне матеріальне та
фінансове стимулювання, слабка організація робочих місць тощо.
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Лейла
особливості

та

Сайн

Спенсери

(властивості)

до

[202]

зараховують

загальної

психофізіологічні

характеристики

державних

службовців, виокремлюючи тип темпераменту й такі риси характеру, як
стриманість, урівноваженість, чесність, порядність, принциповість, здатність
до саморегуляції, що становлять основу стресостійкості.
Цю думку підтримує О. Кокун, зауважуючи, що близькими до
особистісних якостей є ті, які залежать від умов успішного провадження
професійної діяльності [94]. Такі особливості дають змогу виявлятися
компенсаторним здатностям, завдяки яким сильно виражені професійні
якості можуть впливати на недостатній розвиток інших. Наголосимо, що
якості та здатності особистості взаємозалежні, тому диференціювати їх дуже
складно.
Висловлюючи суголосну позицію, Ю. Ковбасюк [66] зазначає, що
якості особистості державного службовця – результат реалізації його
здатностей, які той отримує в процесі професійної діяльності, оскільки вони є
прихованими можливостями особистості та розкриваються за певних умов. У
цьому сенсі корисним стає досвід іноземних країн щодо розвитку
стресостійкості жінок – державних службовців.
Керівництво Берлінського інституту управління розробило перелік
якостей, якими вони мають володіти:
– сприйнятливість – інтерес до професійних завдань діяльності та
розуміння їх;
– кмітливість – здатність окреслювати проблеми й ситуації та
висловлювати своє ставлення до них;
– критичність – здатність виражати свої думки, формулюючи їх уміло,
швидко, зрозуміло та грамотно;
– працездатність – здатність успішно працювати в стислий термін і за
мінливих умов праці;
– уміння налагоджувати зв’язки й критично їх оцінювати;
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– увічливість, упевненість, ситуативно зумовлена манера спілкування з
громадянами й колегами; здатність до співпраці та співпраці;
– готовність до виконання функційних обов’язків;
– кваліфіковане, сумлінне та своєчасне виконання поставлених завдань;
– відповідальність – правомірність, доцільність і результативність;
– власна ініціатива – самостійність, креативність.
Виклад

спонукає

до

виокремлення

такої

важливої

умови

стресостійкості жінок-держслужбовців, як професійні вміння. Це порівняно
стійкі характеристики, що охоплюють уміння швидко вникнути в суть
справи, усебічно проаналізувати ситуацію, діагностувати ключову проблему,
знайти її конструктивне рішення тощо. Їхню основу становлять знання, що
втілені в розв’язання конкретних професійних завдань.
Знання, від яких залежить стресостійкість жінок – державних
службовців,

стають

результатом

розумової

діяльності,

пов’язаної

з

виконанням різних професійних завдань і ситуацій. Рівень знань, їх постійне
поповнення – один із критеріїв ефективної діяльності.
Науковці вважають, що основою знань людини є досвід як властивість,
сформована в процесі навчання, самонавчання та практики. У широкому
сенсі досвід – це єдність знань, умінь і навичок, які засвідчують позитивну
динаміку професійного розвитку державних службовців у контексті їхнього
просування по службі (Л. Воронько [44], М. Грай [55], Ю. Ковбасюк [66],
О. Оболенський [145], Г. Чернецька [230] й ін.).
Набуття досвіду й професіоналізму в межах посади, яку обіймають
жінки – державні службовці, передбачає реалізацію особистісного ресурсу:
енергійності,

працездатності,

відповідальності,

комунікабельності,

ініціативності, креативності [44]. Рангування особистісних якостей у
професійній діяльності жінок – державних службовців – провели А. Глінка
[51], Т. Краснянська [103], Д. Куриця [106; 107]. Із-поміж особистісних
якостей виокремлена енергійність як найбільш успішна якість у кар’єрному
просуванні державного службовця. За Г. Дубчак, це біогенетична властивість
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(успадкована або вроджена), що виявляється в темпераменті й відображає
силу та стійкість нервово-психічних процесів [70].
К. Абульханова-Славська [2], Д. Леонтьєв [115], С. Максименко [124],
В. Москаленко [140] важливою умовою розвитку стресостійкості жінок –
державних службовців – називають «Я-концепцію» (установка, цінності).
Таке припущення обґрунтовують тим, що кожна людина індивідуальна,
неповторна в проекції минулого, теперішнього й майбутнього. Уявлення
жінок – державних службовців – про себе, свої інтереси, нахили,
орієнтування, самоповагу, упевненість у собі увиразнюються через розуміння
про самість і суб’єктну взаємодію, з огляду на бачення свого «Я»
(саморефлексія) й оточення (рефлексія в міжособистісній взаємодії). Такі
жінки переконані в тому, що мають право відповідати за свої рішення та їхні
наслідки.
Стабільність «Я» для жінок – державних службовців – слугує
передумовою їхньої послідовної й стійкої поведінки, намагання постійно
підтримувати певний набір якостей, які характеризують міжособистісну
взаємодію. Відповідно до цього, вибудовують модель стресостійкості в
різних поведінкових ситуаціях на рівні свідомості та механізмів захисту
свого «Я». [138]. Це сприяє підтриманню психологічної рівноваги й
комфорту / самокомфорту в професійній діяльності, але водночас може
перешкоджати

сприйняттю

критичних

зауважень,

оскільки

порушує

внутрішнє уявлення про себе [96]. Неадекватна оцінка створює чимало
психологічних бар’єрів у розвитку стресостійкості жінок – державних
службовців – і може спричинити конфлікти (як внутрішні, так і зовнішні)
[149].
У цій ситуації значущості набуває відчуття рівноваги, спокою, що
виражене в розслабленості, зниженні напруженості, створенні позитивної
атмосфери [67]. До того ж жінки – державні службовці – повинні вміти
розпізнавати маніпуляції й захищати себе від них, що суттєво підвищує їхню
здатність до стресостійкості [133].
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Дослідники С. Бондирєва й Д. Колєсов [24], І. Ламаш [112] звертають
увагу на психологічну толерантність у професійній діяльності жінок –
державних службовців – і пов’язують її зі стресостійкістю. Т. Василевська
трактує її як унікальне, складне та суспільно необхідне явище, що має два
вектори вияву:
1) повага, сприйняття та розуміння культури довкілля;
2) самовираження й самовиявлення; основу толерантності жінок –
державних службовців – становлять знання, відкритість, комунікація,
свобода думки, совісті та переконань [36].
Ідеться про феномен толерантної стресостійкості, що, з одного боку,
постає як терпимість до чужих думок, поглядів, вірувань, а з іншого – як
поблажливе ставлення до соціальної несправедливості, відмова від своїх
переконань та прийняття чужих. Ю. Попик [163], Н. Чижиченко [231]
виокремили

рівні

толерантності:

на

нервово-психічному

рівні

це

витривалість у протистоянні різним впливам, які можуть бути оцінені як
шкідливі; на особистісному й поведінковому – усвідомлення негативного
впливу та налаштування на вихід із нього; на регулювальному – здатність
індивіда протистояти згубним зовнішнім впливам і самостійно повертатися
до стану психічної рівноваги.
У

цьому

сенсі

П. Зильберман

запроваджує

такий

термін,

як

фрустраційна толерантність – «інтегративна властивість особистості, що
вирізняється

взаємодією

емоційних,

вольових,

інтелектуальних

і

мотиваційних компонентів психічної діяльності індивіда та забезпечує
успішне досягнення мети діяльності в складній емотивній ситуації» [79].
Учений розрізняє дві її стадії: стадію емоційної реактивності, для якої
характерні вегетативні зрушення, що виникають в організмі під дією
емоціогенного впливу; стадію емоційної адаптації до вегетативних зрушень,
за якої відбувається їх пригнічення, саморегуляція, орієнтування на
збереження довільної поведінки. Такі висновки важливі стосовно жінок –
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державних службовців, особливо під час виконання ними незапланованих
видів роботи в умовах високої напруженості, скорочених термінів [172].
Я. Ляшин [121], Н. Родіна [186] та інші науковці називають такі стани
копінг-поведінкою, яку доцільно описувати відповідно до трьох підходів.
Перший, психоаналітичний, підхід спрямований на конструктивну адаптацію
жінок – державних службовців – у складних ситуаціях, де его-процес має три
модальності: опанування (копінг), захист і фрагментацію. Тут важливе
вміння опанувати ситуацію для її комплексного розв’язання, здатність до
об’єктивного самооцінювання власних інтересів і потреб [165].
Згідно

з

другим

підходом,

опанування

–

порівняно

стійка

характеристика, що маркує реакцію людини на стрес і дає змогу розрізняти
активні (конструктивні), пасивні (неконструктивні) способи реагування на
стрес [107].
Третій підхід – оцінювання ситуації на наявність загрози чи, навпаки,
можливості отримати від неї користь (первинна реакція). Вторинна реакція –
розпізнавання можливостей і вибір стратегії розв’язання ситуації (Я. Ляшин,
Н. Родіна).
Для

розв’язання

виробничих

ситуацій

використовують

також

атрибутивну теорію, за якою описують причинові зв’язки між основними
елементами картини впливу та проблемами самосприйняття, проводять
соціальне порівняння. Копінг-поведінку характеризують залежно від власної
оцінки та можливостей досягти бажаних результатів. У цьому сенсі
схиляємося до думки Ф. Гайдера, згідно з якою мотивація копінг-поведінки
має як внутрішні (диспозиційні), так і зовнішні (ситуативні) атрибуції.
Дотичну модель стресостійкої поведінки в різних ситуаціях пропонує
Б. Вайнер. Основу його моделі становлять здібності, які є внутрішніми
виявами людини, порівняно стабільними й неконтрольованими; зусилля –
внутрішні, але нестабільні та контрольовані; труднощі завдань – зовнішні,
які не контрольовані, але стабільні, оскільки умови та завдання несуттєво
змінюються в часі; вдача, що є зовнішньою неконтрольованою й
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нестабільною, оскільки людина може мати успіх в одній ситуації та не
досягати його в іншій. Погоджуємося з автором стосовно того, що чинники
можуть бути однаковими, а реакція на їх розв’язання буває успішною чи
зумовлює

розчарування.

В

основі

стресостійкості

щодо

ухвалення

поведінкових рішень – адаптація (за М. Василенко). Явище адаптації в
діяльності державних службовців є частиною послідовного процесу
наближення до правової системи Європейського Союзу та стосується як
нормотворення, так і нормозастосування. В Україні адаптація покладена в
основу адміністративної реформи державної служби для розвитку стійкості
працівників до різних стресових ситуацій [37].
На значенні адаптації наголошує чимало дослідників. Зокрема,
В. Гуленко [62] стверджує, що залежно від професійної напруги жінок –
державних службовців – існують кілька рівнів адаптації:
1) мінімальна здатність адаптуватися до довкілля;
2) готовність до поступових, невимушених, некардинальних змін;
3) спокійна реакція на зовнішні зміни (з огляду на стійкі життєві
принципи й установки);
4) здатність спокійно та без особливої напруги сприймати будь-які
зміни – тривалі або миттєві.
О. Поліщук [159] та інші вчені доводять, що адаптація фахівців
залежить від ставлення до того, що відбувається; від соціальних умов і
середовища. Важливо, щоб жінки – державні службовці – усвідомлювали
вчинкові дії як одиниці поведінки в ставленні до людей, до самих себе. Для
цього вони мають не тільки бути обізнаними з нормами й вимогами життя
громадян, знати їхні запити та цінності, а й бути високодуховними. Їхні
вчинкові професійні дії, за І. Бехом, мають бути результатом розвиненої
здатності до рефлексії (особистісної, духовної, інтелектуальної). Формально
«Я для Вас» означає піклування про іншого, який відсутній у момент дії
вчинку, що об’єктивує людські стосунки, а їхні результати поширюються на
цілі групи людей. Це повинно бути безкорисливе служіння, прийняття чужих
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проблем як власних, уміння глибоко й дієво співчувати, виявляти надійність
за будь-яких обставин [15].
Професійні вчинки державних службовців мають бути сповнені
гідністю, шануванням іншого, скромністю, шляхетністю й милосердям, а
головне – високою відповідальністю (В. Роменець [189]). За таких умов
зовнішній обов’язок перетворюється на внутрішню потребу [208].
О. Мельников

та

О. Татарець,

говорячи

про

відповідальність,

зауважують, що в діяльності жінок – державних службовців – трапляються
випадки, коли вони перекладають свою провину на інших [133]. Це
підтверджує Т. Краснянська [103], І. Корнієнко [96], зазначаючи, що чимало
жінок пояснюють свої службові провали зовнішніми обставинами, тоді як
їхні невдалі рішення блокуються у свідомості. Унаслідок цього адекватне
розв’язання стресових ситуацій стає менш імовірним [101].
До умов розвитку стресостійкості державних службовців учені
зараховують
характер,

індивідуально-типологічні

здібності,

спрямованість,

властивості
інтелект,

–

темперамент,

самосвідомість

[128].

Б. Ананьєв [3] наголошував, що саме через них розкриваються динамічні
характеристики психіки (емоційність, темп реакцій, активність, пластичність,
чутливість) та формується певний стиль поведінки й діяльності особистості.
Для розвитку стресостійкості жінок – державних службовців –
провідними стають рухливість нервових процесів, надійність, витривалість,
точність

і

продуктивність

діяльності.

Стратегічними

якостями

стресостійкості є також асертивність, активність особистості у взаємодії,
пошук

соціальної

підтримки

й

соціальних

контактів.

Характер

та

інтенсивність стресової ситуації залежать від ступеня розбіжності між
вимогами конкретної ситуації й того потенціалу, яким володіє суб’єкт [47;
109; 104; 113; 150].
Для жінок – державних службовців – постійний самоконтрль є доволі
складним, але вкрай важливим завданням. Контролювати себе – означає
вміти адекватно реагувати на стресори, володіти рефлексією, мобільно
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розв’язувати

суб’єктивні

проблеми,

уміло

застосовувати

методи

саморегуляції. За відсутності таких якостей помітна швидка втомлюваність,
апатія, емоційні зриви, що призводить до професійного вигорання, зниження
працездатності або до пошуку себе в іншій сфері (за Я. Зелінською [78],
О. Метляєвою [135]).
Для уникнення таких синдромів Ю. Ковальова та Ю. Щербатих
пропонують жінкам – державним службовцям – постійно дбати про
загальновідомі прийоми здорового способу життя. Це передусім підтримання
активного тонусу, обмежене використання інформаційних засобів, чіткий
режим, чергування праці та відпочинку [90; 251]. За таких умов, переконує
А. Льовочкіна, забезпечується висока ефективність діяльності, зберігається
здоров’я та професійний потенціал [122].
Цікаву

думку

щодо

стресостійкості

висловлює

Р. Шаміонов,

зауважуючи, що стресостійкості навчаються й можливості такого навчання
величезні. Шукаючи вихід із ситуації стресу, людина здатна діяти як у
стандартних, так і в нестандартних умовах, мобілізуючи всі резерви свого
організму. Розвиток стресостійкості залежить від досвіду, якого людина
набуває в процесі реагування на стрес. Це, зокрема, підтверджують
результати, отримані під час моніторингу працівників охоронних структур
різних країн світу. Розвиток стресостійкості залежить від:
– інтересу й бажання провадити саме вибрану професійну діяльність;
– високої професійної компетентності та спеціальної управлінської
підготовки;
– уміння працювати з людьми, спілкуватися з ними, переконувати,
впливати своїм авторитетом;
– гнучкості, нестандартності, оригінальності мислення;
– оптимального співвідношення ризикованості й відповідальності;
– уміння передбачати розвиток подій на перспективу; інтуїції [104].
До

проблем,

пов’язаних

зі

стресостійкостю,

В. Корольчук

і

Ю. Щербатих зараховують дефіцит часу. Дослідники констатують його в тих

57

жінок-держслужбовців, які не вміють чітко планувати свою роботу та
ставити досяжні, реалістичні й окреслені в часі цілі [90; 251]. Слушні поради
щодо

уникнення

подібних

стресових

бар’єрів

пропонують

Е. Берн,

А. Солтер. На їх переконання, управління часом має стати для жінок
звичкою, над якою варто працювати щодня.
Як і дефіцит часу, порушення біологічних ритмів також негативно
впливає на розвиток стресостійкості. Інтенсивні й тривалі навантаження та
стомленість, що є функційним станом, виявляються у фізіологічних і
психологічних функціях суб’єкта, у зниженні працездатності, що спричинює
розлади когнітивних процесів, порушення моторної сфери тощо [78].
О. Герасименко виокремлює такі причини порушення біологічних
ритмів:
1) тривала робота в нічний час (перебудова часового ритму не стільки
через зниження працездатності вночі, скільки через порушення ритму
життя);
2) сильне психологічне навантаження (втрата здатності до тривалої
концентрації);
3) відсутність чіткості в оцінюванні ситуації, що спричинює стан
безвиході й відмову від протистояння [49]; за С. Смірновим, службовці, які
постійно відчувають втому і слабкість, частіше, ніж інші, стають «жертвами»
різних захворювань через «стан біологічного нездоров’я», що, звісно, знижує
рівень стресостійкості [81; 200].
У контексті дослідження доцільно звернутися до механізмів утворення
стереотипів мислення й поведінки. Професійна діяльність жінок – державних
службовців – сприяє виробленню в них доволі складних стереотипів –
звичок, автоматичних дій, трудових навичок, стилю взаємин з іншими
людьми, виконання та оцінювання поточних робіт, реагування на них [21; 23;
222; 266]. Такі динамічні стереотипи, безперечно, впливають на розвиток
стресостійкості, а отже, на успішність подолання нервових навантажень
[166].
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На формуванні стереотипів позначається використання принципу
економії зусиль, характерного для повсякденного мислення. Це виражене в
прагненні не реагувати щоразу по-новому на інновації, а намагатися
підводити їх під уже відомі категорії, минулий досвід, групові цінності [164].
У такому контексті йдеться про плюраризм розв’язання проблемних
(виробничих) ситуацій [87].
Проблемна ситуація передбачає не лише її розв’язання, а й набуття
нових знань, способів, що важливе для ухвалення жінками – державними
службовцями – неординарних професійних ситуацій. Однак проблемні
ситуації мають як переваги, так і ризики. Зокрема, це ризики стресостійкості,
які можуть зумовити гальмівний процес, а саме: постійне переживання
ситуацій успіху або невдач; інтенсивність навантажень; напружена боротьба
за визнання, гостре суперництво; необхідність швидкого реагування у
складних ситуаціях; обмеженість особистісних ресурсів управлінської
діяльності [106].
Із-поміж умов, що негативно впливають на розвиток стресостійкості,
можна виокремити такі:
– емоційно-когнітивні (недостатній рівень необхідної інформації,
негативний прогноз щодо ситуації, відчуття безпорадності перед проблемою,
надмірний вплив стресогенних,
індивідуально-психологічні

психогенних чи фізичних факторів,

особливості

–

низький

рівень

емоційної

стабільності, урівноваженості, високий рівень невротичності, дратівливості
(за Г. Ришко [184]));
– професійна культура й поведінка жінок – державних службовців
(систематичне підвищення професійного рівня; культивування ступеня
відповідальності; конкурентоспроможність; уміння розставляти пріоритети й
керувати часом; здатність аргументовано обстоювати власні погляди,
дослухатися до конструктивної критики й робити правильні висновки;
уміння опинитися в потрібний час у потрібному місці й скористатися
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зручним шансом; підтримання стану здоров’я та зовнішнього вигляду) [45;
90].
Рефлексивний аналіз умов та особливостей розвитку стресостійкості
жінок – державних службовців – дає змогу цілісно візуалізувати картину
їхньої

діяльності,

виокремити

особистісні

й

суб’єктно-діяльнісні

характеристики, що зумовлюють ступінь стійкості до стресу в ситуаціях
навантаження та екстремального ухвалення рішень. Варто акцентувати увагу
на окремих рисах характеру й темпераменту, мотиваційній та потребнісній
сфері, рівні тривожності, копінг-поведінці, самооцінювання, інтелектуальній
сфері, комунікативному ресурсі тощо.
Отже,

стресостійкість

схарактеризована
окреслювати

все

нами
більш

як

жінок
здатність,

складні

–

державних
що

конкретні

допомагає

службовців

–

професіоналові

інтелектуальні

завдання,

зберігаючи адекватний психічний стан, досягати ефективності діяльності в
ситуаціях підвищеного емоційного, фізичного, когнітивного й регулятивного
напруження.
Особливості розвитку стресостійкості державних службовців зумовлені
низкою чинників / умов: необхідність спеціальної професійної підготовки
для ефективного виконання функційних обов’язків; діяльність у межах
повноважень, регламентованих законодавством і посадовими інструкціями;
обов’язковість виконання доручень керівників, що окреслені в межах їхніх
повноважень; багатовимірність, складність, творчий характер професійних
завдань; діяльність у ситуаціях невизначеності, необхідності вибору
найбільш ефективних способів досягнення професійних цілей; високий
рівень психічної напруженості праці; жорсткі часові межі для досягнення
професійного

результату;

підвищення

соціальної

результати роботи, відсутність права на помилку.

відповідальності

за
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1.3. Структурні компоненти розвитку стресостійкість жінок –
державних службовців
На

підставі аналізу специфіки

посадово-функційних

обов’язків

державних службовців, особистісних і суб’єктно-діяльнісних характеристик
жінок-держслужбовців

доцільно обґрунтувати психологічну структуру

розвитку стресостійкості державного службовця, механізми особливостей її
вияву в екстремальних і звичних ситуаціях.

Основними підходами

послугували такі: ресурсовий (К. Абульханова-Славська [2], С. Максименко
[124], В. Мільман [137], Г. Радчук [177]); системно-регулятивний (В. Бодров
[23]); екологічний (Т. Кодлубовська [92], А. Леонова [113], А. Льовочкіна
[122]); трансактний (Е. Берн [11]); особистісно-рефлексивний (І. Бех [16],
С. Максименко [124], А. Малоу [108], Е. Помиткін [161], В. Рибалка [182]);
оцінно-діяльнісний (Б. Варданян [35], О. Коваленко [89], Д. Леонтьєв [115]);
когнітивно-творчий (Т. Кокс [93]).
Основу ресурсового підходу становлять позитивні базові переконання
про навколишній світ і власне «Я», а також досвід, що сприяє зміцненню «Яконцепції» особистості в ситуаціях емоційної напруженості.
Відповідно

до

системно-регулятивного

підходу

відбувається

виокремлення психічних процесів за їхньою безпосередньою функцією в
регуляції поведінки, що є результатом стресостійкості. У такому контексті
психічні процеси в структурі особистості постають як функційні блоки
(регулювальні функції),

що утворюють систему психічної регуляції

поведінки (діяльності) у стресових ситуаціях. Учені [37; 81; 94] пропонують
описувати регуляцію діяльності фахівців у руслі стратегії адаптації, яка може
являти собою порівняно стабільний процес за нормальних умов, а також
відкриту систему в разі появи стресогенних умов.
Згідно з екологічним підходом, стресостійкість – реакція, стимул, що
спрямовані на вивчення причин, ризиків і наслідків, без заглиблення в
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механізми

її виявів (Т. Кокс

[93]);

результат взаємодії суб’єкта

з

навколишнім середовищем (А. Леонова [113]).
Трансактний підхід регламентує, що стресостійкість кожної людини
посідає різні позиції (Я-стани) у ситуаціях стосовно одна одної (Е. Берн [11]).
Така психологічна модель слугує для опису й аналізу поведінки людини як
окремої істоти, так і в складі групи, що дає їй змогу зрозуміти себе,
особливості взаємодії з оточенням. Іншими словами, кожна людина може
навчитися довіряти собі, думати за себе, ухвалювати самостійні рішення й
відкрито демонструвати свої почуття. Існує кілька видів трансакційного
аналізу:
1) структурний – аналіз окремої особистості;
2) трансакційний – аналіз того, як люди поводяться, що говорять один
одному;
3) аналіз ігор – приховані трансакції, що призводять до розплати;
4) аналіз сценарію – індивідуальний життєвий сценарій, який люди
несвідомо наслідують [11].
Розмежовують також перехресні трансакції – ситуації, коли реакція на
стимул не є бажаною та очікуваною, коли людина говорить одне, але при
цьому має на увазі інше. За такої моделі стресостійкість стає реакцією на
складні відношення між різними Я-станами, що призводять до конфлікту.
Особистісно-рефлексивний

підхід

уможливлює

трактування

стресостійкості з кількох позицій: ставлення особистості до життєвої ситуації
в цілому; усвідомлення діяльності й поведінки в ситуаціях небезпеки
(ризику) для себе й інших учасників взаємодії; рефлексія (Я-реальне, Я-уявне
і Я-бажане в міжсуб’єктній взаємодії); духовні цінності та пріоритети. Що
більше спроб робить особистість, то більше рефлексивного досвіду вона
набуває, підвищуючи свій рівень професійної самосвідомості, отже,
професійного розвитку [ 16].
Оцінно-діяльнісний підхід

інтерпретує стресостійкість

із позиції

суб’єктивного оцінювання. Людина має дослухатися до своїх відчуттів,
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максимально довіряти собі, своїй інтуїції, взаємодіяти з усіма компонентами
психічної діяльності.
Когнітивно-творчий підхід дає змогу аналізувати стресостійкість із
когнітивного погляду, що вважають індивідуальним феноменом, результатом
взаємодії (трансакції) людини та ситуації, у якій вона перебуває [11; 93].
Описані

підходи

демонструють

багатоаспектність

у

з’ясуванні

методологічних орієнтирів розвитку стресостійкості, слугують підґрунтям
для

окреслення

компонентно-критеріальної

структури

розвитку

стресостійкості жінок – державних службовців.
Для обґрунтування структурних компонентів розвитку стресостійкості
варто апелювати, зокрема, до праць О. Конопкіна та В. Шадрикова, де
рекомендовано

характеризувати

стресостійкість

із

позиції

специфіки

професійної діяльності через такі блоки:
–

психодинамічний – урахування властивостей темпераменту та

динаміки психічних процесів;
–

вольовий – регуляція емоційних станів і вольових якостей із

використанням ефективних способів подолання труднощів, контроль та
регулювання реакцій на стрес-фактори;
–

мотиваційний – актуалізація й регуляція мотивів напруженої

діяльності, вибір адекватних мотивів;
–

саморегулювальний

–

регулювання

поведінки

в

цілому

за

допомогою сформованої індивідуальної системи усвідомлення саморегуляції
довільної активності особистості.
Назавані

структурно-функційні

блоки

дають

змогу

отримати

диференційовану інформацію про стресостійкість жінок – державних
службовців – як про системну властивість, що утворює єдине ціле.
Д. Леонтьєв [115], Г. Ришко [184] описують компонентну структуру
стресостійкості з позиції інтегральної характеристики психічного розвитку,
що формується в процесі онтогенезу людини в умовах конкретного
соціального оточення. До основних структурних компонентів дослідники
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зараховують: спрямованість, набутий досвід, довільність психічних процесів,
темперамент, характер, здібності.
Іншу думку висловлює А. Катунін, доводячи, що стресостійкість – це
складний структурний феномен, зумовлений специфікою діяльності суб’єкта.
Серед

структурних

компонентів

названі

діяльнісний,

мотиваційний,

особистісний і регулятивний, які перебувають у певному взаємозв’язку та
сприяють компенсації одних елементів за рахунок інших [85].
Чимало вчених акцентує увагу на таких компонентах: емоційний
(упевненість, відчуття наснаги й задоволення від виконаних завдань);
вольовий (самовладання, самоконтроль, свідома саморегуляція дій та
узгодження їх із вимогами ситуації; збереження й відновлення довільної
регуляції діяльності),

інтелектуальний

(розумова

працездатність,

тип

мислення) [38; 42; 150].
Інші вчені [13; 90; 96; 99] до структурних компонентів стресостійкості
зараховують мотиваційний, пізнавальний (когнітивний), фізіологічний, які в
сукупності сприяють успішному виконанню суб’єктами складних завдань.
У запропонованій Н. Бережною та А. Жуковим [13] структурі перевага
надана

емоційно-вольовій

сфері

й

індивідуально-типологічній

характеристиці суб’єктів діяльності. Такий підхід учені обґрунтовують тим,
що за наявності психофізіологічного компонента на розвиток стресостійкості
впливають властивості нервової системи й тип темпераменту; за емоційного
– набуття досвіду з подолання негативних впливів екстремальних ситуацій;
за вольового – свідома саморегуляція дій відповідно до ситуації.
З огляду на комплексну дію психічних сфер / психічних явищ у
структурі стресостійкості, О. Кокун [94], В. Крайнюк [102] диференціюють
кілька компонентів: афективний, основу якого становить емоційна сфера
(нервово-психічна стійкість, прийняття себе та

інших,

спонтанність

емоційних реакцій і відчуття міри, відсутність тривоги й упевненість);
когнітивно-сенсорний (пізнавальна сфера) – орієнтування в соціальній
ситуації та адекватність її оцінювання, здатність передбачати результати
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власної поведінки, усвідомлення потреби в досягненні мети; поведінковий
(вольова сфера) – готовність до дій, спрямованих на досягнення мети без
зазіхання на права інших людей; конструктивна агресивність, регуляція;
оцінно-діяльнісний (діяльнісна сфера) – відповідальність за свої вчинки,
наполегливість у захисті своїх прав, самостійні дії, обстоювання своєї думки
навіть у критичних ситуаціях.
О. Мельников [133] до цього переліку вводить комунікативний
компонент (міжособистісна сфера): відкрите спілкування; прийняття інших
такими,

які

вони

є

(терпимість);

стійкі

міжособистісні

ролі,

що

задовольняють учасників взаємодії; прийняття в соціумі; відчуття спільності
(в

адлерівському

розумінні).

За

висловом

дослідника,

розвиток

стресостійкості залежить від того, як відбувається взаємодія між суб’єктами.
Класичну структуру розвитку стресостійкості представлено в працях
Д. Леонтьєва. Серед основних характеристик розмежовані такі: особистісний
компонент – високий рівень самооцінки й самоповаги людини; емоційноціннісний – сміливість у соціальних контактах, уміння керувати своїми
реакціями, прийняття іншого, упевненість у собі, довіра до себе; когнітивний
– переконання у власній ефективності, гнучкість мислення, адекватне
оцінювання ситуації; поведінковий – відповідальність, наполегливість,
готовність до ризику й конструктивної агресії [115].
Спільну позицію щодо структурних компонентів стресостійкості
обстоюють В. Корольчук [94], Ю. Щербатих [251] та інші, наголошуючи на
значущості соціального компонента, що слугує передумовою розвитку всіх
сфер особистості. Важливий у цьому контексті зв’язок стресостійкості з
соціальними

новоутвореннями,

що,

за

теорією

Г. Холла,

повторює

особистість, долаючи складний шлях соціалізації, набуваючи досвіду
індивідуальної траєкторії соціального розвитку [159]. Е. Берн ідентифікує ці
новоутворення з індивідуальним сценарієм, який бере витоки від дитинства,
від батьків, які мимоволі втягують дитину в стреси, конфлікти, проблеми.
Дитина несвідомо вбирає ці приклади, а потім копіює у своєму дорослому
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житті [11]. Суголосної думки дотримується Т. Яценко [256], зазначаючи, що
такий феномен описаний в експериментальних дослідженнях із глибинної
психології. У цьому сенсі соціальний компонент є базовим у розвитку
стресостійкості особистості за умови підтримки інших людей.
Поведінковий компонент – це сукупність набутих у процесі виховання
форм поведінки, спрямованих на мобілізацію захисних сил для подолання
стресу. Усі ці форми залежать від засобів управління, із-поміж яких
зафіксовано такі:
– зміни стресової ситуації – стійкість до стресу формується на основі
життєвої практики, через активну позицію особистості, коли вона не уникає
складних і небезпечних ситуацій, а іноді навіть активно їх шукає
(Т. Концовський);
– зміни самого себе – через різноманітні механізми саморегуляції
(медитація,

самопізнання,

дихальні

вправи,

вербалізація

переживань,

організація дозвілля, антистресове харчування, зміна стилю й темпу життя,
контроль неприємних думок, розвиток навичок розв’язання проблем і
пошуку соціальної підтримки тощо).
Особистісний компонент у своїй структурі узагальнює всі особливості
людської психіки, тому вважаємо його найбільш значущим для з’ясування
ступеня стійкості індивіда до стресу.
У контексті роботи зацікавлення становить обґрунтування структурних
компонентів стресостійкості фахівців, які працюють в умовах емоційної
напруженості, екстремальних ризиків, надзвичайних і психотравмувальних
ситуацій.
Н. Бережна,

досліджуючи

діяльність

митників,

розрізняє

такі

структурні компоненти: психофізіологічний (тип ВНД і властивості нервової
системи); мотиваційний (мотиви й емоційна стійкість); емоційний (досвід,
накопичений у процесі подолання негативних впливів в екстремальних
ситуаціях); вольовий (свідома саморегуляція дій, узгодження їх із вимогами
до ситуації); професійна підготовленість (готовність особистості до
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виконання завдань різної складності; прогнозування можливих змін,
ухвалення рішень) [13].
Базовими щодо розвитку стресостійкості спортсменів, курсантів
військових закладів освіти [196], працівників Служби надзвичайних ситуацій
[197], органів внутрішніх справ [136] визнають вольовий компонент
(витримка, цілеспрямованість, наполегливість, самоконтроль, ініціативність,
самостійність, відповідальність), добре розвинені саморегуляція поведінки та
мотивація (прагнення до успіху, мотиви його досягнення).
Стосовно рятувальників В. Крайнюк [100] виокремлює особистісний
(розвиток самооцінки, рівень домагань у стресогенній ситуації), соціальний і
поведінковий (прийоми та стратегії подолання стресу) компоненти розвитку
стресостійкості.
Досліджуючи діяльність працівників податкової служби, О. Чуйко
[234] окреслює такі компоненти: конативний (поведінковий) – толерантність
до стресу, здатність протистояти несприятливим подіям і конструктивно
справлятися

з

ними;

емотивний

–

здатність

контролювати

власні

імпульсивності для конструктивної взаємодії з клієнтом, збереження
власного спокою та створення сприятливої атмосфери для ефективної
діяльності в кризових і критичних ситуаціях; когнітивний – знання про
природу стресу, про техніки й технології протистояння йому, спрямування на
конструктив; мотиваційний – віднаходження ресурсів для продуктивної
професійної діяльності.
Диференціюючи структурні компоненти для фахівців соціономічних
професій, учені [70; 90; 99] керуються взаємозумовленістю складників –
індивідуального, особистісного та суб’єктно-діяльнісного. Запропонована
структурно-функційна модель має рівневий характер: з одного боку, є
стійким новоутворенням, з іншого – динамічним, зумовленим психічним
розвитком особистості.
Аналіз поглядів учених на структуру стресостійкості спонукав до
формулювання

авторського

бачення.

До

основних

компонентів
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стресостійкості варто зараховувати мотиваційний, когнітивний, конативний,
афективний, психофізіологічний компоненти, що вможливлюють з’ясування
сутнісних параметрів стресостійкості та проектування їх на діяльність жінок
– державних службовців.
Переваги

такого

підходу

до

опису

структурних

компонентів

стресостійкості умотивовані:
– ієрархією компонентів (отримання диференційованої інформації про
стресостійкість як про систему, що утворює єдине ціле);
– розкриттям особливостей і специфіки стресостійкості, що залежить
від їхньої єдності та взаємодоповнюваності;
– окресленням особливостей реагування нервової системи й природно
детермінованих особистісних якостей на стресові ситуації до та після них;
– соціальними

детермінантами,

які

формуються

в

процесі

особистісного становлення й виявляються в системі міжособистісних
(сімейних та професійних) взаємин.
Мотиваційний компонент сприяє розвиткові видової характеристики
мотивів стресостійкості жінок – державних службовців. За В. Бондар [28],
Н. Гончарук [54], Н. Івановою [83], А. Маслоу [128], Д. Морозим [128],
Т. Хомуленоко [225], мотиви органічно пов’язані між собою змістом
діяльності й забезпечують постійну увагу до неї. Це вможливлює розвиток
спонук оцінювати себе, власні знання, уміння й моральні якості в зіставленні
з вимогами до видів виконуваної роботи.
Когнітивний компонент охоплює обізнаність про зміст і чинники /
умови стресостійкості жінок – державних службовців, про особливості
їхнього вияву в непрогнозованих ситуаціях (Л. Бондарчук [30; 31],
Л. Карамушка [210]). Учені Берлінського інституту управління та правосуддя
стверджують, що зміст когнітивного компонента відображають такі
здатності: сприйнятливість (інтерес до завдань та їх належне розуміння),
кмітливість (духовна рухливість) – здатність діагностувати стан справ,
проблеми й ситуації, висловлювати своє ставлення до них уміло, швидко,
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зрозуміло та грамотно; працездатність (уміння успішно працювати в стислі
терміни й за мінливих ситуацій; критичне мислення).
Зміст конативного (поведінкового) компонента схарактеризований на
підставі вчення А. Маслоу [128] щодо формування стереотипів, моделей
поведінки в різних ситуаціях. Зміст маркує спосіб включення поведінки в
процес діяльності. Т. Рисинець [183] до основних характеристик моделей
поведінки державних службовців зараховує здатність до саморегуляції;
гнучкість і швидкість адекватної реакції на мінливі ситуації; управління
власними емоціями тощо.
Афективний

компонент

–

стрижневий

у

структурі

розвитку

стресостійкості, оскільки за його участі відбувається налаштування на
позитивний емоційний стан, що, до речі, слугує передумовою дії
когнітивного компонента. Ідеться про врахування моменту появи емоційного
напруження за тривалої дії стресогенного фактора та визначення сили його
впливу, що породжує неординарні емоційні стани. Емоційно орієнтована
стратегія стресостійкості передбачає дистанціювання, самоконтроль, пошук
соціальної підтримки, метод уникнення-втечі, узяття на себе відповідальності
та позитивне переосмислення (Р. Лазарус, С. Фолкман, Т. Хомуленко,
Р.Huljich, Р. Trower ).
Психофізіологічний

компонент

розвитку

стресостійкості

проаналізовано у вузькому значенні – як застосування певних заходів
контролю, прогнозування та корекції стану людини, яка не завжди досягає
успіху

через

дезаптаційні

фактори

соціально-побутового,

соціально-

психологічного, мотиваційного й іншого плану. Ефективність таких заходів
могла б бути значно більшою за умови врахування індивідуальних
психофізіологічних особливостей та резервів особистості, їхньої динаміки й
рівня працездатності (О. Кокун [94]).
Для обґрунтування критеріїв розвитку стресостійкості жінок –
державних службовців – за основу взято наукові положення про те, що
труднощі

їх

виокремлення

зумовлені

специфікою

реакцій

на

дію
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психологічних факторів. Критерії, що мають фізичну або хімічну природу
(висока чи низька температура, фізичні навантаження, токсичні речовини
тощо), не становлять сьогодні особливих труднощів, на відміну від
психологічних стресорів, які породжують чимало дискусій [95; 104]. Це
спричинене

різними цінностями,

смислами,

настановами,

потребами,

умовними рефлексами й життєвим досвідом людей ([64; 92; 195]).
Таблиця 1.1
Структура розвитку стресостійкості жінок – державних службовців
Компоненти та критерії
стресостійкості
Мотиваційний
Критерій: позитивне
ставлення та вмотивованість.
Когнітивний
Критерій: знання сутності,
компонентів, умов розвитку
стресостійкості.

Афективний
Критерій: здатність до
адекватного вираження
емоцій і почуттів у
стресогенних ситуаціях.
Конативний
Критерій: готовність до
саморегуляції та розвитку
стресостійкості.

Показники розвитку стресостійкості
Висока значущість стресостійкості та її
розвитку в ієрархії мотивів професійної
діяльності; прагнення розвивати
стресостійкість як мотив самовдосконалення.
Обізнаність щодо сутності стресу та
стресостійкості; усвідомлення впливу
стресостійкості на діяльність держслужбовця;
розуміння особливостей вияву
стресостійкості держслужбовців; обізнаність
щодо чинників й умов розвитку
стресостійкості держслужбовців.
Здатність до адекватного вияву почуттів у
поведінці; прийняття агресії, негативних
емоцій як природних виявів; емоційна
стабільність, упевненість у собі, оптимальні
показники особистісної та ситуативної
тривожності.
Здатність до саморегуляції; гнучкість,
здатність швидко й адекватно реагувати на
мінливу ситуацію; готовність керувати
емоціями в складних ситуаціях; досягати
внутрішнього спокою, знижувати власні
хвилювання, вирівнювати свій емоційний фон.

Властивості темпераменту, що впливають на
Психофізіологічний
Критерій: енергетичний базис ергічність (енергійність); пластичність; темп.
стресостійкості.
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Спроба

представити

критеріальну

характеристику

розвитку

стресостійкості жінок, фахівців сфери професійного ризику, належить
Л. Хохлову. Учений диференціював: позитивну відкритість; емоційність
поведінки; енергійність як вияв внутрішньої сили, необхідної для творчої
активності; наполегливість як здорове вираження своїх позицій; сумнів як
показник самостійного творчого пошуку; здорове занепокоєння як показник
активного діяльного життя; упевненість як показник ціннісного ставлення до
себе та інших; сміливість й ініціативність у соціальних контактах як
вираження активності стосовно розвитку й пізнання [224].
Г. Никифоров [174], Н. Родіна [187], С. Смірнов [200] до переліку
критеріїв стресостійкості фахівців зони ризику та їхніх показників увели
збереження

психічного

здоров’я

(зосередженість,

урівноваженість,

моральність); адекватний рівень домагань; почуття обов’язку; невразливість
(уміння звільнятися від прихованих образ); відсутність ліні; незалежність;
безпосередність

(природність);

відповідальність,

почуття

гумору;

доброзичливість; толерантність; самоповага; самоконтроль.
Отже, до основних критеріїв та їхніх показників щодо розвитку
стресостійкості жінок – державних службовців – належать такі: для
мотиваційного компонента – позитивне ставлення та вмотивованість; для
когнітивного – обізнаність і рефлексія, для афективного – емоційна стійкість;
для конативного – готовність до саморегуляції й розвитку стресостійкості;
для психофізіологічного – енергетичний базис стресостійкості.
Як інтегративна комплексна властивість, стресостійкість передбачає
взаємодію з усіма структурними компонентами як під час, так і після дії
стресогенних факторів. Комплексну візуалізацію компонентно-критеріальної
структури розвитку стресостійкості жінок – державних службовців –
представлено в таблиці 1.1.
Запропоновані структурні компоненти становлять цілісну комплексну
якість особистості, що допомагає їй не стільки пристосовуватися до умов, які
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змінюються, скільки виявляти стійкість до них, бути в гармонії не лише із
собою, а й із довкіллям, уникати ризиків емоційних та професійних
перенавантажень.
Висновки до розділу 1
Теоретичне узагальнення праць, присвячених проблемі розвитку
стресостійкості жінок – державних службовців, послугувало підґрунтям для
формулювання низки висновків.
Унаслідок аналізу наукових джерел схарактеризовано сутність і
специфіку державних службовців. Державна служба – різновид професій, що
за змістом і специфікою потребують не тільки спеціальних знань та вмінь, а й
пошуку

ресурсів,

які

допомагають

адекватно

реагувати

на

різні

психотравмувальні фактори й долати їх без негативних наслідків. Усе це
можна забезпечити завдяки такій якості, як стресостійкість.
У контексті дослідження стресостійкість потрактована як комплексна
(інтегральна) властивість особистості, що вирізняється необхідним ступенем
адаптації

до

дій

інтелектуальних,

в

екстремальних

вольових

й

ситуаціях,

емоційних

сприяє

навантажень,

перенесенню
зумовлених

особливостями професійної діяльності, без відчуття несприятливих наслідків
для роботи, свого здоров’я та здоров’я оточення.
Схарактеризовано особливості розвитку стресостійкості державних
службовців, що зумовлені низкою чинників: необхідність спеціальної
професійної підготовки для ефективного виконання функційних обов’язків;
діяльність у межах повноважень, регламентованих законодавством і
посадовими інструкціями; обов’язковість виконання доручень керівників, що
окреслені в межах їхніх повноважень; багатовимірність, складність, творчий
характер професійних завдань; діяльність у ситуаціях невизначеності,
необхідності вибору найбільш ефективних способів досягнення професійних
цілей; високий рівень психічної напруженості праці; жорсткі часові межі для
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досягнення

професійного

результату;

підвищення

соціальної

відповідальності за результати роботи, відсутність права на помилку.
Доведено, що на розвиток стресостійкості жінок – державних
службовців – впливають: оцінювання стресової ситуації, вимоги до себе,
власний потенціал; звичні стратегії подолання стресів; попередній досвід
переживання стресових ситуацій, їхня схожість і відмінності порівняно з
актуальною ситуацією, ступінь успішності їх подолання; опрацьованість
власного травматичного досвіду; знання про спектр можливих рішень у
різних типах стресових ситуацій, що сприяє результативності фізіологічних,
інтелектуальних, емоційних, вольових та інших характеристик людини
У процесі реалізації цих завдань розвиваються професійні здібності,
нарощується творчий потенціал, з’являються можливості до окреслення й
розв’язання нових завдань, успіх яких залежить від розвитку стресостійкості.
До чинників, що активізують стресостійкість жінок – державних службовців,
належать

інтелектуальні навантаження,

нервово-емоційні

напруження,

дефіцит часу, висока відповідальність, ненормований робочий день,
непрогнозованість ситуацій, поява додаткових доручень, виконання яких
передбачає стислі терміни тощо.
Розвитку стресостійкості жінок – державних службовців – сприяють:
необхідність спеціальної професійної підготовки для ефективного виконання
функційних обов’язків; діяльність у межах повноважень, регламентованих
законодавством та посадовими інструкціями; обов’язковість виконання
державними службовцями доручень керівників у межах їхніх повноважень;
багатовимірність, складність, творчий характер професійних завдань;
діяльність у ситуації невизначеності, необхідність вибору найбільш
ефективного способу досягнення професійних цілей; високий рівень
психічної напруженості праці; жорсткі часові межі для досягнення
професійного

результату;

підвищена

соціальна

результати роботи, відсутність права на помилку.

відповідальність

за
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У зарубіжних країнах професійний портрет державного службовця
передбачає

обов’язкову

сприйнятливість,

вимогу

кмітливість;

до

таких

критичність,

якостей

стресостійкості:

працездатність;

особиста

поведінка (увічливість, упевненість, ситуативність, доцільність манери
поведінки в спілкуванні з громадянами й колегами, співпраця), готовність /
підготовленість

до

виконання

функційних

обов’язків;

кваліфіковане,

сумлінне та своєчасне виконання поставлених завдань; відповідальність
(правомірність,

доцільність

і

результативність);

власна

ініціатива

(самостійність, креативність).
Обґрунтовано структуру розвитку стресостійкості жінок – державних
службовців – компоненти, критерії, показники: мотиваційний компонент
(позитивне ставлення й умотивованість), когнітивний (знання сутності,
компонентів, умов розвитку стресостійкості), конативний (готовність до
саморегуляції та розвитку стресостійкості), афективний (готовність до
саморегуляції й розвитку стресостійкості), психофізіологічний (енергетичний
базис стресостійкості,

із показником ергічність).

Визначено рівневу

диференціацію розвитку стресостійкості (високий, середній, низький). Як
інтегративна комплексна властивість, стресостійкість передбачає взаємодію з
усіма структурними компонентами під час і після дії стресогенних факторів,
наявних у професійній діяльності жінок – державних службовців.
Виокремлено

й

обґрунтовано

психологічні

умови

розвитку

стресостійкості, що поділені на кілька груп: соціально-демографічні – вік,
стать, соціальний статус, склад сім’ї, стаж; організаційно-професійні – освіта,
досвід роботи.
Основні теоретичні положення цього розділу репрезентовано в
публікаціях [ 237; 238; 239; 242; 244;267].
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РОЗДІЛ 2.
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ
СТРЕСОСТІЙКОСТІ ЖІНОК – ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
У другому розділі визначено загальну стратегію констатувального
етапу дослідження. Обґрунтовано систему методичних прийомів
діагностичних

методик

для

визначення

особливостей

і

сформованості

стресостійкості та рівнів їхрозвитку структурних компонентів у жінок –
державних службовців, порівняно з представниками цієї професії чоловічої
статі.Проаналізовано структурні компоненти та соціально-демографічні
чинники, від яких залежить рівень розвитку стресостійкості.
2.1. Методика та організація дослідження.
Теоретичний аналіз проблеми стресостійкості жінок – державних
службовців – показав наявність низки особливостей, що обумовлюють
досліджуваний процес, зміст якого закцентовано на вивчення рівнів прояву
cтресостійкості та її структурних компонентів у жінок і чоловіків
держслужбовців та встановлені відмінностей між ними за соціальнодемографічними та організаційно-професійними чинниками/умовами.
Визначені нами мета та завдання дослідження окреслили напрям та
структуру емпіричного дослідження стресостійкості жінок – державних
службовців.
Емпіричне дослідження охоплювало такі основні етапи:
1. Констатувальний експеримент. На цьому етапі діагностували
особливості стресостійкості жінок – державних службовців у процесі їхньої
професійної діяльності на основі визначених емпіричних показників за
допомогою підібраного нами комплексу психодіагностичних методик,
представлених у таблиці 2.1.

75

Таблиця 2.1
Психодіагностична карта дослідження розвитку стресостійкості
жінок – державних службовців
Компоненти
Мотиваційний


Когнітивний
Афективний


Конативний

Психофізіологічний
Загальний показник
стресостійкості

Методики дослідження
Методика незавершених речень (авторський
варіант, Додаток А.1)
Методика дослідження мотивів професійної
діяльності жінок – державних службовців
(О. Бондарчук, Л. Карамушка, в авторській
модифікації, Додаток А.2)
Опитувальник «Самооцінка стресостійкості та її
розвитку у державних службовців» (авторська
розробка, Додаток А.3)
Шкали
«Спонтанність»,
«Саморозуміння»,
«Аутосимпатія» опитувальника САМОАЛ.
Опитувальник упевненості в собі (модифікований
варіант)
Опитувальник ситуативної та особистісної
тривожності Спілбергера-Ханіна
Методика
«Копінг-поведінка
в
стресових
ситуаціях»
(Р. Купріянов,
Ю. Кузьміна,
в
адаптації Т. Крюкової,
Шкала «Гнучкість» опитувальника САМОАЛ.
Авторський
опитувальник
«Самооцінка
стресостійкості та її розвитку у державних
службовців»
Опитувальник структури темпераменту (ОСТ)
В. Русалова, шкали «Ергічність», «Пластичність»,
«Темп», «Емоційність»
Тест «Самооцінки стресостійкості» (автори –
С. Коухен, Г. Вілліансон)

Для обґрунтування методів та методик дослідження брали за основу
теоретичні положення вчених [13; 16; 34; 47; 85; 274] про те, що
стресостійкість доцільно розглядати з позиції генетично успадкованої
людиною здатності протистояти впливу негативних факторів, і як здатність,
яка сформувалася в процесі життєдіяльності. Припускаємо, що вивчення
досліджуваної якості можливе за умови побудови спеціальної програми, за
якої

мотиваційний,

когнітивний,

конативний,

афективний

та
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психофіологічний компоненти сприятимуть розвитку стрестійкості жінок –
державних службовців у процесі виконання ними професійної діяльності.
При

їх

доборі

керувалися

вимогами,

які

є

значущими

для

обґрунтування інструментарію дослідження, а саме:
– обраний інструментарій повинен описувати внутрішню реальність
включно, а не дистанційовано, реконструювати суб’єктивну картину уявлень
досліджуваних;
– визначати здатність до розкриття механізмів стресостійкості, вивчати
суттєві характеристики, очікувані результати;
Формувальний експеримент передбачав розроблення, апробацію,
впровадження та аналіз ефективності цілеспрямованої програми розвитку
стресостійкості. При цьому порівняльний аналіз даних до і після
формувального впливу здійснювався за тими самими методиками, що й на
констатувальному етапі дослідження.
Розкриємо зміст психодіагностичного інструментарію відповідно до
визначених нами структурних компонентів.
Визначення рівнів мотиваційного компоненту стресостійкості жінок
– державних службовців здійснювалося за методикою незавершених речень
(авторський варіант. Додаток А.1) та методикою дослідження мотивів
професійної

діяльності

жінок

–

державних

службовців

(автори

–

О. Бондарчук, Л. Карамушка, в авторській модифікації. Додаток А.2).
Методика

незавершених

речень

(авторський

варіант)

використовувалася з метою виявлення у жінок – державних службовців їх
ціннісного ставлення до професійної діяльності загалом і до розвитку
стресостійкості як професійно важливої риси держслужбовця зокрема. При
цьому бралося до уваги, що ціннісні установки державних службовців щодо
професійної діяльності, у всіх різновидах, зводяться до загальнолюдських:
поваги, честі та почуття власної гідності людини: унікальності її
особистості [182]. Важливим у цьому сенсі є також система духовних
цінностей (І. Бех, Е. Помиткін).
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Відповідно, завершуючи пропоновані речення (20), державні службовці
виявляли ставлення до роботи, оточення й оточуючих, спілкування з іншими
людьми, розвитку стресостійкості задля успішного виконання професійних
завдань; запоруки професійного успіху та ведення здорового способу життя;
ставлення до необхідності конструктивно діяти й виявляти стійкість у різних
професійних та життєвих ситуаціях тощо.
У результаті аналізу модальності завершених речень виявлялося
негативне (0 балів), амбівалентне (1 бал) або позитивне ставлення (2 бали)
досліджуваних до вищезазначених аспектів стресостійкості та її розвитку в
професійній діяльності державних службовців. У цілому загальний бал
коливався в межах від 0 до 40. Відповідно визначалися рівні ціннісного
ставлення до стресостійкості та її розвитку: високий (від 30 до 40 балів),
середній (20- 30 балів), низький (до 20 балів).
Методика
службовців»

«Мотиви

професійної

(О. Бондарчук,

діяльності

Л. Карамушка,

жінок

державних

в авторській модифікації.

Додаток А.2) спрямована на визначення ієрархії груп мотивів професійної
діяльності

(соціальних,

престижних,

прагматичних,

власне

професійних,мотивів особистісного та професійного самовдосконалення) за
їх значущістю для досліджуваних. Сутність авторської модифікації полягала
у

насиченні

групи

самовдосконалення

мотивів

мотивами,

особистісного

пов’язаними

з

та

професійного

бажанням

розвивати

стресостійкість. Це дало можливість визначити значущість досліджуваної в
ієрархії мотивів професійної діяльності, прагнення розвивати стресостійкість
як мотив самовдосконалення тощо.
За основу брали зміст мотивації, та ті специфічні потреби, які
стимулюють і спрямовують поведінку особистості в діяльності. Оскільки
професія державного службовця є полімотивованою, тому спонукою для неї
є група мотивів, які розміщені в певній ієрархії залежно від їх значущості,
конкретної ситуації, і діяльності загалом. Ця ієрархія мотивів змінюється під
дією внутрішніх і зовнішніх чинників, які впливають на актуалізацію
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існуючих та розвитку нових мотивів [56; 82; 161 ]. Відповідно групи мотивів
професійної діяльності держслужбовців набувають такого змісту:
–

соціальні мотивисприяютьвпливу на суспільні процеси з метою їх

відповідності

сучасним

вимогам;виконувати

свій

обов'язок

перед

суспільством щодо покращення життя громадян України;створення своєю
присутністю позитивної атмосфери;
–

престижні – визначають здатністьробити кар’єру;добиватися

визнання на державній службі;
–

прагматичні – зумовлені наявністю здобуттяпевних матеріальних і

соціальних можливостей та пільг;а такожуникненням неприємностей з боку
керівництва в разі невідповідності результатів поставленим завданням;
–

власне професійні – визначають прагнення державних службовців

підвищувати якість їхньої роботи,здійснюватипланування, організацію та
контроль професійної діяльності відповідно до сучасних вимог;спільно діяти
з іншими представниками державної служби задля досягнення мети
професійної діяльності;
–

мотиви

особистісного

та

професійного

самовдосконалення

зумовлюють прагнення більш плідної реалізації власних ідей щодо
організації діяльності державного службовця в сучасних умовах;пізнання
своїх особистісних якостей та їх впливу на перебіг професійної діяльності,
рух до успіху;здатність протистояти негативному впливу різноманітних
життєвих і професійних ситуацій; управляти собою та своїми емоціями у
напружених ситуаціях професійної діяльності.
Саме за переважанням останньої групи мотивів в ієрархії професійної
діяльності державного службовця йшлося про високий рівень значущості
стресостійкості, прагнення розвивати її як мотив самовдосконалення тощо.
При цьому зазначені показники бралися до уваги в поєднанні з високим
значенням власне професійних і соціальних мотивів.
Низький рівень значущості стресостійкості та її розвитку в ієрархії
професійної діяльності державного службовця визначався в разі недостатньо
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представлених мотивів особистісного й професійного самовдосконалення та
недостатньою сформованістю власне професійних і соціальних мотивів. За
узагальненням

результатів

зазначених

методик

мотиваційного компоненту: високий – констатовано

визначалися

рівні

високу значущість

стресостійкості в ієрархії мотивів професійної діяльності, прагненні
розвивати стресостійкість як мотив самовдосконалення; низький – за
недостатньо розвиненого ставлення до стресостійкості, не сформованості
мотивації до її розвитку. В усіх інших випадках було констатовано середній
рівень мотиваційного компоненту стресостійкості та її розвитку у державних
службовців.
Для визначеннярівнів когнітивного компонента стресостійкості жінок
– державних службовців за основу брали опитувальник «Самооцінка
стресостійкості та її розвитку у державних службовців» (авторська розробка),
аналіз

відповідей

на

питання

якої дозволив

визначити

обізнаність

держслужбовців щодо сутності стресу та стресостійкості; розуміння
особливостей прояву стресостійкості держслужбовців, усвідомлення її
впливу на професійну діяльність, обізнаність щодо чинників та умов
розвитку в держслужбовців тощо.
За правильністю, глибиною і повнотою відповіді оцінювалися від 1 до
5 балів: 1 бал – відсутність відповіді або повністю неправильна відповідь; 2
бали – частково правильна відповідь, але неповна, з акцентом на другорядні
аспекти; 3 бали – частково правильна відповідь, з акцентом на один із
аспектів досліджуваного поняття, 4 бали – правильна відповідь, в якій
усвідомлюється роль стресостійкості у діяльності держслужбовця, є
розуміння її сутності та проявів, але недостатнє розуміння умов розвитку
стресостійкості; 5 балів – правильна, глибока й повна відповідь щодо всіх
аспектів стресостійкості та її розвитку в діяльності державних службовців.
Високий рівень когнітивного компонента визначався обізнаність щодо
сутності стресу та стресостійкості, усвідомленням її впливу на діяльність
держслужбовця;

розумінням

особливостей

прояву

в

ситуаціях,

які
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потребують швидкого, гнучкого й компетентного вирішення професійних
завдань, обізнаності щодо чинників та умов розвитку стресостійкості
держслужбовців;

здатності

до

самоаналізу,

прагненням

до

самовдосконалення, плануванням професійної діяльності задля досягнення
успіхів у ній (сумарний бал у середньому понад 4 бали).
Низький – у разі відсутності таких показників, або низького рівня їх
розвитку, зниженим рівнем самоаналізу (сумарний бал у середньому до 3
балів).
В усіх інших випадках (сумарний бал у середньому від 3 до 4 балів)
було констатовано середній рівень розвитку стресостійкості державних
службовців за когнітивним компонентом.
Мета опитувальника «Самооцінка стресостійкості та її розвитку у
державних службовців» – виявлення обізнаності досліджуваних щодо
сутності та особливостей стресостійкості, усвідомлення чинників, умов та
механізмів, що сприяють розвитку стійкості в особистісних і професійних
сферах діяльності. Основними критеріями стресостійкості державних
службовців обрано: самопізнання, смисложиттєві й професійні цінності.
Для визначеннясамопізнання брали за основу позицію суб’єктів
державної служби щодо ставлення до себе на рівні: «Хто Я?», «Яка/який Я?»,
«Чому саме ця професія?». Пошук власної ідентичності в чомусь подібний до
складання пазла, на часточках якого зображено: інтереси; цілі і плани;
уподобання; таланти і здібності; можливості і обмеження; те, що цінує, у що
вірить; досягнення і життєвий та професійний досвід.
Ми виходили з тих міркувань, що за такої вимоги респондент
усвідомлює не лише те, чого хоче досягти у майбутньому, а й те, які кроки
треба зробити на цьому шляху «тут і зараз». Це дає змогу розвивати стійкість
до щоденних зусиль для їх реалізації.
Смисложиттєві й професійні цінності розглядалися нами в контексті
ідей засновника логотерапії В. Франкла [222]. За вченим смисли – це
«смислові

універсалії»,

оскільки

в

них

локалізується

узагальнений
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суспільний досвід. Передусім, цінності творчості і праці, цінності любові та
цінності ставлення (вироблена власна життєва позиція в незмінних та важких
ситуаціях) допомагають надати життю сенсу. Окрім цього, вчений
наголошував, що в основі сенсу життя психологічно зрілої та здорової
особистості лежать цінності, спільні для багатьох людей, такі як: добро,
любов, істина, краса. Реалізовуючи смисл свого життя, реалізується і сама
людина, однак реалізація смислу – первинна, а самореалізація – вторинна й
похідна.
Згідно з концепцією В. Франкла смисложиттєвим сенсом та цінністю
для людини є віднайдення в тому житті, в якому воно є на цей момент, для
себе смисл та його реалізацію. Отже, життя диктує людині смисл, котрий
вона має віднайти, та який визначає вектор її діяльності, спрямований на
реалізацію цінностей, покладених в основу смисла [222].
Характер устремлінь людини складають: прагматичні й ситуативні
смисли;

егоцентричні

(детерміновані

(особиста

референтним,

вигода,

престиж);

близьким

групоцентровані

оточенням);

просоціальні

(орієнтовані на суспільне благо); духовні ( життя, щастя) [15; 131; 152;161].
Смисложиттєвими
стресостійкості

й

державних

професійними
службовців

цінностями

обрано:

розвитку

обізнаність

щодо

стресостійкості та чинників, що мають вияв у таких показниках, як: знання
про сутність стресостійкості (знання, які співвідносяться з поняттям «стрес» і
стійкість); про риси характеру, які визначають цю здатність; усвідомлення
взаємозв’язку стресостійкості та характеру професійної діяльності;розуміння
ситуації

професійної

діяльності,

в

якій

найбільше

проявляється

стресостійкість. Спираючись на підхід С. Медведєвої [132], наприкінці
опитування

досліджуваним

пропонувалося

закінчити

фразу

«Бути

стресостійкою для мене це …» (Додаток А).
Визначення рівнів афективного компонента стресостійкості жінокдержавних службовців здійснювалося за такими показниками як: здатність до
адекватного прояву почуттів у поведінці; прийняття агресії, негативних
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емоцій як природних проявів, емоційна стабільність; упевненість у собі,
оптимальні показники особистісної та ситуативної тривожності тощо. Для їх
вивчення залучалися шкали опитувальника САМОАЛ, «Сензитивність»,
«Спонтанність»,

«Погляд

на

природу

людини»,

«Аутосимпатія»;

Опитувальник «Упевненість у собі» (авторський варіант) та Опитувальник
«Ситуативної та особистісної тривожності» (Спілбергер-Ханін).
В основу методики САМОАЛ «Визначення рівня самоактуалізації
особистості»покладено концепцію А. Маслоу, за якою можна отримати
найбільш повну реалізацію здібностей і можливостей людини в суспільстві –
на роботі, в колі сім’ї, оточенні друзів, побуті, діяльності та спілкуванні;
визначити стан здоров’я; щасливих людей «….які відчувають, що їх люблять,
і вони здатні любити, почувають себе захищеними і здатними захищати,
відчувають повагу з боку оточуючих і поважають себе та інших» [128].
Такий контекст дає можливість вивчити рівень самоактуалізації
державних службовців через здатність реалізувати себе, проявити те, що
закладено потенційно. Знаючи рівень свого прагнення до самоактуалізації,
особистість завжди може більш чітко визначити стратегію життєвого шляху і
оцінити успіхи, міра яких, не стільки відстань до фінішу, скільки проміжок,
який

пройдений

від

моменту

старту

(за

А. Маслоу).

Ці

потреби

задовольняються лише за умов задоволення інших потреб і, передусім,
фізіологічних та

особистісних.

У

такому контексті обрано шкали:

«Спонтанність»; «Саморозуміння»; «Аутосимпатія».
Спонтанність – це якість, що випливає з упевненості в собі й довіри до
навколишнього світу, властивих для людей, які є самоактуалізованими.
Високий

показник

за

шкалою

спонтанності

свідчить

про

те,

що

самоактуалізація стала сенсом життя, а не є мрією чи прагненням. Здатність
до спонтанної поведінки й прояву почуттів обмежується культурними
нормами

та

життєвим

досвідом

суб’єкта

діяльності.

Спонтанність

співвідноситься з такими цінностями, як :свобода, природність, гра, легкість
без зусилля.
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Саморозуміння. Високий показник за цією шкалою свідчить про
чутливість, сенситивність до стійкості державних службовців у ситуаціях
психофіологічних напруженнях та навантаженнях. У таких людей не
формуються психологічні захисти, які заважають їм адекватно сприймати і
оцінювати себе, вони не схильні підміняти власні судження й оцінки
зовнішніми

соціальними

стандартами.

Низькі

показники

характерні

здебільшого для невпевнених у собі, які не виявляють власної позиції, а
орієнтуються на думку оточуючих. За вченими [2; 19; 131], такі особи
«орієнтованими ззовні», на відміну від «орієнтованих зсередини».
Аутосимпатія – природна основа психічного здоров’я і цілісності
особистості. Низькі показники характерні для тих державних службовців, які
виявляють високу невротичність, тривожність, невпевненість у собі.
Натомість, аутосимпатія зовсім не означає глупої (недолугої) самовтіхи або
некритичного самосприйняття самого себе. Її доцільно розуміти як добре
усвідомлену «Я-концепцію», що слугує джерелом сталої адекватної
самооцінки працівників державної служби.
Відповідно високі показники за даними шкалами свідчать про здатність
державних службовців до адекватного прояву почуттів у поведінці;
прийнятті агресії, негативних емоцій як природних проявів; емоційній
стабільності; низькі, констатовано у тих респондентів, які виявляють
утруднення щодо адекватного прояву почуттів або навіть нездатність до
такого прояву.
Опитувальник «Упевненість у собі» призначався нами для виявлення у
державних службовців стійкості у подоланні труднощів, збереження віри в
себе, упевненості в собі, своїх можливостях, досконалості психічної
саморегуляції, достатньо високому рівню настрою, а також бути чуйним,
чутливим до різних аспектів життя, мати різносторонні інтереси, не діяти на
шкоду кому-небудь, поважати права інших людей, бути толерантним.
Бажаної мети державні службовці досягають у тих ситуаціях, коли
домагається свого, не маніпулюючи опонентами за допомогою почуття
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провини або яким-небудь іншим способом емоційного маніпулювання; не
замикається в собі, отримуючи відмову в тому, на що власне і не мали права
розраховувати; у ситуаціях конфлікту здатні домовитися і знайти компроміс
задля задоволення обох сторін. Спираючись на підхід С. Медведєвої [132],
наприкінці опитування досліджуваним пропонувалося закінчити фразу «Я
поводжуся впевнено, тому , що …» (Додаток А).
Таким чином, упевненість у собі зумовлена з емоційною стабільністю,
і вважливо, що високий її рівень свідчить про високу емоційну стабільність і
навпаки.
Опитувальник

ситуативної

та

особистісної

тривожності

Спілбергера-Ханінає експрес-методикою застосовувався нами з метою
вимірювання у державних службовців двох шкал – реактивної тривожності
(тривоги як стану) і особистісної тривожності (як стійкої характеристики).
Опитувальник складається з 40 питань-суджень, з котрих 1–20 призначені
для оцінки реактивної тривожності (шкала «Як ви себе почуваєте в даний
момент?») та 21-40 – для визначення особистісної тривожності (шкала «Як
Ви себе почуваєте звичайно?»). На кожне запитання можливі 4 відповіді за
ступенем інтенсивності (зовсім ні, мабуть так, вірно, цілком вірно) – для
шкали реактивної тривожності, та 4 відповіді за частотою (майже ніколи,
іноді, часто, майже завжди) – для шкали особистісної тривожності. Одні
питання-судження в опитувальнику сформульовані так, що відповідь (1)
означає відсутність чи легку ступінь.
Переваги опитувальника в тому, що більшість із методик дають
можливість оцінювати стан тривожності за одним із його напрямів.
Диференційовані уявлення щодо вивчення тривожні на рівні особистісної
якості і стану є методика, запропонована Ч. Спілбергером. Тому, її
застосування дає можливість визначити особистісну тривожність як рису,
властивість, диспозиція якої створює реальну картину про індивідуальні
відмінності людей під дією різних стресорів. Йдеться про відносно стійку
схильність державних службовців сприймати загрозу своєму «Я» в різних
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життєвих і професійних ситуаціях, реагувати на них з адекватним рівнем
тривожності. Величина особистісної тривожності характеризує минулий
досвід індивіда, тобто наскільки часто йому доводилося відчувати стан
тривожності [20; 48].
Шкала реактивної та особистісної тривожності має дві самостійні
підшкали для окремого вимірювання тієї чи іншої форми тривожності:
– оцінки стану тривоги про самопочуття в даний момент;
– оцінки особистісної тривожності про самопочуття зазвичай.
Тому для будь-якого фахівця, особливо державного службовця,
професія яких відноситься до ризику, оцінка свого стану в цьому сенсі є
суттєвим компонентом, що сприяє розвитку стресостійкості.
За узагальненням результатів даних методик визначалися рівні
афективного компоненту стресостійкості: високий (високі показники за
шкалами опитувальника САМОАЛ та упевненості і низькі – за показниками
тривожності); низький (низькі показники за шкалами опитувальника
САМОАЛ та упевненості і високі – за показниками тривожності), середній
(усі інші поєднання показників).
Дослідження

конативного

компонента

стресостійкості

держслужбовців здійснювалося за допомогою методик «Копінг-поведінка в
стресових ситуаціях» (Р. Купріянов, Ю. Кузьміна, в адаптації Т. Крюкової) та
Шкали «Гнучкість» опитувальника САМОАЛ. Методики призначалися для
визначення рівня

готовності державних службовців до саморегуляції в

ситуаціях різної емоційної й

фізичної складності. Так, за методикою

«Копінг-поведінка в стресових ситуаціях» визначали переважаючу стратегію
поведінки державних службовців у стресових ситуаціях: а) орієнтованих на
розв’язання завдань; б) орієнтованих на емоції або уникнення від них.
Закцентовували увагу на тому, що людина намагається уникнути контакту та
відійти від вирішення проблем, за умов застосування пасивних її способів
(хворобу, проблеми сім’ї, порушення внутрішнього розпорядку тощо).
Використання

таких

стратегій

зумовлено

недостатністю

розвитку
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особистісно-середовищних копінг-ресурсів і навичок активного вирішення
проблем. Враховували, що відсторонення (усунення) може мати адекватний/
неадекватний характер залежно від конкретної стресової ситуації, віку, стану
ресурсної системи особистості (за Н. Родіною [186], Т. Ткачук [215]).
Шкала
наявністю

гнучкості

або

опитувальника

відсутністю

САМОАЛ

співвідноситься

взаємодії,

спроможністю

стереотипів

з
до

адекватного самовираження в спілкуванні. Високі показники свідчать про
автентичну взаємодію з оточуючими, спроможність до саморозкриття. Люди
з високою оцінкою за цією шкалою орієнтовані на особистісне спілкування,
не схильні до фальшу або маніпуляцій, не змішують власне саморозкриття з
самопредставленням – стратегією і тактикою управління щодо створення
власного іміджу, уявлення про себе.
Низькі показники за цією шкалою властиві ригідним, негнучким,
невпевнених у власній привабливості, не цікаві для співрозмовників та інших
суб’єктів взаємодії.
Відповідь

на

питання

авторського

опитувальника

«Самооцінка

стресостійкості державних службовців» дозволяє оцінити особливості дій
державних службовців у напружених ситуаціях професійної діяльності, їхню
здатність реагувати впевнено та стійко на різні поведінкові ситуації за
такими показниками,як:
1) об’єктивний опис ситуації та поведінки в ній;
2) використання конкретних визначень;
3) опис специфічного місця, часу, вчинку, а не припущень про його
мотив;
4) відкритий вираз почуттів;
5) активізація емоцій, що ініціюють досягнення мети;
6) спрямованість негативних емоцій на відмову в конкретній ситуації, а
не на особистість у цілому.
До показників, що свідчили про відсутність впевненості способу
регулювання поведінки, віднесено:
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1) емоційний опис ситуації без прагнення встановити об’єктивний
характер подій;
2) використання абстрактних термінів, висловів на кшталт: «увесь час»;
3) висловлювання припущень про мотиви вчинку;
4) заперечення своїх емоцій і почуттів;
5) неконтрольований вибух емоційних реакцій;
6) використання докорів, погроз тощо.
Відповідь за кожну ситуацію, в якій демонструвалося вміння впевнено
реагувати на життєві та професійні ситуації, виявляти позитивну переоцінку
теперішнього, минулого, робити установку на позитив у ситуаціях напруги.
Позитивно оцінювалася в 1 бал; частково – 0,5 бала; низький спосіб
реагування – 0 балів.
Виходячи з цих міркувань, визначалися високий, середній та низький
рівні даного компонента стресостійкості.
Високий рівень за таким компонентом констатовано у державних
службовців, які виявляють здатність бути стійкими в різних виробничих і
життєвих ситуаціях, реагують без особливих затрат на негативну оцінку,
репліки або агресивні реакції з боку керівництва чи інших учасників
взаємодії, сприймають несприятливе до себе ставлення не як загрозу, а як рух
до позитивних змін, успіху, престижу.
Низький рівень констатовано у державних службовців, які не здатні
сприймати критику як таку; виявляти стресостійкість у ситуаціях напруги,
напруженої реакції з боку керівництва чи інших учасників взаємодії,
особливо в ситуаціях, які стосується їхньої компетенції та престижу.
Дослідження

особливостей

психофізіологічного

компонента

стресостійкості здійснювалося за допомогою опитувальника структури
темперамента (ОСТ) В. Русалова. В основу тест-опитувальника покладено
концепцію біологічної обумовленості формально-динамічних властивостей
індивідуальної поведінки людини, визначених І. Павловим, Б. Тепловим,
В. Небиліциним та їх послідовниками. Припускаємо, що так чи інакше у
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розгляді даного компонента беруть участь всі сфери особистості державного
службовця а саме: в емоційній сфері крім тривожності - схильність до агресії,
гнівливість, гіпотимніст, вольових якостей: наполегливість, енергійність,
уміння керувати собою. У контексті теми дослідження представляє інтерес
виявлення вмінь державних службовців індивідуально реагувати на стресорні
фактори та регулювати свою поведінкою.
На рівні темпераменту особливістю, що зумовлює виникнення
нестійкості, є підвищена емоційність. В емоційній сфері є важливими, крім
вказаних, тривожність, схильність до агресії, гнівливість, гіпотимність.
Істотний

вплив

має

вираженість

вольових

якостей:

наполегливість,

енергійність, уміння керувати собою.
Також бралося до уваги здатність державних службовців до регуляції
напруження,

врівноваженість

(узгодженість)

інтенсивності

мотивації,

утримання напруги в межах оптимуму або хоча б прийнятності, що є однією
з найважливіших сторін біологічного й психофізіологічного буття людини. У
розрізі опитувальника визначено:
1) ергічність включає питання, які дають можливість виявити рівень
стресостійкості до довкілля, прагнення до виконання розумових та фізичних
видів праці державними службовцями. Високий рівень (9-12 балів) показує,
що державні службовці виявляють високу активність, працездатність,
сповнені енергією, що стимулює їх бажання і можливості здійснити розумові
та фізичні зусилля для досягнення своїх цілей; віддають перевагу видам
діяльності, котрі вимагають повної напруги сил і здібностей, ініціативу в
пошуках сфери додаткової енергії, зберігають здатність довго і продуктивно
займатися справою, не відчуваючи втоми. Здатність до тривалої діяльності;
жага до неї стимулює роботу навіть під час відпочинку, тоді як низький
рівень (3-4 бали) виявляли особи, у яких домінувала пасивність або часткова
відсутність, занижений тонус і активація, небажання розумової напруги,
низьку залученість у процес діяльності;
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2) пластичність, за якої з’ясовували розвиток стресостійкості в
ситуаціях легкості або складності переключення з одного виду діяльності на
інший; швидкості переходу від одних способів мислення до інших. Високі
значення констатувалися при виявленні у державних службовців стійкості
переключення з одного виду діяльності на інший, швидкому переході з одних
форм мислення на інші в процесі взаємодії з різною складністю професійних
завдань та виконання доручень. Низькі значення – в ситуаціях виконання
монотонних видів роботи, складних і різноманітних навантаженнях,
запровадження інноваційних технологій, які вимагають швидкості переходу
від одних способів мислення до інших .
3) темп

або

швидкість

розвитку

стресостійкості

державних

службовців визначали за запитаннями, які засвідчували наявність чи
відсутність швидкості моторно-рухових актів при виконанні різних видів
діяльності. Високий рівень стресостійкості за цим показником виявлявся у
здатності утримувати навантаження, не змінюючи темп поведінки, мислитель
ні навантаження, включеність у безліч соціальних зв’язків, професійних
завдань; переключення та стійкість під час виконання конкретних завдань і
навантажень для моторно-рухової активності, високою щільністю до
протистояння, тоді як низький – сповільненістю дій, переключень та
виконанням моторно-рухових операцій, завдань; стомленістю, низкою
щільністю до протистояння, небажанням бути участь у соціальних зв’язках,
професійних

ситуаціях,

байдужістю

до

результативності

виконання

доручень, особливо якщо вони виходять за межі запланованих;
4) емоційність – включає в себе питання, які давали можливість
оцінювати емоційність, чутливість до невдач, зберігати певний час стан
емоційного переживання,спрямована на розвиток процесів оцінки себе, своїх
можливостей та стресогенної ситуації. а з іншого, – схильність до
переживання

певного

виду

емоцій.

Високий

рівень

стресостійкості

державних службовців визначали в тих, які виявляють високу чутливість до
розбіжності між задуманим і очікуваним, запланованим і реальними
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результатами;

відчуття

невпевненості,

тривоги,

неповноцінності,

занепокоєння з приводу роботи, чутливості до невдач.
Низькі значення – незначне емоційне реагування при невдачах,
нечутливість до неуспіху, невпевненість у собі.
Контрольна шкала соціальної бажаності відповідей враховувалася
тільки для того, щоб дотримуючись рекомендацій розробника тесту,
виключити з вибірки респондентів, що дають недостовірні відповіді.
За узагальненням даних визначалися високий, середній та низький
рівні

психофізіологічного

компонента

стресостійкості

державних

службовців: високий за переважно високих значень усіх шкал, окрім
емоційності; низький – за переважно низьких значень усіх шкал і високої –
емоційності; середній – усі інші співвідношення показників шкал.
У цілому за рівнями компонентів стресостійкості визначався її
загальний рівень: низький, нижчий середнього, середній, вищий середнього і
високий за таким алгоритмом. Якщо всі компоненти знаходяться на низькому
рівні розвитку (при цьому допускався один із компонентів – на середньому
рівні), то загальний рівень розвитку стресостійкості є низьким.
Якщо всі компоненти високого рівня розвитку або лише один –
середнього,

то

такі

дані

відповідають

високому

рівню

розвитку

стресостійкості.
Якщо три компоненти високого рівня розвитку, а два – середнього, то
загальний рівень розвитку стресостійкості оцінюється як рівень вищий
середнього.
Якщо рівень розвитку трьох компонентів низький, два – середній, то
стресостійкість визначається на рівні нижче середнього.
Усі

інші

можливі

варіанти

оцінювалися

як

середній

рівень

стресостійкості досліджуваних держслужбовців.
З іншого боку, визначався загальний показник розвитку стресостійкості
державних службовців за психодіагностичною методикою – Тестом
«Самооцінка стресостійкості» (автори – С. Коухен, Г. Вілліансон).
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Результати, одержані за даним тестом зіставлялися з даними,
отриманими за авторським підходом до структури стресостійкості з метою
перевірки їх узгодженості як складової емпіричної перевірки валідності
теоретичної моделі.
Для виконання завдань дисертаційного дослідження представляло
інтерес вивчення відмінностей стресостійкості між чоловіками і жінками
державних службовців. Для того, щоб виявити психологічні особливості
прояву стресостійкості у чоловіків і жінок, досліджувалися і порівнювалися
середні значення показників за всіма шкалами використаних тестів або ж
відсоткове співвідношення відповідей держслужбовців різної статі.
В експериментальну групу входило 370 респондентів, із них – 150
чоловіків, 220 – жінок. Для зручності дослідження було здійснено розподіл
на 4 вікові групи.
Емпіричне дослідження проводилося протягом 2014–2019 рр. на базі
Адміністрації Президента України. У ньому взяли участь 370 державних
службовців, яких було розподілено на групи за:
1) статтю: жінки (59,5%) і чоловіки (40,5%);
2) віком до 30 років (10,0%); від 30 до 40 років (32,4%); від 40 до 50
років (36,5%); понад 50 років (22,1%);
3) посадою: керівники (24,6%), працівники (75,4%);
4) стажем професійної діяльності: до п’яти років (19,6%), від 5 до 15
років (19,0%), від 15 до 25 років (25,5%), понад 25 років (35,8%
досліджуваних).
Дані, що були отримані під час констатувального етапу емпіричного
дослідження, піддавалися кореляційному, кластерному та дисперсійному
аналізу. Опрацювання їх здійснювалася за допомогою комп’ютерного пакету
статистичних програм SPSS (версія 17.0).
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2.2. Аналіз результатів дослідження стресосостійкості жінок –
державних службовців – за структурними компонентами
Поставлена мета та завдання окресленої проблематики сприяли
розробленню та реалізації програми експериментального дослідження жінокдержавних службовців. Для встановлення змістових характеристик й
специфіки стресостійкості жінок – державних службовців було залучено
чоловіків, які працюють у цій галузі. Проблема установки про так звані
«чоловічі» і «жіночі» професії, специфіку та здатності її виконувати, сутність
яких зумовлена розподілом і виконанням соціальних та функціональних
ролей.
З теоретичного аналізу дослідження констатуємо, що стресостійкість –
здатність людини адекватно переносити напружену або нестандартну
ситуацію, не занурюючись у стан стресу.
Особливістюстесостійкості жінок – державних службовців, як і
чоловіків, є те, щоу життєво-професійних ситуаціях вони виявляють різну
саморегуляцію. Одні замикаються в собі, інші – виявляють через невротичні
стани, треті – навпаки, відкривають у собі нові резерви, життєві стимули
тощо.
Стресостійкість у таких ситуаціях зумовлена емоційними реакціями,
стимулами, середовищем, здатністю швидко і легко адаптуватися в різних
професійнихумовах,

життєвих

і

соціальних

ситуаціях.

Залежність

стресостійкості від особливостей діяльності і впливу на особистість дає змогу
зрозуміти не тільки її природу, а й чинники, від яких залежить біологічне,
психологічне і соціальне буття людини.
Для

вирішення

психодіагностичного

цього

завдання

інструментарію,

використано

оптимальні

комплекс

організаційні

умови

проведення, завдяки чому виокремлено емпіричні референти стресостійкості
та її структурних компонентів; з’ясовано соціально-демографічні та
організаційно-професійні особливості у жінок – державних службовців –
порівнянні з чоловіками, які обіймають такі посади.
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А) Дослідження рівнів мотиваційного компоненту стресостійкості та
її розвитку у жінок – державних службовців
Програма

дослідження

рівнів

стресостійкості

за

мотиваційним

компонентом здійснювалася за методикою незавершених речень (авторський
варіант, Додаток А.1) та методикою дослідження мотивів професійної
діяльності

жінок-державних

службовців

(автори

–

О. Бондарчук,

Л. Карамушка, в авторській модифікації, Додаток А.2) (див. табл. 2.1).
За методикою незавершених речень виявлено недостатній рівень
позитивного й конструктивного ставлення жінок – державних службовців –
до професійної діяльності загалом і до розвитку стресостійкості як
професійно важливої риси держслужбовця зокрема (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Розподіл державних службовців за ставленням до різних аспектів
стресостійкості та її розвитку у професійній діяльності
Модальність ставлення,
кількість досліджуваних у %
Ставлення до…
негативне
амбівалентне
позитивне
Чоловік
Чолові
Жінки Чоловіки Жінки
Жінки
и
ки
роботи
12,7
0,0
24,5
56,0
62,7
44,0
оточення
та
3,6*
22,7
28,2
65,3
68,2
12,0
оточуючих
свого
особистого
16,4*
8,7
74,5
70,7
9,1
20,7
життя й здоров'я
конструктивного
спілкування
з 8,2*
38,0
64,5
61,3
27,3
0,7
оточуючими
конструктивних
способів зняття 24,5
38,0
57,7
61,3
17,7
0,7
стресу
напружених
ситуацій
роботі
складних
життєвих
ситуацій

на

32,7

12,0*

62,7

65,3

4,5

22,7

15,9

16,7

80,0

47,3

4,1

36,0
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*р < 0,05
З даних, наведених у табл. 2.2 випливає, що у переважної кількості
держслужбовців переважає амбівалентне, суперечливе ставлення до різних
аспектів професійної діяльності та проявів стресостійкості в ній. При цьому,
якщо в цілому ставлення до роботи є позитивним у значної кількості
досліджуваних (62,7% жінок і 44% чоловіків), то ставлення до напружених
ситуацій на роботі набуває ознак деструктивності для 32,7% жінок порівняно
з 12,0% чоловіками державними службовцями і дещо менше в разі ставлення
до свого особистого життя й здоров'я (16,4% жінок і 8,7% чоловіків, р < 0,05).
(63,2% і 84,7% відповідно), низький (17,3% і 15,3% відповідно (Додаток
Б.2.1, p < 0,01).
Крім того, за методикою «Мотиви професійної діяльності жінокдержавних

службовців»

(О. Бондарчук,

Л. Карамушка,

в

авторській

модифікації)визначено недостатню значущість стресостійкості в ієрархії
мотивів професійної діяльності, відсутність прагнення розвивати дану якість
як

мотив

самовдосконалення

для

значної

частини

досліджуваних

держслужбовців (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Особливості ієрархії груп мотивів професійної діяльності
жінок –державних – службовців порівняно із чоловіками
Групи мотивів

Бали, у середньому
Жінки
Чоловіки
10,9*
12,3*
6,5*
9,6*
11,2
10,8
10,7*
8,6*

Соціальні мотиви
Престижні мотиви
Прагматичні мотиви
Власне професійні мотиви
Мотиви особистісного й професійного
9,0
самовдосконалення
* p < 0,01 (за результатами дисперсійного аналізу)

8,9

З даних, наведених у табл. 2.3 випливає, що жінки – державні
службовці – характеризуються вираженими власне професійними мотивами
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порівняно з чоловіками (10,7 і 8,6 балів у середньому відповідно, p < 0,01),
вони

більше,

ніж

чоловіки

роботи,здійснюватипланування,
діяльності

відповідно

до

прагнутьпідвищувати

організацію

сучасних

та

контроль

вимог;спільно

діяти

якість

професійної
з

іншими

представниками державної служби задля досягнення мети професійної
діяльності.
Натомість, соціальні і престижні мотиви виражені в них значно менше
ніж у чоловіків – державних службовців – (p < 0,01). Отже, жінкам менш,
ніж чоловікам властиво прагнення впливати на суспільні процеси з метою їх
відповідності сучасним вимогам; робити кар’єру; добиватися визнання на
державній службі.
Відрадно,

що

державні

службовці

незалежно

від

статі

характеризуються доволі високим показником прагматичних мотивів і
низьким щодо мотивів особистісного та професійного самовдосконаленняв
ієрархії мотивації професійної діяльності. Іншими словами, з одного боку,
йдеться про прагнення до здобуттяпевних матеріальних і соціальних
можливостей та пільг; а в разі невідповідності результатів поставленим
завданням – уникненням неприємностей з боку керівництва, з іншого –
недостатнє бажання пізнання своїх особистісних якостей та їх впливу на
перебіг професійної діяльності; розвитку здатності протистояти негативному
впливу різноманітних життєвих і професійних ситуацій; управляти собою та
своїми емоціями у напружених ситуаціях професійної діяльності (тобто,
розвитку стресостійкості).
Відповідно високий рівень значущості стресостійкості в ієрархії
мотивів професійної діяльності, прагнення розвивати стресостійкість як
мотив самовдосконалення держслужбовців виявлений лише у 19,5%
досліджуваних; середній – у 63,2%, а низький – у 17,3% жінок. Відрадно, що
у чоловіків – держслужбовців відповідні прагнення представлено лише на
низькому (15,3%) та середньому (84,7%) рівнях (Додаток Б.2, p < 0,01).
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За узагальненням результатів зазначених методик виявлено рівні
мотиваційного компоненту стресостійкості та її розвитку у державних
службовців у цілому (табл. 2.4). З наведених даних констатуємо

про

недостатній рівень мотиваційного компоненту стресостійкості та її розвитку
у державних службовців, хоча у жінок порівняно із чоловіками мотиваційна
складова стресостійкості представлена дещо краще.
Таблиця 2.4
Рівні мотиваційного компоненту стресостійкості та її розвитку ужінок –
державних службовців порівняно із чоловіками
Кількість досліджуваних
у%
Рівні мотиваційного компоненту
Жінки
Чоловіки
Високий
10,5
0,7
Середній
73,7
86,0
Низький
15,8
13,3
Так, високий рівень даного компоненту виявлено у 10,5% жінок, у той
час як серед чоловіків виявилося лише 0,7% досліджуваних.Такий факт
пояснюємо дослідженнями, проведеними Дж. Аткінсон, яка доводить, що
жінки підсвідомопрагнуть відмовитися від просування по кар’єрі через
небажані наслідками – втратою жіночності, відносинами із соціальним
оточенням, провиною перед дітьми, рідними [257].
Водночас одержані результати свідчать про доцільність спеціальної
психологічної роботи (консультування, мотиваційний тренінг) з метою
актуалізації значущості розвитку стресостійкості у представників державної
служби.
Б)Дослідження рівнів когнітивного компоненту стресостійкості та її
розвитку у жінок-державних службовців
Когнітивний компонент стресостійкості жінок – державних службовців
– вивчався за критеріями обізнаність і рефлексія за опитувальником
«Самооцінка стресостійкості державних службовців» (авторська розробка).
Контен-аналіз

відповідей

на

питання

зазначеного

опитувальника
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показавнаскільки жінки володіють інформацією про стрес і стресостійкість,
що дає можливість їм бути стійкими в різних ситуаціях (виробничих,
побутових, сімейних). У таблиці 2.5 представлено статеву диференціацію
особливостей розуміння сутності поняття «стресостійкість» державними
службовцями.
Таблиця 2.5
Особливості розуміння сутності поняття «стресостійкість»
жінками – державними службовцями порівняно із чоловіками
Кількість досліджуваних
у%
Стресостійкість – це…
Жінки
Чоловіки
здатність зберігати твердість, критичність
13,6
–
мислення, адекватно й швидко приймати рішення
здатність спокійно переносити надзвичайні
16,8
–
проблеми на роботі, діяти ефективно
здатність залишатися врівноваженим у будь-якій
ситуації, контролювати себе, свій емоційний
25,5*
8,0*
стан,уміння управляти собою
здатність протистояти неприємним учинкам та
емоціям, стресам, відсутність паніки, віра в свої
20,0
27,3
сили
здатність з розумінням сприймати та аналізувати
стресові ситуації, «тримати емоції», діяти
9,1*
0,7*
розсудливо задля збереження сил, уваги, здоров'я
здатність бути самим собою, адекватно реагувати
7,7
–
на життєві ситуації
вміння спокійно вирішувати різні проблеми,
виконувати завдання в умовах цейтноту та
3,6*
29,3*
психологічного тиску
уміння адаптуватися до стресових ситуацій
1,4
–
риса людини, що визначає здатність переносити
значні напруження, протистояти стресам,
10,5*
29,3*
зберігати здоров'я
утруднюються з відповіддю
–
4,7
* p < 0,01
З даних, наведених у табл. 2.5, випливає, що жінки – державні
службовці – виокремлюють більше характеристик стресостійкості, ніж
чоловіки. При цьому привертає увагу різне розуміння та його тлумачення
ними. Для чоловіків стресостійкість ідентифікується з «вмінням спокійно
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вирішувати різні проблеми, виконувати завдання в умовах цейтноту та
психологічного тиску», або ж «здатність переносити значні напруження,
протистояти стресам, зберігати здоров'я», «долати труднощі, зберігати віру
та впевненість у собі, своїх можливостях задля успіху». Натомість жінки
вказують,

що

завдяки

стресостійкості

є

можливим

«залишатися

врівноваженими у будь-якій ситуації, контролювати себе, свій емоційний
стан, уміння управляти собою», або ж «з розумінням сприймати та
аналізувати стресові ситуації, «тримати емоції», «діяти розсудливо задля
збереження сил, уваги, здоров'я», «основа благополуччя і психічного життя».
Одержані результати

узгоджуються

з

відповідями

на

питання

досліджуваних щодо рис характеру, які визначають стресостійкість
(табл. 2.6).
Таблиця 2.6
Особливості розуміння державними службовцями рис характеру, що
визначають стресостійкість
Кількість досліджуваних
у%
Риси характеру, які визначають стресостійкість
Жінки
Чоловіки
розум, розсудливість, розважливість
16,8
16,7
здатність контролювати власні емоції, діяти
43,6**
20,7**
спокійно і раціонально
упевненість у собі
42,3**
12,0**
здатність до ризику, сміливість, ініціативність
15,9*
8,0*
урівноваженість, витримка, терпіння
36,4*
47,3*
наполегливість, упертість у досягненні цілей
25,0
8,0
лідерство, харизматичність
11,8
–
оптимізм
13,2
11,3
порядність, благородство
13,6
–
працьовитість, професіоналізм
6,4**
17,3**
доброзичливість
9,1
11,3
альтруїзм, великодушність
2,7
–
відповідальність
5,0
7,3
емоційність, чутливість
10,0
–
утруднюються з відповіддю
–
6,7
* p < 0,05; ** p < 0,01
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З даних, наведених у табл. 2.6, видно, що у жінок здатність
контролювати власні емоції, діяти виважено і раціонально є пріоритетною –
43, 6%, з поміж інших показників (якостей). Чоловіки перевагу надають
таким рисам характеру, як: урівноваженість, витримка, терпіння – 47,3. Це
зумовлено тим, що чоловіки більш стійкі в ситуаціях самостійного
розв’язування емоційних проблем, володіють умінням прислуховуватися до
себе і контролювати себе, аналізувати свої вчинки, планувати професійний
шлях. Крім того, виявлено особливості розуміння державними службовцями
впливу стресостійкості на

якість

виконання

професійної діяльності

(табл. 2.7).
Таблиця 2.7
Особливості розуміння державними службовцями впливу
стресостійкості на якість виконання професійної діяльності
Кількість досліджуваних
у%
Стресостійкість допомагає…
Жінки
Чоловіки
якісно
виконувати
службові
обов'язки,
завершувати виконання завдань у визначений
38,0
44,7
термін
не давати волю емоціям у нестандартних
28,2**
11,3**
ситуаціях, уникати конфліктів
не наробити дурниць, адекватно реагувати на
5,5
–
ситуацію
зберігати спокій у складних ситуаціях, що
виникають
під
час
робочого
процесу,
16,4**
28,7**
витримувати стресові навантаження
приймати виважені рішення
13,6**
0,7**
у
критичних
ситуаціях
залишатися
5,5
–
професіональним фахівцем
зібратися, змушує мобілізувати сили
–
6,7
утруднюються з відповіддю
6,6
8,0
** p < 0,01
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Згідно з табл. 2.7, особливостями розуміння жінками – державними
службовцями впливу стресостійкості на виконання професійної діяльності
залежить від таких особистісних і професійних рис, як: якісно виконувати
службові обов'язки, завершувати виконання завдань у визначений термін
(38,0%). Зауважимо, що у чоловіків цей показник є більш значущим у
відсотковому співвідношенні і складає – 44,7 %.
Також проаналізовано, в яких саме ситуаціях професійної діяльності,
на думку держслужбовців, стресостійкість набуває особливої

значущості

(табл. 2.8).
Таблиця 2.8
Особливості розуміння державними службовцями ситуацій професійної
діяльності, в яких виявляється стресостійкість
Кількість досліджуваних
Стресостійкість проявляється у таких ситуаціях
у%
професійної діяльності…
Жінки
Чоловіки
брак часу, необхідність за короткий термін якісно
40,7
40,0
виконати безліч різних завдань
організація нарад, масових заходів, особливо з
27,3**
7,3**
участю перших осіб держави
робота з громадянами, дописувачами, людьми в
31,9**
17,3**
цілому
«складні» розмови з начальником, колегами, їх
15,0
–
несправедливі учинки й рішення
конфлікти, агресивне середовище (пікети,
2,7*
6,7*
мітинги)
приймати одноосібні рішення, коли все залежить
5,0
8,7
від мене
часті зміни, необґрунтовані завдання керівництва
9,5
–
* p < 0,05; ** p < 0,01
Як видно з табл. 2.8, більшість жінок схиляються до такої думки, що
стресостійкість має вияв у таких ситуаціях професійної діяльності, як : брак
часу, необхідність за короткий термін якісно виконати безліч різних завдань
(40,7 %). Суголосні з думкою жінок і чоловіки (40,0 %.). Однак, що
стосується прояву стресостійкості у роботі з громадянами, дописувачами,
людьми (31,9%), чисельною участю у нарадах, масових заходах, особливо з
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участю перших осіб держави (27,3 %), то в цьому сенсі є суттєві відмінності.
Це: по-перше – чоловіки менше зайняті у цих сферах, ніж жінки; по-друге –
більшість чоловіків обіймають керівні посади, тому виконання завдань
делегують жінкам.
Особливу увагу було приділено вивченню особливостей розуміння
досліджуваними сутності та чинників стресу.
Так, установлено особливості розуміння сутності стресу жінок –
державних службовців – порівняно з чоловіками (табл. 2.9).
Таблиця 2.9
Особливості розуміння сутності поняття «стресу»
державними службовцями
Особливості розуміння сутності стресу
потрясіння, після якого певний проміжок часу
перебуваєш у пригніченому стані
зовнішній фактор, що заважає певній діяльності,
реакція на нього, що зумовлює помилки
негативний (емоційний і фізичний) стан людини,
емоційне напруження
ситуація, негативна подія, явище, що спричинила
певна дія в повсякденному й особистому житті
утруднюються з відповіддю

Кількість досліджуваних
у%
Жінки
Чоловіки
8,8

–

37,3

37,3

40,0

34,7

13,2

20,0

7,7

8,0

З даних, наведених у табл. 2.9 випливає, що жінки більш обізнані у
тому, що таке стрес ( 40,0%), оскільки, на відміну від чоловіків ( 34,7%),
переживають такі стани. Однак, у визначеннях зовнішніх чинників, що
заважають їм у виконанні певної діяльності; реакції на стресові ситуації, за
яких допускаються неточності, грубі помилки – відмінності виявлено на рівні
тенденції (р =0,1).
Що ж до чинників виникнення стресу у професійній діяльності
розбіжності між жінками і чоловіками значно яскравіші (табл. 2.10).
Детальний аналіз даних, що були отримані у результаті проведеного
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нами опитування, дав можливість визначити чинники, які викликають
стресостійкість:
психофізіологічні – високий рівень напруженості, стомлюваності через:
невідкладність термінових справ; недостатній термін для їх виконання,
недостатню обізнаність – 8,4 % (31 осіб); складність інформації, яка
зумовлена пошуком додаткової інформації для якісного виконання роботи –
27,0 % (100 осіб); незрозумілі завдання, невизначеність;
сімейні – спілкування з неадекватними, агресивно налаштованими
людьми, в тому числі, непорозуміння з боку рідних, дітей, друзів; нарікання
на складнощі в житті, сімейні конфлікти – 11,6 % (43 осіб);
Таблиця 2.10
Особливості розуміння державними службовцями
чинників стресу в професійній діяльності
Кількість досліджуваних
у%
Чинники стресу
Жінки
Чоловіки
термінові справи, недостатній термін часу для
14,1
–
виконання завдань
побутові проблеми (з житлом, громадським
16,8
16,0
транспортом, хворобою близьких та ін.)
недовіра з боку керівництва
12,7
–
незрозумілі
завдання,
невизначеність,
10,9**
50,7**
непотрібна, неефективна робота
нерозв'язані проблеми, невиконаний обов'язок,
19,1
23,3
бездіяльність та очікування на щось
спілкування
з
неадекватними,
агресивно
налаштованими людьми, у тому числі, брехня з
19,1
0,7
боку родичів, друзів, колег, їх нарікання на
складнощі в їхньому житті
ненормованість роботи, неможливість щось
1,8
–
спланувати
підготовка письмових документів, надмірна
2,3
–
«паперотворчість»
утруднюються з відповіддю
19,1
10,0
** p < 0,01
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побутові проблеми – житло, громадський транспорт, часті хвороби
дітей,

проблеми з батьками тощо; – 16,5 % (61 осіб); – 1,1 % (4 осіб);

підготовка письмових документів, на які витрачається багато особистісного
ресурсу – 1,4 % (5 осіб);
організаційні – невирішені проблеми, невиконання функціональних
обов’язків через не чітко організовану роботу по вертикалі, бездіяльність,
неорганізованість, очікування на допомогу – 20,8% (77 осіб);
виробничі – недовіра з боку керівництва – 7,6 % (28 осіб);
ненормованість робочого дня та об’єму роботи; неможливість організувати
свій робочий час, чи спланувати роботу через постійні додаткові доручення
Серед опитуваних були і такі, які не змогли визначитися, які саме
умови впливають на стресостійкість – 15,4 % (57 осіб). За узагальненням
результатів визначено рівні когнітивного компоненту стресостійкості та її
розвитку у держслужбовців в цілому (табл. 2.11).
Таблиця 2.11
Рівні когнітивного компоненту розвитку стресостійкості
в державних службовців
Кількість досліджуваних
у%
Рівні когнітивного компоненту
Жінки
Чоловіки
Високий
27,3
43,3
Середній
65,9
33,4
Низький
6,8
23,3
З даних, наведених у табл. 2.11 видно недостатній рівень когнітивного
компоненту стресостійкості та її розвитку у державних службовців, хоча у
жінок порівняно із чоловіками кількість осіб з низьким рівнем знань значно
менше і складає 6,8% проти 23,3% таких осіб серед чоловіків. Разом з тим,
високий рівень даного компоненту виявлено у 27,3% жінок, у той час як
серед чоловіків таких виявилося 43,3% досліджуваних. Одержані результати
свідчать про доцільність психологічного навчання представників державної

104

служби

з

метою поглиблення

й

розширення

їх обізнаності щодо

стресостійкості та умов її розвитку.
В) Дослідження рівнів афективного компоненту стресостійкості та її
розвитку у жінок – державних службовців
Для дослідження особливостей адекватного вираження почуттів у
стресогенних ситуаціях залучалися
«Спонтанність»,

«Саморозуміння»,

шкали

опитувальника

«Аутосимпатія»,

САМОАЛ,

опитувальник

«Упевненість у собі» (модифікований варіант), а також Опитувальник
ситуативної та особистісної тривожності Спілбергера-Ханіна.
Насамперед,
особливості

за

шкалами

спонтанності,

опитувальника

сенситивності

та

САМОАЛ

виявлено

аутосимпатії

жінок-

держслужбовців як основи адекватного прояву почуттів у стресогенних
ситуаціях професійної взаємодії (табл. 2.12-2.14).
Таблиця 2.12
Особливості спонтанності жінок – державних службовців
Рівні спонтанності
Високий
Середній
Низький
** p < 0,01

Кількість досліджуваних
у%
Жінки
Чоловіки
3,2
0,0
65,9
13,3
30,9**
82,7**

З табл. 2.12 випливає, що жінки більше схильні до спонтанних дій –
65,9 %, у порівнянні з чоловіками – 13, 3%. 3,2 % жінок констатовано
високий рівень, тоді як у у чоловіків дана якість не виявлена – 0,0%.
Таблиця 2.13
Особливості саморозуміння жінок – державних службовців
Рівні саморозуміння
Високий
Середній
Низький
** p < 0,01

Кількість досліджуваних
у%
Жінки
Чоловіки
48,2
38,0
45,9
62,0
5,9
0,0
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Як видно з даних, наведених у табл. 2.13, рівень саморозуміння щодо
стресостійкості у професійній діяльності констатовано у 48,2 0% жінок, що
підтверджує їх стійку спрямованість на рішення поставлених завдань.
Таблиця 2.14
Особливості аутосимпатії жінок – державних службовців
Кількість досліджуваних
у%
Жінки
Чоловіки
17,7
5,3
67,7
72,0
14,6
22,7

Рівні аутосимпатії
Високий
Середній
Низький
** p < 0,01

З наведених у табл. 2.14 даних можна зробити висновок, що високий
рівень аутосимпатії констатовано у жінок – державних службовців – 17, 7%
на відміну від чоловіків, у яких цей показник

складає – 5,3 %. Це є

свідченням того, що жінки за останні роки зробили чималий прорив щодо
самоутвердження, реалізації себе в складних виробничих ситуаціях,
презентують успішно себе на провідних «чоловічих» виробничих ролях, тим
самим розвіюючи гендерні стереотипи щодо чоловічих і жіночих професіях;
їм імпонує те, що вони роблять і як; отримують задоволення від досягнутого,
на відміну від чоловіків.
Крім того, визначено впевненість у собі жінок – державних службовців
у порівняні з чоловіками (табл. 2.15).
Таблиця 2.15
Особливості впевненості в собі державних службовців
Кількість досліджуваних
у%
Жінки
Чоловіки
42,7
40,7
52,7
50,7
4,6
8,7

Рівні впевненості
Високий
Середній
Низький
За

даними

табл. 2.15

констатуємо,

що

статистично

значущих

відмінностей у порівнянні із чоловіками-держслужбовцями нами не
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виявлено, однак, незначні відмінності нами виявлені у жінок. Для прикладу,
для жінок упевненості в собі додає віра в досягненні поставлених цілей та їх
реалізації, релігійна віра. Також досліджено особливості ситуативної та
особистісної тривожності жінок-держслужбовців (табл. 2.16, табл. 2.17).
Таблиця 2.16
Особливості ситуативної тривожності державних службовців
Рівні ситуативної тривожності
Високий
Середній
Низький

Кількість досліджуваних
у%
Жінки
Чоловіки
33,2
26,7
49,1
56,7
17,7
16,7

З даних табл. 2.16 можна дійти висновку, що ситуативна тривожність
за високим рівнем виражена у жінок – 33,2%, через боязнь зробити щось не
так; встигнути подати матеріали

у визначені терміни тощо, утримувати

певний статусний рівень тощо.
Таблиця 2.17
Особливості особистісної тривожності державних службовців
Кількість досліджуваних
у%
Рівні особистісної тривожності
Жінки
Чоловіки
Високий
19,1
16,0
Середній
51,8
83,3
Низький
29,1
0,7
Як видно з наведених даних табл. 2.17, особистісна тривожність
найбільше виявлена у чоловіків, що складає середній рівень – 83,3%,
відповідно – 51,8% у жінок. У цьому сенсі суголосні з міркуваннями вчених
про те, що особистісна тривожність жінок більшою мірою зумовлена
побоюванням зробити кар’єру через сімейні проблеми [93; 266].
У чоловіків – така здатність уніфіковується зі страхом втратити
престижність та соціальний статус як у сім’ї, так і професійній діяльності
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(Ш. Берн) не викликати заздрість у колег по службі, порушити дружні
відносини з ними [12].
За узагальненням даних всіх зазначених методик установлено рівні
афективного компоненту стресостійкості та її розвитку у жінок-державних
службовців порівняно із чоловіками (табл. 2.18).
Таблиця 2.18
Рівні афективного компоненту стресостійкості та її розвитку
удержавних службовців
Кількість досліджуваних
у%
Рівні афективного компоненту
Жінки
Чоловіки
Високий
15,5
8,0
Середній
67,7
74,0
Низький
16,8
18,0
З табл. 2.18 випливає недостататній рівень розвитку стресостійкості для
значної частини досліджуваних державних службовців. При цьому осіб
жіночої статі з високим рівнем розвитку зазначеного компонента дещо
більше ніж серед чоловіків (15,5% проти 8,0% відповідно, на рівні тенденції
р = 0,1). Водночас переважна більшість держслужбовців (67,7% жінок і
74,0% чоловіків) характеризується середнім рівнем розвитку, а приблизно
шоста частина – низьким рівнем розвитку даного компонента (16,8% жінок і
18,0% чоловіків).
У цілому й даний компонент стресостійкості розвинутий недостатньо і
свідчить про доцільність спеціальної психологічної підтримки державних
службовців у контексті прояву та опанування ними почуттів у стресових
ситуаціях професійної діяльності.
Д) Дослідження рівнів конативного компоненту стресостійкості та її
розвитку у жінок – державних службовців
У межах даного компоненту насамперед виявлено особливості
переважаючих копінг-стратегій жінок – державних службовців (табл. 2.19).
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Таблиця 2.19
Особливості переважаючих копінг-стратегій
державних службовців
Кількість досліджуваних
у%
Переважаючі копінг-стратегії
Жінки
Чоловіки
На задачу
38,2**
22,7**
На емоції
55,5**
70,0**
На уникнення
6,4**
7,3**
** p < 0,01
Як видно з табл. 2.19, що емоційна складова має більший вияв у
чоловіків – державних службовців – 70,0%, що говорить про високу потребу
в спілкуванні, близьких емоційних відносинах, стереотипом чоловічої
рольової поведінки, який полягає в урегулюванні емоційних реакцій,
намаганні справитися з проблемою або змінити її, для уникнення стресу
(7,3%)

на

відміну

від

жінок

–

6,4%.

Натомість,

жінки

частіше

використовують когнітивну стратегію позитивної переоцінки у тому, що
відбувається і як відбувається. Останнє налаштовує їх на

оптимістичну

перспективу на відміні від чоловіків.
Крім того, за шкалою САМОАЛ «Гнучкість» виявлено гнучкість у
спілкуванні жінок – державних службовців (табл. 2.20).
Таблиця 2.20
Особливості гнучкості у спілкуванні жінок – державних службовців
Рівні гнучкості у спілкуванні
Високий
Середній
Низький

Кількість досліджуваних
у%
Жінки
Чоловіки
20,9
24,7
64,5
68,0
14,5
7,3

З даних, наведених у табл. 2.20, випливає, що більш гнучкіші, відкриті і
терпиміші у спілкуванні, виявилися чоловіки – державні службовці – 24,7 %
із незначною відмінністю – 20,9% у жінок (на рівні тенденції, р =0,01,
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Додаток Б.4). Натомість відкрите спілкування, прийняття інших такими, які
вони є (терпимість); стійкі міжособистісні

взаємини більше

властиві

жінкам.
Одержані результати узгоджуються з відповідями респондентів на
питання авторського опитувальника щодо їхніх дій в умовах професійного
стресу (табл. 2.21).
Таблиця 2.21
Особливості дій в умовах професійного стресу
жінок – державних службовців
Кількість досліджуваних
у%
Дії в умовах професійного стресу
Жінки
Чоловіки
поділитися проблемами з друзями, членами
93,6
92,7
родини
намагаюся не панікувати, стримувати себе,
поводитися спокійно, контролювати свої
32,3
31,3
емоції
зібратися, зосередитися на головному,
38,2**
22,7**
зконцентруватися і зробити свою роботу
зняти напругу з усіх присутніх і спокійно
8,3**
–
закінчувати виконання завдання
заспокоїтися та розібратися в ситуації,
15,0**
54,7**
приймати обмірковані рішення
** p < 0,01
З таблиці 2.21 можна зробити висновок, що для переважної більшості
досліджуваних державних службовців

незалежно

від

статі

важливо

поділитися своїми проблемами з друзями, членами родини, тобто йдеться
про соціальну підтримку та стратегії пошуку. Для третини досліджуваних
значущим є не доводити себе до паніки, поводитися спокійно, контролювати
свої емоції та дії, бути стресостійкім, а поділитись із проблемами з друзями,
членами родини у 93,6 % жінок і 92,7 % – у чоловіків.
Водночас, для жінок – державних службовців – доволі важливим є
зосередитися на головном та якомога якісно зробити свою роботу (38,2%
жінок проти 22,7% чоловіків), а для 8,3% жінок ще й зняти напругу з усіх

110

присутніх та вчасно закінчувати роботу. Для чоловіків
прийняття обміркованих рішень, вміння застосувати

значущими є

ефективні способи

подолання труднощів для прийняття рішення (54,7%), на відміні від жінок
(15,0% жінок, p < 0,01).
За

узагальненням

результатів

даних

методик

визначено

рівні

конативного компоненту стресостійкості та її розвитку у жінок – державних
службовців – порівняно із чоловіками (табл. 2.22).
Таблиця 2.22
Рівні конативного компоненту стресостійкості та її розвитку
удержавних службовців
Кількість досліджуваних
у%
Рівні конативного компоненту
Жінки
Чоловіки
Високий
15,5**
4,7**
Середній
64,1**
88,0**
Низький
20,5**
7,3**
** p < 0,01
За результатами аналізу даних, поданих у табл. 2.22, можна дійти
висновку про недостатній рівень розвитку стресостійкості за конативним
компонентом (15,5% жінок і 4,7% чоловіків). Більшість респондентів
знаходяться на середньому рівні (64,1% жінок і 88,0% чоловіків). Крім того,
кожна п’ята жінка – державний службовець (20,5%) за результатами нашого
опитування, має низький рівень розвитку даного компонента а, отже,
утруднюється в готовності виявляти стійкість у кваліфікованості виконання
доручень, сумлінно і своєчасно виконати їх через

велику кількість

позапланових, і такі, що не відповідають профілю роботи; обізнаності у
правових нормах оформленості тощо.
Такі дані є свідченням доцільності розвитку здатності жінок –
державних службовців до

стресостійкості завдяки створення спеціальної

програми та відповідних технологій.
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Ж)

Дослідження

рівнів

психофізіологічного

компонента

стресостійкості та її розвитку у жінок – державних службовців
Дослідження рівнів психофізіологічного компоненту стресостійкості та
її розвитку у жінок – державних службовців – здійснювалося за допомогою
опитувальника В. Русалова. При цьому кластерний аналіз результатів
дозволив виокремити 3 кластери (табл. 2.23).
Таблиця 2.23
Особливості показників психофізіологічної основи стресостійкості
держслужбовців (за результатами кластерного аналізу за шкалами
опитувальника В. Русалова)
Кластери
(бали, у середньому)
Шкали опитувальника В. Русалова
1
2
3
Ергічність
Пластичність
Темп
Емоційність

7
7
6
9

3
4
3
5

8
11
10
3

До першого кластеру (30,0% досліджуваних) увійшли держслужбовці з
середніми показниками ергічності, пластичності, темпу та емоційності.
Представників даної групи можна охарактеризувати як таких, що виявляють
низькі значення: пасивність, знижений життєвий тонус, обмежені прагнення
до фізичних та розумових навантажень, тривалий час для відновлення після
виснажливої, монотонної роботи.
До другого кластеру (27,3% досліджуваних) потрапили респонденти з
низькими показниками шкал опитувальника: «Ергічність» і «Темп», що дає
підстави охарактеризувати їх як таких, що мають середні значення щодо
стійкості відносно довго зберігати працездатність, особливо у тих випадках,
які зачіпають особисті інтереси; помірковане включення в роботу і повільне
відновлення після напруженої праці;потребу в соціальних контактах з метою
підтримання та заохочення.
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Третій

кластер

(42,7%)

склали

держслужбовці

з

високими

показниками всіх шкал, окрім емоційності, що, згідно з нашим підходом
дозволяє віднести представників даної групи до групи з високим рівнем
психофізіологічного

компонента

стресостійкості.

Високі

значення:

високоактивні, працездатні, сповнені енергії, надають перевагу діяльності,
що вимагає повної напруги сил і здібностей; здатні довго і продуктивно
займатися справою, не відчуваючи втоми. Пластичність та ергічність
стимулює до роботи навіть у ситуаціях

відпочинку; цілеспрямовані

і

витривалі.
Було виявлено особливості психофізіологічного компонента розвитку
стресостійкості у жінок-дерслужбовців порівняно з чоловіками (табл. 2.24).
Таблиця 2.24
Рівні психофізіологічного компонента стресостійкості та
його розвитку у держслужбовців
Кількість досліджуваних
у%
Рівні психофізіологічного компоненту
Жінки
Чоловіки
Високий
43,6*
41,3*
Середній
36,4*
20,7*
Низький
20,0*
38,0*
* p < 0,05
Як випливає з табл. 2.24, у доволі значної кількості держслужбовців є
значний психофізіологічний ресурс стресостійкості (43,6% жінок і 41,3%
чоловіків). Разом з тим, більшість респондентів мають значні утруднення в
цьому: середній рівень психофізіологічного компонента виявлено у 36,4%
жінок і 20,7% чоловіків, а низький – у 20,0% жінок і 38,0% чоловіків (p <
0,05).
Тобто

йдеться

про

дещо

кращий

психофізіологічний

базис

стресостійкості жінок, але відмінності не є значущими на всіх рівнях
(зокрема, серед представників з високим рівнем даного компонента
практично однакова кількість чоловіків і жінок).
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У цілому виявлено, що компоненти стресостійкості у жінок –
державних службовців – розвинені доволі нерівномірно (табл. 2.25).
Таблиця 2.25
Розподіл жінок – державних службовців – за рівнями
компонентів стресостійкості
Рівні, кількість досліджуваних у %
Компоненти
стресостійкості
низький
середній
високий
Мотиваційний
6,8
65,9
27,3
Когнітивний
15,8
73,7
10,5
Афективний
16,8
67,7
15,5
Конативний
20,5
64,1
15,5
Психофізіологічний
20,0
36,4
43,6
З табл. 2.25 випливає, що найбільш розвиненим є психофізіологічний і,
дещо менше, мотиваційний компоненти стресостійкості, що, на наш погляд,
складає значний розвивальний потенціал досліджуваної якості. Водночас,
розвиток інших компонентів стресостійкості виявлено значно менше, що
потребує розроблення

психологічної підтримки в рамках спеціальної

тренінгової програми для жінок – державних службовців.
Про це свідчить і загальний рівень стресостійкості, визначений за
алгоритмом, зазначеним у підрозділі 2.1 дисертації (табл. 2.26).
Таблиця 2.26
Рівні стресостійкості держслужбовців
Рівні стресостійкості
Низький
Нижчий середнього
Середній
Вищий середнього
Високий
** p < 0,01

Кількість досліджуваних у %
Жінки
Чоловіки
0,9**
12,7**
18,2**
8,7**
57,7**
72,0**
18,2**
2,0**
5,0**
4,7**

З даних табл. 2.26 видно, що лише четверта частина досліджуваних
жінок – державних службовців характеризується високим (5,0%) і вищим
середнього (18,2%) рівнями стресостійкості. Серед чоловіків такий рівень
виявлено ще менше (4,7% і 2,0% відповідно). В інших випадках йдеться про
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середній (57,7% жінок і 72,0% чоловіків), нижчий середнього (18,2% і 8,7%) і
низький (0,9% жінок і 12,7% чоловіків – державних службовців) рівні
стресостійкості. Привертає увагу, що жінок з низьким рівнем стресостійкості
значно менше, ніж чоловіків. Натомість нижчий середнього рівень
представлений у них частіше (Додаток Б.6, p < 0,01).
Отже, стресостійкість у жінок – державних службовців (як і у
чоловіків) розвинута недостатньо, тому потребує спеціальної психологічної
роботи.
При цьому слід урахувати психологічні особливості жінок – державних
– службовців з різними рівнями стресостійкості. У розрізі рівневої
диференціації:
високий рівень стресостійкісті виявлено у жінок – державних
службовців, якіхарактеризуються відкритістю для спілкування і легкістю
встановлення соціальних зв'язків; відчувають природну симпатію і довіру до
людей, приймають як свої, так і чужі недоліки, поважають себе й інших;
більшою мірою – позитивні, поділяють загальнолюдські цінності, і з опорою
на них, виконують професійні завдання з позиції ставлення до себе і до
інших суб’єктів взаємодії.
Цілеспрямовані, наполегливі, креативні, стресостійкі до різного виду
завдань та міри їх завантаженості; виявляють уміння швидко переходити з
одних видів роботи на інші; контактні, комунікабельні, гнучкі й швидкі до
адаптивних процесів взаємодії з навколишніми; уважні до своїх потреб і
бажань, поважають потреби і бажання інших людей, що дозволяє
вибудовувати партнерські, толерантні відносини, які враховують інтереси і
прагнення всіх сторін. Врівноважені, спокійно реагують на стресогенну
ситуацію, на розбіжність між реальними і бажаними результатами; розуміють
зв'язаність

протилежностей

і

нерозривність

минулого,

сьогодення

і

майбутнього, що дають їм можливість бачити перспективу, вибудовувати
успішну кар’єру та просуватися по ній.
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До вищого середнього рівня залічуємо жінок – державних службовців,
стресостійкість

яких

характеризуються

достатньою

відкритістю,

емпатійністю до себе та інших учасників соціальної взаємодії, вибірковістю
довіри до тих, від кого залежать чи звертаються з порадами. Як і жінки –
державні службовці – з високим рівнем стресостійкості – цілеспрямовані,
наполегливі до різного виду завдань, однак, із великим задоволенням
виконують ті види роботи чи навантаження, які є звичними, представляють
інтерс; виявляють здатність швидко переходити з одних видів роботи до
інших; контактні, комунікабельні, не завжди гнучкі й швидкі до нових видів
роботи, впровадження інновацій для більш мобільного, якіснішого рівня
роботи; виявляють високу сенситивність до своєї особи, побажань;
потребують особливої уваги до себе і до виконання функціональних
обов’язків. Толерантні, вміють тримати рівновагу в процесі комунікативної
взаємодії та виконання складних навантажень, більшою мірою спокійно
реагують на стресогенну ситуацію, розбіжність між реальними і бажаними
результатами;

реально

сприймають

картину,

знають

своє

місце,

припускають, що їм комфортно в статусі, який виконують, не агресивні в
обстоюванні своїх точок зору, стресостійкі.
Для жінок із середнім рівнем стресостійкості характерною є середня
швидкість при виконанні конкретних завдань, середній темп мовлення,
швидкість переключення з одного виду діяльності на інший, моторнорухових

актів

при

виконанні

відповідних

видів

роботи,

помірна

різноманітність комунікативних засобів. У ситуаціях професійних невдач,
бар’єрів та конфліктів зберігають відносний спокій, відрізняючись помірним
емоційним реагуванням на проблеми в компоративній та комунікативній
сферах.
Нижче середній рівень стресостійкості характерним є для підгрупи
жінок – державних службовців, які виявляли: нижчий середнього рівень
дратівливості і невдоволення при появі труднощів; не в усіх випадках
виявляли вміння знімати емоційне збудження і напругу через фізичні
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навантаження, спілкування; виявляють незначні навички самоконтролю і
саморефлексії; часті зриви, які зумовлені помірними психофізичними
навантаженнями та складностями переносити стреси навіть помірної
інтенсивності з незначною шкодою для організму і свого психічного стану;
нетерпимість і боязнь до невизначеності, несподіванки; прагнення слідувати
звичним поглядам на речі і насторожене ставлення до всього нового;
сприйняття людських емоцій, думок, проявів на погані і хороші, прийнятні і
неприйнятні; невміння чекати, що призводить до необдуманих і передчасних
дій і результатів; вагання в собі і своїх здібностях, своїх бажань і
можливостей; гостре, хворобливе сприйняття критики і агресії; певна
негнучкість і невміння підлаштовуватися під ситуацію; відсутність навичок
конструктивної поведінки в конфліктних ситуаціях; невміння вирішувати
виникаючі в комунікації проблеми спокійно, без підвищення голосу і прояву
агресії.
Жінки – державні

службовці

–

з

низькою

стресостійкістю

характеризуються високою тривожністю в стресогенній ситуації через втрату
спокою і самовладання, схильність до переживань тривоги, занепокоєння без
достатніх підстав. Їм важко встановлювати соціальні зв'язки з колегами та
рідними через недостатню гнучкість у поведінці, самовираженні в
спілкуванні, чутливість у взаємодії з оточуючими та реалізації своїх
цінностей і принципів. Занадто критично ставляться до своїх і чужих
недоліків, не приймають власні і чужі слабкості, відчувають проблеми щодо
поваги. При цьому їм важко перемикатися між видами діяльності.
Наведене вище дає підстави для висновку: особливостями прояву
стресостійкісті

жінок – державних

службовців

–

з

високим

рівнем

стресостійкості істотно відрізняється від тих, у яких ця здатність
констатована нами на низькому рівні за такими показниками, як: реактивна і
особистісна тривожність, ергічність, соціальна ергічність, пластичність,
соціальна пластичність, соціальний темп, емоційність, соціальна емоційність,
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підтримка, гнучкість поведінки, сенситивність до себе, спонтанність,
самоповага, самосприйняття і контактність тощо.
За

результатами

кореляційного

аналізу

рівнів

структурних

компонентів, загального показника стресостійкості і рівнів стресостійкості,
визначеними за тестом «Самооцінка стресостійкості» (автори – С. Коухен,
Г. Вілліансон) встановлено значущі статистичні зв’язки між усіма змінними
(див. Додаток Б.6),

що дає

підстави для

висновку про емпіричне

підтвердження валідності авторської структури стресостійкості та підходу до
її визначення.
2.3. Чинники, що впливають на розвиток стресостійкості
На наступному етапі констатувального етапу емпіричного дослідження
за

результатами

дисперсійного

аналізу

виявлялисьвікові

особливості

стресостійкості жінок-держслужбовців (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Особливості
стресостійкості
жінок
–
державних
службовців – залежно від віку (за результатами дисперсійного аналізу)
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З рис. 2.1 випливає, що у цілому (окрім старших за 50 років
респондентів) стресостійкість жінок вища, ніж у чоловіків (р < 0,01).
Найнижчий діапазон прояву цієї здатності зафіксовано у жінок до 30 і понад
50 років, у чоловіків – до 30 років. Пікові прояви високої стресостійкості
констатовано у жінок 40-50 років, відповідно – чоловіків – 30-40 і понад 50
років.
Вікова

диференціація

прояву

стресостійкості

у

дерслужбовців

зумовлена тим, що жінки з віком стають більш стресостійкі через прагнення
віднаходити компромісне рішення, яке б влаштовувало всі сторони
конфлікту; проявляють терпимість і прагнуть до примирення.
Складніше переносять стресові ситуації, конфлікти, проблеми та
неприємності особистого, фінансового, сімейного характеру жінки у віці 3040 років. Тому, як зазначають учені [64; 120], самореалізація в професії для
них на цьому віковому етапі не є значущою, у порівнянні із сімейною, в
якості жінки, матері. Тобто, з віком жінки стають більш відповідальними та
стійкими до будь-яких навантажень, у тому числі й виробничих.

Рис. 2.2. Вікові особливості значущості
розвитку у жінок – державних службовців

стресостійкості

та

її
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Детальний аналіз даних показав, що такий стан речей зумовлений
нерівномірним,
стресостійкості

гетерохронним
та

їх

розвитком

показниками.

окремих

Підтвердженням

компонентів
цього

є

дані,

візуалізовані на рис. 2.2., які дають можливість зробити припущення, що з
віком показники мотиваційного компонента стресостійкості стають нижчими
внаслідок того, що у жінок старшого віку ця якість значно менша, ніж у
молодших за віком їх колег (Додаток Б.7).
У чоловіків віком понад 50 років значущість розвитку стресостійкості
зростає (р < 0,01).
Натомість показники когнітивного компоненту з віком у жінок, як
правило не є меншими, а окремі навіть є вищими ( Додаток Б.7).

Рис. 2.3. Вікові

особливості

обізнаності

жінок

–

державних

службовців – щодо сутності стресостійкості
Це є свідченням того, що з віком обізнаність жінок щодо сутності
стресостійкості значно зростає , стає помітно вищою (р < 0,01). Встановлено,
що подібні тенденції виявлено й за іншими аспектами знань у контексті
досліджуваної якості.
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Привертають
взаємозв’язку

увагу

дані

стресостійкості

та

щодо

особливостей

характеру

усвідомлення

професійної

діяльності

держслужбовців (рис. 2.4).
Як видно з рис. 2.4, у жінок віком понад 50 років усвідомлення
взаємозв’язку між стресостійкістю та характером професійної діяльності є
доволі низьким порівняно із молодшими жінками і, особливо, чоловікамидержслужбовцями (р < 0,01).

Рис. 2.4. Вікові особливості усвідомлення жінками – державними
службовцями – взаємозв’язку стресостійкості з характером професійної
діяльності
Можливо саме це і позначається негативним чином на доволі низьку
вмотивованість жінок цього віку до розвитку стресостійкості, як це було
показано вище. Натомість значний ресурс розвитку стресостійкості жінок –
державних службовців – старших за віком проявляється в показниках
афективного компонента (див. Додаток Б.7).

Зокрема, йдеться про

особистісну тривожність респондентів, результати якої представлено
рисунку 2.5.

на
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Рис. 2.5. Особливості особистісної тривожності жінок – державних
службовців залежно від віку
Як бачимо з рис. 2.5, особистісна тривожність у жінок – державних
службовців – майже не залежить від віку, більше того, з віком навіть стає
дещо

меншою,

через

самовладання.Особливо

емоційну
яскраво

стійкість,

остання

оптимістичність

тенденція

проявляється

та
в

держслужбовців чоловічої статі (р < 0,01).
Відзначимо, що перед початком тестування досліджуваних виявляли
значне занепокоєння на предмет правильності розуміння питань і заповнення
опитувальників. Так, жінки у процесі спілкування обмінювалися думками
про політичні, економічні й фінансові події в країні, що теж демонструвало
високий рівень особистісної тривожності.
Відмітні ресурсні особливості жінок-держслужбовців у контексті теми
дослідження виявлено за шкалами опитувальника САМОАЛ. Так, зокрема, з
рис. 2.6 випливає, що з віком спонтанність жінок – державних службовців на
відміну від чоловіків стає значно вищою, особливо за 50 років (р < 0,01). Такі
жінки є стресотійкими, самоактуалізованими
функціональних навантажень.

до різного роду виконання
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Рис. 2.6. Вікові
службовців

особливості

спонтанності

жінок – державних

Подібну тенденцію виявлено й за такими шкалами САМОАЛ, як
«Аутосимпатія» (р < 0,01) та «Саморозуміння» (р < 0,01). Отже, жінки,
старші за віком, більш організовані, самостійні у виконанні професійних
навантажень, упевнені в собі і своїй професійності, адекватні в самооцінці
своїх дій і ставленні до себе й інших.
Що ж до конативного компонента стресостійкості, то там, навпаки,
виявлено зворотну тенденцію: з віком його показники у жінок стають
нижчими.
Особливо

чітко

зазначена

тенденція

проявляється

за

копінг-

стратегіями, до яких схильні досліджувані у стресових ситуаціях (табл. 2.27).
За даними таблиці 2.27 випливає, що з віком жінки –державні
службовці – менше схильні обирати копінг-стратегії, орієнтовані на
розв’язання задач. Відповідно, старших і наймолодших за віком жінокдержслужбовців, які обирають копінг-стратегії у стресових ситуаціях, що
орієнтовані на розв’язання задач, значно менше ніж у інших вікових
категоріях.
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Таблиця 2.27
Вікові особливості копінг-стратегій жінок – державних службовців
Копінг-стратегії,
кількість досліджуваних у %
Групи
досліджуваних
орієнтовані на
орієнтовані на
орієнтовані на
за віком
уникнення
емоції
розв’язання задач
Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки
до 30 років
27,3
19,7**
6,7
1,2**
5,9
від 30 до 40
36,4
41,8**
27,6
29,8**
32,4
років
від 40 до 50
85,7**
27,3
15,6**
32,4
61,9**
44,1
років
понад 50 років 14,3**
9,1
23,0**
33,3
7,1**
17,6
** – р < 0,01
Натомість, з віком кількість жінок, орієнтованих на емоції та
уникнення зростає (р < 0,01). Більше того, вони орієнтовані на планування і
вирішення проблеми, пошук соціальної підтримки і позитивну переоцінку
стресових ситуацій (61,9%) і орієнтовані на уникнення від стресових
ситуацій.
Специфічним чином проявляє себе й психофізіологічний компонент у
жінок різного віку порівняно із чоловіками-держслужбовцями: якщо у жінок
з віком показники даного компонента не змінюються, або навіть стають
вищими, то у чоловіків, навпаки спадають (див. Додаток Б.7).
Зокрема,

така

тенденція

прослідковується

щодо

ергічності

досліджуваних державних службовців (рис. 2.6). Як бачимо з рис. 2.6,
ергічність жінок є вищою ніж у чоловіків і практично не змінюється з віком.
Це означає, що жінки-держслужбовці більш схильні до соціальних контактів,
успіх у професійних досягненнях асоціюється з ситуацією, коли «усе добре й
в особистому житті, і в родині, і на роботі», тобто присутня гармонія всіх
сторін життя (р < 0,01).
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Рис. 2.6. Вікові

особливості

ергічності

жінок – державних

службовців
Подібні тенденції виявлено й щодо пластичності досліджуваних
держслужбовців (р < 0,01, див. Додаток Б.7).Крім того, виявлено вікові
особливості

темпу

жінок – державних

службовців

(рис. 2.7).

Рис. 2.7. Вікові особливості темпу жінок – державних службовців

125

З рис. 2.7 випливає, що темп жінок і чоловіків держслужбовців загалом
є вищий середнього рівня, що зумовлено особливостями діяльності. І хоча у
молодому віці темп чоловіків є дещо вищий, то з віком він значно
знижується. У жінок вікові коливання темпу менші, а середнє значення
даного показника після 40 років є вищим від чоловіків(р < 0,01).
Щодо емоційності жінок – державних службовців –також встановлено
її вищий рівень порівняно з чоловіками, яке, натомість нівелюється для осіб
віком понад 50 років (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Вікові

особливості

емоційності

жінок – державних

службовців
З рис. 2.8 випливає, що особливо високі показники емоційності
властиві молодим жінкам віком до 30 років, які утруднюють їх здатність до
стресостійкості (р < 0,01, див. Додаток Б.7).
Отже,

вікові

особливості

стресостійкості

жінок-держслужбовців

свідчать про доцільність спеціального психологічного навчання, особливо в
діапазоні до 30 років і пісял 50 років, коли як стресостійкість, так і прагнення
її розвивати є явно недостатніми.
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У

контексті

дослідження

соціально-демографічні

та

предсавтляє

інтерс

визначені

організаційно-професійні

нами

особливості

стресостійкості жінок – державних службовців.
При вивченні даної групи особливостей стресостійкості виходили з
того, що вони тісно пов'язані з демографічною структурою суспільства, яка, в
свою чергу, є складовою соціальної структури, також, як професійна,
територіальна, національна та інші.
За вченими (В. Москаленко, М. Руткевич) демографічна структура
завжди є соціальною і залежить:
а) від

особливостей

соціально-економічного

устрою

даного

суспільства;
б) істотно вирізняється у соціальних групах і прошарках, що складає
сукупність складових даного соціуму [140; 190].
Для розгорненої картини вивчення стресостійкості жінок – державних
службовців – за означеним чинником обрано такі референти, як: склад сім’ї,
соціальний

статус,

вік,

стаж/досвід,

освіта.

У

розрізі

перелічених

характеристик на етапі пілотного дослідження отримано такі результати.
Склад сім’ї. Опитування показало, що більшість жінок, від 30 років до
40, прагнуть мати сім’ю, дітей, оскільки це складає сенс їхнього життя.
Свідченням цього є піки стресостійкості, зумовлені більшою мірою
репродуктивними механізмами їхньої поведінки: народження дитини, сімейні
(побутові) проблеми, піклування про дітей, батьків; інші види робіт.
У підтвердження цього наведемо висновки О. Корабліної [95] про те,
що жінка наче живе для когось, присвячує себе об'єкту своєї любові,
розчиняється в ньому, відрікаючись від своїх цілей заради гармонії в сім’ї.
Стресостійкість жінок за

50 років залежить від майстерності

поєднувати виробничі функції з сімейними. Такий симбіоз формує комплекс
здатностей, які розвивають стійкість до соціальних, професійних та сімейних
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видів діяльності через організованість, упевненість у самостійних рішеннях,
відповідальності за когось і за щось.
Відрадно, що за отриманими нами результатами дослідження, таких
жінок є більшість – 61,1%, вони одружені, мають повноцінну сім’ю (чоловік,
діти, рідні), 11,0% – одружені, однак не мають дітей, 18,5% – розлучені і
виховують дітей; 9, 7% – не одружені.

Рис. 2.9. Особливості стресостійкості
залежно від сімейного стану
Як візуалізує

рис. 2.9

державних

службовців

більшу стресостійкість виявляють заміжні

жінки, оскільки вони живуть у середовищі позитивного сімейного оточення,
яке підтримує їх і створює ресурс для професійного й особистісного
благополуччя та

неодружені чоловіки порівняно із незаміжніми жінками і

одруженими чоловіками (р < 0,01, Додаток Б.8).
Встановлено, що статистично значущі відмінності між державними
службовцями, які мають дітей, і тими, в кого дітей немає, практично відсутні
(див. Додаток Б.8).
Соціальний статус. Опитування державних службовців показало, що
чоловіки зорієнтовані здебільшого на зовнішній світ, на пошук свого місця в
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ньому, на завоювання
М.Пірен

відповідного статусу, тобто, за В. Москаленко,

їх поведінка відповідає соціальним запитам [140; 157].

Така характеристика за Ш. Берном [12] суголосна із соціальними
запитами суспільства

щодо

гендерної диференціації людей

і їхніх

професійних уподобань, цілеспрямованих устремлінь та задоволення потреб.
Тобто, за вченими, психологічні особливості у виробничій діяльності
чоловіків і жінок – держаних службовців – істотно не вирізняються, оскільки
не існує гендерної диференціації рис характеру, поведінки у класифікаторі
професій, яку вони обіймають. Тому, соціально успішними є ті фахівці, які
вміють поєднувати в собі як маскулінні, так і фемінні риси, в залежності від
виробничої ситуації та її розв’язання.

Рис. 2.10. Особливості
залежно від категорії

стресостійкості

державних

службовців

В умовах нашої доби, обіймаючи посаду державного службовця в
різних категоріях, жінки як і чоловіки користуються рівними правами, що й
підтверджує наше дослідження – 59,5 % посадовців категорії «В» і 40,5% –
«Б» (рис. 2.10.).
Із

відповідей

респондентів

констатуємо,

що

жінки

краще

адаптовуються і орієнтуються у професії, пунктуальні, організовані,
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вимогливі до себе й інших учасників виробничого процесу, ніж чоловіки.
Натомість чоловіки більш стресостійкі, витривалі, через застосування так
званих релаксуючих засобів: тютюнопаління, легкі алкогольні напої, вилазки
з друзями, заняття спортом, інтелектуальні ігри тощо. Такі відповіді
зафіксовані нами у чоловіків, які обіймають посаду категорії Б.
В ситуаціях із жінками, було отримано такі відповіді: погуляти з
дітьми, здійснити похід у театр, пройтись по магазинах, зустрітись із
подругами, щось цікаве почитати, просто відпочити тощо. Тобто, як
чоловіки, так і жінки виявляють стійкість у ситуаціях емоційних і фізичних
навантаженнях, можуть вчасно зробити паузу і переключитись на інші
позитивні моменти, які формують у них здатність бути стресостійкими.
Отже, стресостійкість у цьому контексті залежать не стільки від
посади, яку обіймає державних службовець, скільки від здатності вчасно
проявляти стійкість у виробничих ситуаціях та перемикатись на інші види
діяльності, з метою уникнення негативних наслідків.
Рівень

освіти:

У

контексті

експериментального

дослідження

представляють інтерес дані, які засвідчили рівень стресостійкості на
відповідність між займаною посадою і здобуттям вищої освіти у державних
службовців. На основі опрацьованих нами результатів констатуємо, що 33%
державних службовців мають одну вищу освіту, а 67% – дві і більше. Що
стосується здобуття другої освіти, то вона більшою мірою є дотичною до
виконання ними функціональних обов’язків. Здебільшого це фахівці в галузі
психології, філології(українська, англійська), юриспруденції, політології, що
надає більшої впевненості та стресостійкості.
Встановлено, що рівень стресостійкості залежить також і від рівня
кваліфікації, яку обіймають державні службовці. З аналізу отриманих нами
даних відмінностей між спеціальною (базовою) (33,8%) і не спеціальною
(34,6%)

кваліфікацією

не

є

значущою,

0,8%.

Державні

службовці

наголошували на тому, що відповідність,зазвичай, має значення, але
незначуще.
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Суттєву роль відіграють – досвід, обмін інформацією, курси навчання,
спеціалізовані фахові тренінги тощо, які надають впевненості та стійкості у
розв’язанні різного типу виробничих завдань, ситуацій; здатності управляти
емоціями та регулювати своїм фізіологічним і психічним станом. Тому,
більша частина опитаних нами жінок (67,0%) за час роботи на посаді
спромоглася отримати не тільки другу освіту, що забезпечує розвиток їх
базових компетенцій, а й бути активними учасницями різних громадських та
політичних заходів, що свідчить про високу мотивацію до успіху, до
самоактуалізації.
У цілому ж можна констатувати відсутність статистично значущих
відмінностей у стресостійкості державних службовців залежно від їхньої
освіти (базової, дотичної до базової або не базової), а також кількості
здобутої вищої освіти (див. Додаток Б.8).
У

розрізі

з’ясування

організаційно-професійних

особливостей

стресостійкості жінок –державних службовців було виявлено її залежність
від стажу роботи на посаді державного службовця та роботи у державній
службі загалом.

Рис. 2.11. Особливості стресостійкості державних службовців за
стажем
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За отриманими нами результатами встановлено, що жінки зі стажем
роботи державного службовця виявляють більшу стресостійкість, ніж
початківці – 15, 4% до 5 років стажу відповідно 17,8 % – 25 і більше років
стажу. Більш стійкими

до виконання службових обов’язків

є жінки зі

стажем роботи від 15 до 25 років – 32, 7%, ніж від 5до 15років – 34, 1%, у
яких спостерігається значний спад, через навантаження, які пов’язані з
вихованням та навчанням дітей, побутовими та сімейними обов’язками (p<
0,05).
Тобто, із збільшенням стажу роботи до певної межі, жінки стають
більш емоційно стійкими, впевненішими, організованими, виявляють менше
тривоги і переживань за виконання покладених на них завдань та доручень.
Нами виявлено, що у жінок, які мають чималий досвід роботи
державного службовця, стресостійкість уже набула певних регулюючих і
організуючих механізмів, на відміну від тих, хто лише вступає на цей шлях.
Незважаючи на це, А. Маслоу [131] висловив припущення про те, що такий
шлях буде тривати впродовж життя, і цієї мети людина ніколи повністю не
зможе досягти.

Натомість, за отриманими нами результати, особливості

стресостійкості державних службовців залежно від часу перебування на
певній посаді свідчить про дещо інші результати (рис. 2.12).
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Рис. 2.12. Особливості стресостійкості державних службовців за
терміном перебування на займаній посаді
Як видно з рис. 2.12, із зростанням терміну перебування на посаді
рівень стресостійкості зменшується (на рівні тенденції, р = 0,1. Додаток Б.8).
Отже, виявлено вікові, соціально-демографічні та організаційнопрофесійні особливості стресостійкості жінок порівняно із чоловіками –
державними службовцями. На наступному етапі дослідження розроблено
програму з розвитку стресостійкості жінок – державних службовців з
середнім та низьким рівнями.
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2
Результати емпіричного дослідження дозволили зробити такі висновки:
Вивчення
службовців

особливостей

здійснювалося

розвитку

за

стресостійкості

спеціальною

програмою

державних
емпіричного

визначення тих параметрів, які відображали дослідження компонентів
(мотиваційний,

когнітивний,

афективний

та

конативний),

рівнів

та

особливостей – соціально-демографічних (стать, вік, сімейний стан),
організаційно-професійних (рівень освіти,кількість здобутих освіт, досвід
роботи, стаж професійної діяльності,категорія) у жінок – державних
службовців

–

порівняно

із

чоловіками.

Результати

опитування

за

компонентною структурою та рівнями їх виявлення:
за

мотиваційним

компонентом

виявлено

недостатній

рівень

позитивного й конструктивного ставлення жінок – державних службовців –
до професійної діяльності загалом і до розвитку стресостійкості як
професійно важливої риси держслужбовця зокрема. З’ясовано, що ставлення
до роботи є позитивним у значної кількості досліджуваних (62,7% жінок і
44%

чоловіків),

натомість

у

напружених

ситуаціях

набуває

ознак

деструктивності (для 32,7% жінок і 12,0% чоловіками), що є дещо меншим по
відношенню до свого особистого життя й здоров'я. Встановлено, що
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мотиваційна складова стресостійкості представлена дещо краще

у 10,5%

жінок, ніж у 0,7% чоловіків.
Виявлено недостатній рівень когнітивного компонента стресостійкості
та його розвитку загалом. Високий рівень у жінок дещо більший за цим
компонентом, ніж у чоловіків (15,5% проти 8,0% , що відповідно зберігається
на рівні тенденції р = 0,1).
Констатовано недостатній рівень розвитку конативного компонента
стресостійкості державних службовців (29,1 жінок і 0,7%), що засвідчує
утруднення в кваліфікованій готовності/підготовленості до сумлінного і
своєчасного виконання поставлених завдань, їх доцільності й правовій
оформленості; виявленні власної ініціативи щодо вдосконалення.
Рівневу

диференціацію

компонентом: перший кластер

встановлено

за

(30,0%) складають

психофізіологічним
держслужбовці з

середніми показниками ергічності, пластичності, темпу та емоційності, із
низькими значеннями пасивності, зниженого життєвого тонусу, обмеженістю
прагнення до фізичних та розумових навантажень й тривалою потребою для
відновлення після виснажливої, монотонної роботи.
Другий кластер склали (27,3% ) – середні значення: виявлено відносну
здатність довго зберігати працездатність, особливо у тих випадках, які
зачіпають особисті інтереси; помірковане включення в роботу і повільне
відновлення після напруженої праці;потребу в соціальних контактах.
Третій кластер (42,7%) – склали держслужбовці з високими
показниками всіх шкал, окрім емоційності. Високі значення виявлено у
держслужбовців з високою активністю, працездатністю, енергією, здатністю
довго і продуктивно займатися справою, не відчуваючи втоми.
Доведено, що компоненти стресостійкості у жінок – державних
службовців – розвинені доволі нерівномірно: найбільш розвиненим є
психофізіологічний

і,

дещо

менше,

мотиваційний

компоненти

стресостійкості, що, на наш погляд, складає значний розвивальний потенціал
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досліджуваного

феномена.

Інші

компоненти

потребують

спеціальної

психологічної підтримки й супроводу щодо їхнього розвитку.
У розрізі соціально-демографічних чинників/умов констатовано за:
віковими особливостями високі показники емоційності властиві
молодим жінкам віком до 30 років, які утруднюють їх здатність до
стресостійкості та понад 50 років, коли як стресостійкість, так і прагнення її
розвивати є явно недостатніми;
складом сім’ї

– більш стресостійкі заміжні жінки і неодружені

чоловіки порівняно із незаміжніми жінками і одруженими чоловіками.
Статистично значущі відмінності між державними службовцями, які мають
дітей, і тими, в кого дітей немає, практично відсутні;
соціальним статусом – стресостійкість залежить не стільки від
статусу, скільки від здатності вчасно проявляти стійкість до виконання
професійних доручень та функцій, які вони виконують;
рівнем освіти – констатовано відсутність статистично значущих
відмінностей у стресостійкості державних службовців залежно від їхньої
освіти (базової, дотичної до базової або не базової), а також кількості
здобутих вищих освіт;
організаційно-професійними
зростанням

терміну

перебування

особливостями
на

посаді

встановлено,
рівень

щозі

стресостійкості

зменшується.

Основні теоретичні положення цього розділу репрезентовано в
публікаціях [130; 241; 243; 246; 247].
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РОЗДІЛ 3.
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ЖІНОК – ДЕРЖАВНИХ
СЛУЖБОВЦІВ
У третьому розділі наведено теоретичне обгрунтування програми
розвитку стресостійкості жінок – державних службовців. Висвітлено зміст та
структуру програми розвитку стресостійкості жінок – державних службовців.
Наведено дані про апробацію програми та її ефективність під час
формувального експерименту.
3.1. Обгрунтування програми розвитку стресостійкості жінок –
державних службовців
За результатами попередніх етапів нашого дослідження приходимо
висновку, що для забезпечення ефективності професійної діяльності жінок у
сфері

державної

служби

важливо

цілеспрямовано

розвивати

їх

стресостійкість.
Ключовими

аспектами

цілеспрямованого

супроводу,

за

якого

можливий ефективний розвиток стресостійкості, є:
– адекватність сприйняття, оцінка ситуації та прийняття рішення;
– послідовність, безпомилковість та своєчасність дій з досягнення мети,
виконання функціональних обов’язків;
– збереження необхідної швидкості, виразності, логічної та граматичної
стрункості мовлення, культури мовлення та поведінки;
– здатність

досягати

внутрішнього

спокою,

знижувати

власні

хвилювання, вирівнювати свій емоційний фон.
На стресостійкість жінок – державних службовців впливають:
– її оцінка стресової ситуації, вимоги до себе, та власний потенціал;
– звичні стратегії подолання стресів;
– попередній досвід

переживання

стресових ситуацій: схожість

попередніх стресових ситуацій до актуальної, міра успішності їх подолання;
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– пропрацьованість власного травматичного досвіду;
– знання про спектр можливих рішень у різних типах стресових
ситуацій.
Розвиток стресостійкості жінок – державних службовців – передбачає
залучення трьох чинників:
Соціального:
а) надання інформації про спектр можливих рішень у різних типах
стресових ситуацій на роботі, вироблений іншими (досвідченими фахівцями,
психологами-практиками);
б) створення мережі соціальних контактів, що будуть джерелом
психологічної підтримки особистості у випадках стресів.
Поведінкового:
а) аналіз ефективності використовуваних стратегій поведінки у
стресових ситуаціях;
б) відпрацювання

ефективних

моделей

поведінки

у

стресових

ситуаціях;
в) вироблення навичок «швидкої самодопомоги» у стресі, уміння
здійснювати саморегуляцію емоційного стану.
Особистісного:
а) перегляд самооцінки внутрішнього потенціалу;
б) пропрацювання травматичного досвіду;
в) тренування необхідних професійно-важливих якостей.
Для підтримання та розвитку стресостійкості особистості та пов’язаних
з

нею

характеристик

на

сьогодні

у

психолого-педагогічній

науці

пропонується чимала кількість методів і прийомів. Зокрема, такі, що
відволікають увагу і такі, що позбавляють напруження, самозаспокоєння за
допомогою позитивних ідей (Н. Волкова); йога, медитація, аутотренінг,
послідовне м’язеве розслаблення, візуалізація образів, спеціальні техніки
дихання,
(Т. Басова;

споглядання

краси,

Д. Морозов);

налагодження

правильного

харчування

самоспостереження,

самоаналіз,

самооцінка,
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корекція власного емоційного стану, рефлексія пережитих станів у різних
соціально-складних ситуаціях, читання книг із самодопомоги (О. Ісаєва [81]),
що має тривалу дію, різні види терапії ( шопінг, музика).
Управління стресом має бути комплексним (Дж. Грінберг [59]). На
кожному етапі ланцюгової реакції, викликаної стресовою ситуацією, можна
усунути лише частину негативних наслідків, що виникли. Кожен з бар’єрів
здатний погасити лише частину негативного імпульсу; жоден з них не
попереджає подальший розвиток процесу. Тому навчання окремих прийомів
боротьби зі стресом приносить деяку користь, але не дає можливості
використати усі наявні можливості.
Формування

стресостійкості

напрямами

(В. Корольчук [98]):

ефективної

комунікації

та

доцільно

здійснювати

формування

навичок

взаємодії;

розвиток

навичок

за

різними

асертивності,
ефективної

саморегуляції; психологічна підготовка до дій в екстремальних умовах;
пропрацювання впливу стресогенних факторів на особистість, інтеграція
набутого травматичного досвіду; розвиток усвідомленої саморегуляції
поведінки

в

екстремальній

ситуації;

цілеспрямоване

формування

послідовності компонентів цілісної системи саморегуляції професійної
діяльності.
Важлива роль в емоційно-вольовому рівні саморегуляції відводиться
таким видам методів, як: самосповіді, самопереконанню, самонаказу,
самонавіюванню, самопідкріпленню.
Самосповідь – повний внутрішній звіт перед самим собою про
справжню свою роль у різних життєвих обставинах. Це щира розповідь про
труднощі і виклики долі, про помилки і хибні кроки, зроблені у минулому,
тобто про найвідвертіші, глибоко особисті переживання. Завдяки цьому
методу людина звільняє себе від суперечностей, рівень психічного
напруження знижується.
Самопереконання – процес комунікативного критико-аналітичного,
свідомого впливу на власні установки, ядро особистісних мотивів. Найбільш
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дієве воно тоді, коли опирається на тверезий інтелект, розумний, об’єктивний
підхід до проблем та суперечностей життя.
Самонаказ – здійснює забезпечення рішучих дій фахівця в умовах
чіткості мети та обмеження часу для роздумів. Формується у ході тренувань
на подолання себе, коли необхідна дія починається відразу після віддачі
самонаказу. У результаті виробляється рефлекторний зв’язок між внутрішнім
мовленням і дією.
Самонавіювання – психорегулятор, що діє на мисленнєвому, звично
стереотипному рівні, який вимагає творчих особистісних зусиль з аналізу і
вирішення ситуації утруднення. Мисленнєві чи словесні навіювання
найбільш дієві, якщо вони прості, короткі, позитивні, життєстверджуючі,
оптимістичні за тоном.
Самопідкріплення

є

контролюючою

реакцією

саморегуляції

життєдіяльності. Результат дій і самі дії оцінюються з точки зору
індивідуального, особистісного стандарту, тобто контролюються. Під
стандартом мається на увазі еталон, який встановлює сам суб’єкт чи який
переймає в якості обов’язкового для себе.
У

мотиваційній

саморегуляції

(А. Бандурка,

О. Землянська [8])

важливу роль відіграють два типи методів: безпосередні та опосередковані.
Безпосередні полягають у тому, що особистість прямо і усвідомлено піддає
перегляду свою мотиваційну систему, коректує ті установки і спонукання, які
її не влаштовують з якоїсь причини. До них належать: прийом логічного
мислення, аутогенне тренування, самогіпноз, бібліотерапія. Опосередковані
методи саморегуляції ґрунтуються на результаті впливу на центральну
нервову систему в цілому чи на певні утворення через непрямі чинники.
Прикладом опосередкованої саморегуляції є медитація.
Саморегуляція здійснюється людиною також за допомогою методів
самоорганізації, самоствердження, самодетермінації та самоактуалізації.
(А. Бандурка, О. Землянська [8]).
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Самоорганізація характеризується такими ознаками: активне творення
себе як особистості, відповідність життєвих виборів індивідуальним
особливостям особистості, прагнення пізнати себе, визначити свої сильні і
слабкі сторони, відповідне ставлення до праці та справ, своїх слів, оточуючих
людей.
Самоствердження пов’язане з потребами керівника у самовираженні та
саморозкритті. Це прагнення індивіда до досягнення та підтримання певного
суспільного статусу, що часто виступає як домінуюча потреба. Це прагнення
може проявлятись як у реальних досягненнях у тій чи іншій сфері, так і у
відстоюванні своєї значущості перед іншими шляхом лише словесних заяв.
Самодетермінація – здатність індивіда самостійно обирати напрям розвитку.
Постулюється наявність у людини здібностей і можливостей для здорового і
повноцінного життя.
Самоактуалізація – прагнення людини до якомога більш повного вияву
і розвитку своїх особистісних можливостей. Це неперервна реалізація
потенційних можливостей, здібностей і талантів, як звершення своєї місії, чи
покликання, долі тощо, як більш повне пізнання і прийняття своєї власної
первинної природи, як невпинне прагнення до єдності, інтеграції чи
внутрішньої синергії особистості.
У

підборі

методів

саморегуляції

важливо

дотримуватись

індивідуального підходу (А. Бандурка, О. Землянська [8]).
Нині у психологічній науці накопичений чималий арсенал методів
зняття симптомів стресу. Доцільним є застосування таких із них, як:
передишка; прості твердження; визначення першого кроку, необхідного для
виходу із ситуації, що склалась; неперервна концентрація уваги на чомусь;
сховище (реальне чи уявне усамітнення); позитивні образи уяви; чарівні
заспокійливі слова; музика; швидке зняття м’язевого напруження; дихання на
рахунок 7 – 11; зняття напруження у русі; самомасаж; розслаблення тіла за
допомогою уяви; зміна вимог на переваги; запитання самому собі; вибір;
«хай так і буде»; відволікання уваги; зниження рівня домагань; повторення
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тверджень «Я розумію», «Я можу»; відчуття присутності люблячої людини;
любов до себе; власні цінні якості; миттєва релаксація; збереження хорошого
настрою; збереження спокійного обличчя; впевненість у своїх силах;
філософське ставлення до життя; уявний захисний щит; самоствердження
(Г.Емерсон [59], С.Медведєва [132]).
Для того, щоб допомогти людині утриматись у зоні комфорту чи
швидко повернутись до неї після дії стрес-фактору (і тим самим сприяти
розвитку її стресостійкості), доцільно навчити її застосуванню таких методів:
сканування

власних

відчуттів,

створення

ресурсів,

пошук

опор,

жестикуляція, швидка допомога, переключись та залишись [185].
Метод сканування власних відчуттів допомагає стабілізувати нервову
систему; вчить розрізняти відчуття сум’яття, розладу і відчуття гармонії.
Вивчення відчуттів, пов’язаних з благополуччям, необхідне, щоб допомогти
людині покращити самопочуття. Людині пропонують прислухатись до її
органів чуття і тіла: які внутрішні відчуття вона відчуває (приємні,
нейтральні чи неприємні), який у неї серцевий ритм, дихання, наскільки вона
напружена чи розслаблена, що відбувається усередині її. У міру того, як
людина фокусується на нейтральних чи більш комфортних місцях свого тіла,
вона може почати більш глибоко дихати, сповільнюється її пульс і
з’являється м’язове розслаблення.
Метод створення ресурсів, їх пошук та активація передбачає
використання позитивного чи нейтрального життєвого досвіду для створення
позитивних чи нейтральних відчуттів. Ресурсом може бути усе, що допомагає
людині відчувати себе краще. Це може бути щось, що подобається людині у
собі, позитивний спогад, людина, місце, тварина, духовна практика чи щось,
що приносить комфортний стан. Людина просто пригадує ресурс, потім її
увага переноситься до приємного чи нейтрального відчуття. У міру того, як
людина думає про свій ресурс, чи описує його, у її тілі відбуваються зміни
(уповільнюється дихання, пульс, розслаблюються м’язи), виникають нові
почуття, думки, смисли.
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Метод пошуку опор (заземлення) передбачає повну присутність у
даний момент. Це прямий контакт тіла із землею чи якимсь об’єктом, що
надає підтримку тілу. Знайшовши опору собі, людина відчуває своє тіло у
даний момент, і тоді, перебуваючи у теперішньому моменті, її не хвилює
минуле чи майбутнє.
Метод

жестикуляції

і

спонтанних

рухів

є

усвідомленим

використанням охоронних та заспокійливих рухів. У момент стресу людина
може пригадати якийсь свій самозаспокійливий жест, думаючи про нього,
повторюючи його, вона може заспокоїти свою нервову систему.
Метод швидкої допомоги є використанням коротких вправ з
повернення у зону комфорту. Метод переключення є актуалізацією ресурсів і
передбачає перебування у стані ресурсоспоживання (І. Мартинюк [129]).
У процесі подолання стресу кожна людина використовує власні
стратегії на основі наявного у неї особистісного досвіду. Тому копінгповедінка є результатом взаємодії копінг-стратегій і копінг-ресурсів [88;
186].
Узагальнюючи вище наведені дані, можна виокремити такі основні
шляхи розвитку стресостійкості особистості:
1) навчання та удосконалення копінг-стратегій;
2) виявлення та зміцнення копінг-ресурсів особистості.
Стратегії подолання стресів пов’язані з особистісними властивостями,
що свідчить про їх відносну стабільність (І. Аршава [6]). Ці стратегії
стресоподолання обираються людиною відповідно до особливостей ситуації,
але вони відбивають певні усталені погляди суб’єкта на те, як доцільно
поводитись у тій чи іншій ситуації. Основні стратегії стресоподолання:
1) проблемно-орієнтована; 2) емоційно-орієнтована; 3) уникнення проблеми.
Виходячи
службовців

у

з
її

особливостей
зв’язку

з

професійної

урахуванням

діяльності

статевих

державних

відмінностей

та

психологічними характеристиками жінок – держаних службовців, можемо
виокремити такі методи підтримання та удосконалення їх стресостійкості:
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1) психологічна просвіта та консультування щодо прийомів швидкої
самодопомоги у гострих стресових ситуаціях, щодо можливих рішень у
різних типах стресових ситуацій; 2) психотренінг прийомів саморегуляції та
моделей поведінки у стресових ситуаціях; 3) психотерапія (з метою
зміцнення внутрішніх психологічних ресурсів особистості, пропрацювання
травматичного досвіду); 4) ділові ігри (для відпрацювання копінг-стратегій у
стресових ситуаціях).
3.2. Зміст та структура програми розвитку стресостійкості жінок –
державних службовців
Описані у попередньому параграфі концептуальні засади слугують
ключовими для укладання програми розвитку стресостійкості жінок
державних службовців. Її змістове наповнення подано на рис. 3.1.
Розроблена нами програма розвитку стресостійкості передбачає як
групові, так і індивідуальні форми роботи. Зокрема, психологічна просвіта,
психологічне консультування, психотренінг та ділові ігри, які здійснюються
у групах; психотерапія – індивідуально.
Зміст програми вміщує заняття за такими темами:
1. «Стрес та його вплив на людину» (психологічна просвіта).
2. «Моя

поведінка

у

стресових

ситуаціях»

(психологічне

консультування).
3. «Способи виходу із стресових ситуацій» (психологічна просвіта).
4. «Психологічні

ресурси

людини

у

боротьбі

зі

стресом»

(психологічне консультування).
5. «Моделювання поведінки у стресових ситуаціях» (ділові ігри).
6. «Швидка допомога у стресі» (психотренінг).
7. «Способи саморегуляції» (психотренінг).
8. «Професійно важливі якості, які допомагають виявляти стійкість до
стресу » (психотренінг).
9. «Внутрішній потенціал» (індивідуальні психотерапевтичні сеанси).
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10. «Мій

досвід

переживання

стресу»

(індивідуальні

психотерапевтичні сеанси).

Розвиток стресостійкості
Стратегія розвитку 1:
навчання та удосконалення
копінг-стратегій

Стратегія розвитку 2:
виявлення та зміцнення
копінг-ресурсів особистості

Психологічна просвіта
(надання інформації про спектр можливих рішень у різних типах
стресових ситуацій на роботі, вироблений іншими фахівцями та
психологами-практиками)

Психологічне консультування
(створення мережі соціальних контактів, що будуть джерелом
психологічної підтримки особистості у випадках стресів; аналіз
ефективності використовуваних стратегій поведінки у стресових
ситуаціях)

Поведінковий чинник

Психотренінг
(вироблення навичок «швидкої самодопомоги» у стресі, уміння
здійснювати саморегуляцію емоційного стану, тренування
необхідних професійно-важливих якостей)

Ділові ігри
(відпрацювання ефективних моделей поведінки у стресових
ситуаціях)

Особистісний чинник

Соціальний чинник

Методи розвитку

Психотерапія
(перегляд самооцінки внутрішнього потенціалу; пропрацювання
травматичного досвіду)

Рис. 3.1. Зміст програми
державних службовців

розвитку

стресостійкості

жінок –
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Розглянемо більш детально сутність згаданих вище занять.
Метою першого заняття «Стрес та його вплив на людину» була
психологічна просвіта досліджуваних щодо сутності стресу, його ознак,
ризиків та способів попередження.
Із досліджуваними було проведено бесіду про сутність стресів,
з’ясовано їхні знання про стрес. Також надано інформацію про види
професійного стресу:
1) інформаційний (що виникає в умовах жорсткого ліміту часу і
посилюється

в

умовах

високої

відповідальності,

супроводжується

невизначеністю ситуації або недостовірною інформацією про ситуацію і
швидкою зміною інформаційних параметрів);
2) емоційний (що виникає при реальній або передбачуваній небезпеці:
почуття провини за невиконану роботу, стосунки з колегами тощо; що
нерідко супроводжується руйнуванням глибинних установок і цінності
працівника, пов’язані з його професією);
3) комунікативний стрес (пов’язаний з реальними проблемами ділового
спілкування,

проявляється

підвищеною

конфліктністю,

нездатністю

контролювати себе, невмінням тактовно відмовлятись від чогось, незнанням
засобів захисту від маніпулятивного впливу).
Обговорювались найбільш поширені чинники стресу: дефіцит часу,
негативні емоції, складні проблеми у сім’ї, мікроклімат у колективі,
неполадки у роботі тощо.
Досліджуваним було розтлумачено механізм впливу дефіциту часу на
людину. Акцентувалась увага на тому, що психічні процеси, які регулюють
дії людини, мають визначену швидкість протікання. Різкі розходження
швидкості дій і звичного темпу функціонування психічних процесів
порушують цілеспрямоване керування такою діяльністю. Виконавець
губиться, робить помилки, не справляється із задачею. Це характерне, як
правило, для людей, які не мають досвіду швидких дій в умовах гострого
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дефіциту часу. Здатність долати гостру нехватку часу пов’язана з
динамічними характеристиками наших дій, з певними якостями особистості,
що можуть бути сформовані у ході спеціального навчання і виховання.
Зауважувалось, що дефіцит часу найчастіше за все супроводжується
інформаційним перевантаженням, якому люди протидіють низкою захисним
механізмів (А. Бандурка, О. Землянська [8]):
- пропуск інформації під час перевантаження (людина не сприймає те
чи інше повідомлення, не фіксує його у пам’яті);
- помилково обробляє інформацію (дає помилкові відповіді) без
подальшого

необхідного

регулювання

(відбувається

викривлення

повідомлень при сприйманні або неадекватне реагування на них);
- затримка

(відтермінування)

відповідей

(несвоєчасне

виконання

поставленої задачі в умовах інформаційного перевантаження);
- пропуск (фільтрація) інформації відповідно до деякої прийнятої схеми
пріоритету (наприклад.

Перевага

віддається

виконанню вказівок,

за

невиконання яких, ймовірніше за все, будуть найбільші неприємності
особистісного плану);
- зниження повноти розрізнення та впізнання інформації (працівник
спрощує для себе повідомлення, що надійшло, що збіднює інформацію,
робить менш адекватним до реальної події спосіб реагування);
- відключення від джерела інформації (працівник шукає способи
ухилитися від отримання нових вказівок).
Тобто, обсяг інформації перевищує людську «пропускну здатність», і
психічні механізми прийому, переробки, збереження і передачі інформації не
пораються із задачею, дають «збій».
Окремо зверталась увага досліджуваних на вплив на психічний стан
людини недовантаження інформацією – інформаційний голод (так як для
нормального функціонування психіки людини необхідний певний обсяг
інформації із зовнішнього світу), монотонність інформації, а також її
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небезпечність. Зауважувалось, що за характером впливу на поведінку
надумана небезпека рівноцінна реальній.
Акцентувалась увага досліджуваних на тому, що навіть у складних
стресових умовах людина здатна надійно вирішувати поставлені перед нею
задачі, спираючись на професійну майстерність, високорозвинуте почуття
відповідальності і постійний самоконтроль – один із фундаментальних
механізмів надійності людини, за допомогою якого вона перевіряє
правильність своїх дій, вчинків і адекватність різних форм поведінки.
Зазначалось також, що стрес може виникнути у результаті певного
соціального впливу. Дія стресорів може мати внутрішні причини і виникати в
результаті неможливості задовольнити наявні потреби. Стрес може виникати
не лише в умовах дії одного сильного подразника, але і в умовах прояву
дрібних, постійних негативних впливів, що викликають у людини стани
тривоги, образи, небезпеки, загрози.
Окремо обговорювалось питання реагування людини на стрес.
Зазначалось, що стреси супроводжуються найрізноманітнішими реакціями
людей від стану підвищеної активності до прямої втечі у себе. При цьому у
прояві стресу мають значення індивідуальні відмінності людей, бо більша
частина стресів ініціюється і відтворюється самою людиною (тобто, якщо
вплив не інтерпретується як загроза чи виклик, то він не перетворюється у
стрес-чинник).
Люди зі стійкою емоційною сферою в змозі подолати фазу тривоги і
активно включитися у боротьбу зі стресовими чинниками. Емоційно
нестійких людей відразу охоплює тривога, яка потім переходить у страх. За
фазою тривоги у таких людей відразу настає виснаження, що набуває форми
приреченості та відчаю.
Акцентувалась увага на тому, що людина перебуває у стані стресу чи
періодично повертається у цей стан до тих пір, поки інформація про стресову
(психотравмуючу) подію переробляється нею.
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Досліджувані ознайомлювались з особливостями проживання людиною
різних етапів стресових подій:
1) етапу первинної емоційної реакції; 2) етапу «заперечення», що
виражається в емоційному заціпенінні, пригніченні і униканні думок про те,
що трапилось, униканні ситуацій, що нагадують про травмуючу подію;
3) етапу чергування «заперечення» і «вторгнення» (яке проявляється у
«проривних» спогадах про психотравмуючу подію, снах про подію,
підвищеному рівні реагування на усе, що нагадує про психотравмуючу
подію); 4) етапу подальшої інтелектуальної та

емоційної переробки

травматичного досвіду.
Окрему увагу було відведено на розпізнавання ознак стресу.
Зауважувалось, що стрес чітко проявляється зовні: підвищеною руховою
активністю, посиленням жестикуляції, міміки, зміною інтонації голосу,
безладністю рухів, появою метушливості, дратівливості тощо.
Було звернуто увагу учасниць на те, що працівник має вміти розпізнати
ознаки напруження, яке накопичується у його організмі до того, як воно
проявиться у вигляді якоїсь хвороби. Перелічувались основні фізичні прояви
надмірного стресу: відсутність апетиту, постійне переїдання (як результат
надмірного напруження), часті розлади травлення та печія, закреп та понос,
безсоння, постійне почуття втоми, підвищена пітливість, нервовий тик,
постійне покусування нігтів, головні болі, м’язеві судоми, нудота,
ускладнене дихання, запаморочення, слізливість без видимої причини,
імпотенція чи фригідність (що часто замовчується, тому що «у цьому
соромно зізнатися»), нездатність довго залишатися на одному місці, звичка
йорзати на стільці, високий кров’яний тиск.
На занятті було зроблено акцент на тому, що стрес є реакцією не на
факт, а на значення, яке йому приписує людина. Відтак, змінюючи значення,
можна змінювати свою реакцію на подію чи ситуацію. Окрім того,
зазначалось, що людина з точними когнітивними уявленнями про ситуацію
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має більше можливостей для виживання, ніж людина з перекрученими
уявленнями про реальність.
Досліджувані були ознайомлені з рекомендаціями щодо попередження
стресових станів [114; 118]. Зокрема, зазначалось, що профілактика від
стресу потребує від особистості бути здатною на зміну орієнтацій; вміти
зменшити значення

втрати того, до чого прагнуть; бути здатною

прогнозувати не тільки успіхи, але й невдачі; вміти розрізнити великі втрати
від мізерних, «невдачу від катастрофи»; навчитися розслаблятись, щоб дати
організму відтворити потенції; бути готовою до спілкування з різними
людьми («він іншим бути не може»); вміти думкою навіювати собі позитивні
образи, які витісняли б негативні («який прекрасний день…»); володіти
почуттям гумору – посміятись над собою, розрадити себе («це ще не кінець
світу…»); вміти розділити дві фундаментальні речі – «здоров’я» (яке не
купиш) і «роботу» (яку можна змінити); навчитися говорити «ні», коли
неможливо сказати «так», враховуючи при цьому, що доцільно знайти
аргумент для «ні»; намагатися вивчити психологію і тактику свого
керівництва та відповідно вести з ним розмову, таким чином, щоб не
втратити довіру до себе; не погоджуватись із тим, хто висуває суперечливі
вимоги, апелюючи до негативних наслідків, не займати при цьому
звинувачувально-агресивну позицію.
Окрему увагу

приділено обговоренню чинників, що сприяють в

управлінні стресом (Дж. Грінберг [59]): правильне харчування, владнання
щоденних побутових труднощів, уникання стресових шумів (вище 85
децибел), соціальна підтримка (матеріальна, емоційна, інформаційна (факти
чи поради), оціночна), вибіркове сприйняття (зосередження на хорошому),
корекція самооцінки, внутрішній локус контролю, розвиток духовності,
медитація (як вправа для розуму, створена для того, щоб навчити нас
контролювати свою увагу і самому зосереджуватися), аутогенне тренування
(релаксаційна техніка, що складається із комплексу вправ, за допомогою яких
у кінцівках і тілі викликають відчуття тепла і важкості), прогресивна м’язева
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релаксація, біологічний зворотний зв’язок (використання інструментарію для
отримання інформації про те, що відбувається у тілі), фізичні вправи.
Зауважувалось,

що

у подоланні стресів

людині допомагає

її

стресостійкість – це цілісна характеристика особистості, що забезпечує
стійкість до фруструючого впливу ситуацій підвищеного психічного
напруження, достатню психічну і соціальну адаптацію, необхідний рівень
розумової і фізичної роботи. Описувались етапи розвитку індивідуальної
стресостійкості (В. Крайнюк [102]):
а) етап екстренної відповіді на стресогенний фактор (виникає відразу
при дії екстремального чинника, характеризується максимальної напругою
захисних сил організму, проявляється на всіх рівнях життєдіяльності, і в
даних умовах організм працює на межі своїх функціональних можливостей);
б) етап тривалої взаємодії стресового фактору і захисних можливостей
організму (характеризується підвищенням потужності систем і органів,
відповідальних за пристосування до стресу, наслідком чого є зростання його
витривалості), в) розлад стресостійкості.
Були зроблені узагальнення про те, що стреси на роботі є
неуникненними і частими супутниками працівників, а тому для збереження
здоров’я і працездатності фахівців важливо розвивати уміння їх долати.
Метою другого заняття «Моя поведінка у стресових ситуаціях»
було з’ясування під час психологічного консультування сутності стресових
ситуацій досліджуваних, аналіз ефективності застосовуваних ними стратегій
у боротьбі зі стресами.
Після вступної бесіди учасникам групи було запропоновано вправу
«Мої основні стресори»(модифікація вправи Т. Ткачук [214]):
Її мета: аналіз стресорів, що впливають на якість життя, навчити
розрізняти стресори за походженням, тривалістю та можливістю впливу на
них.
Досліджуваним пропонувалось замислитися над тим, що найбільш
турбує кожного з них у повсякденному житті: значні або незначні події,
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минуле або майбутнє, ситуації, на які можна чи неможна впливати. Кожній з
учасниць групи треба було заповнити таблицю (кількість рядків у ній
довільна і залежить від кількості ідентифікованих стресорів):
Стресори
(як назвати)

Інтенсивність Контроль (чи Локалізація у
(сила впливу)

можливий)

часі

Частота
повторення

У кожній колонці треба позначити свої основні стресори – ті, що
найчастіше турбують і створюють психологічні проблеми.
У другій – потрібно оцінити інтенсивність (силу впливу) кожного з них
за 10-бальною шкалою (10 балів – це надзвичайна подія, 1 бал – подія, що
спричиняє мінімальний стрес).
У третій колонці досліджувані мали позначити, які із зазначених
стресорів вони можуть контролювати, а які з них є непідконтрольними.
Ступінь можливого впливу на ситуацію також потрібно було позначити за
10-бальною шкалою (10 балів – «повністю контролюю», 1 бал – «зовсім не
контролюю»).
У четвертій колонці потрібно було написати, де у часовому просторі
локалізовані стресори – у минулому (якщо турбують думки про минуле), у
майбутньому (якщо людина турбується про те, що може відбутися) або у
теперішньому. Відповідно у цій колонці мали бути позначки: минулий,
майбутній або теперішній.
У п’ятій колонці оцінюється частота появи цього стресора у житті
учасника, тобто: що це – рідкісна подія, яка надовго вибиває з колії, або ж
повторювана ситуація у вигляді сварок, що регулярно отруюють життя.
Потрібно оцінити частоту також за 10-бальною шкалою, де 1 бал – дуже
рідкісна подія, 10 – подія, що регулярно повторюється.
Після заповнення таблиці учасниці озвучували її зміст. Проводилось
також обговорення за запитаннями:
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1. З чим можуть бути пов’язані індивідуальні відмінності у реагуванні
на стреси?
2. Чому у людей можуть виникати стреси при роздумах про майбутні
події, які ще не наступили і, можливо, не наступлять?
3. Чи доцільно перейматися надто довго подіями, які відійшли у
минуле?
4. Як впливає можливість контролю над ситуацією на характер
розвитку стресу?
Для виявлення реакцій досліджуваних на стрес та актуалізації
розуміння міри їх адекватності було проведено вправу «Ваша реакція на
стрес» (модифікація вправи Т. Ткачук [102]):
Під час цієї вправи учасницям повідомлялось, що коли вони
потрапляють у ситуацію, яка вимагає напруги їх сил, відбуваються ті явища,
які швидко змінюють одне одного: власне, подія; сприймання людиною
події; реакція тіла на сприймання цієї події. Зазначалось, що власне, подія
навряд чи піддається контролю.
Сприймання події визначається можливостями нашого контролю.
Якщо ми сприймаємо подію так, начебто вона виходить за межі наших
адаптивних можливостей, тоді організм реагує автоматично, готуючись до
боротьби чи відступу, і така реакція на стрес може завдавати шкоди. Реакція
виникає, коли симпатична частина автономної нервової системи приводиться
в дію. З’являються такі симптоми, як підвищення температури тіла,
прискорений пульс, часте дихання, підвищене потовиділення, порушення
травлення тощо.
Акцентувалась увага на тому, що реакції на стрес індивідуальні, тому
важливо їх знати, щоб навчитися розпізнавати. Для цього учасницям тренінгу
пропонувалось пригадати стресові ситуації і те, як вони на них реагували, як
впливав на них стрес (страждання під підвищеного кров’яного тиску,
головний біль, біль у спині, напруга в плечах і шиї, розлад травлення,
метеоризм, зменшення тривалості і погіршення сну, стомлюваність протягом
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дня, алергія, виразка, часті застуди і грип, дратівливість, тривожність,
труднощі із зосередженням уваги, погіршення обсягу пам’яті тощо).
Досліджувані записували, як їхній організм повідомляв їм про стрес
(зауважувалось, що ці повідомлення – зворотний зв’язок і важливий етап для
оволодіння мистецтвом управління стресом).
Учасниці озвучували свої записи. Далі проводилось обговорення за
запитаннями: наскільки високим є рівень стресу, з якої причини виникають
стресові стани; чи помітні закономірності у появі стресових реакцій; чи
виявляються симптоми стресу у певні періоди: під час робочих буднів чи
відпустки, у момент завершення роботи, у вихідні тощо.
Для аналізу міри адекватності образу стресової ситуації учасницям
пропонувалась вправа «Образ стресової ситуації» (Т. Циганчук [228]).
Вони повинні були заповнити пригадати кілька стресових ситуацій із
свого життя і заповнити таблицю, згідно формули А-В-С, де: «А» – подія;
«В» – думка або оцінка даної події; «С» – реакція: емоції (наприклад, радість,
гнів, страх або сум); тілесна реакція (наприклад, прискорене серцебиття або
відчуття тремтіння в тілі) і поведінкова реакція (наприклад, відстоювання
своєї позиції або уникнення конфлікту).
Події
А

Думки
В

Емоції, реакція
С

Після зачитування даних таблиці кожною учасницею проводилось
обговорення для виявлення когнітивних передумов виникнення стресової
реакції. З’ясовувалось, що неадекватне сприймання стресових ситуацій часто
провокується такими групами думок: а) пов’язаними з неадекватним
сприйняттям власним можливостей («Я не зможу», «Це не в моїх силах»);
б) пов’язаними з невпевненістю у власній компетентності («Мій рівень
підготовки недостатній», «Я не вмію цього робити»); в) пов’язаних із
неможливістю реалізувати власні резерви («Я так хвилююсь, що не зможу це
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зробити»); г) думки про зверхнє ставлення керівництва («Він мене не
поважає»).
Під час бесіди було зауважено, що у процесі подолання стресу кожна
людина використовує власні стратегії на основі наявного у неї особистісного
досвіду (копінг-ресурсів). Учасницям надавалась можливість розповісти про
їхні власні способи подолання стресових ситуацій та їх ефективність.
Для актуалізації розуміння учасницями їхньої можливості впливати на
своє переживання стресів проводилась вправа «Потурбуйтесь про своє
оточення» (Дж. Грінберг [59]). Досліджуваним пропонувалось записати
список стресових ситуацій, що стосуються їхньої роботи. Далі – подумати і
записати перелік того, що вони можуть зробити для зміни сприймання цих
життєвих ситуацій, щоб вони стали менш стресовими.
Після озвучування учасницями своїх записів робився акцент на
запропонованих конструктивних способах зміни ставлення до стресора та
переоцінки власних можливостей подолання ситуації напруження.
У підсумку заняття проводилось обговорення за запитанням: що із
пропрацьованого під час цієї зустрічі досліджувані готові використовувати у
своєму реальному житті, що може їм у цьому завадити.
Метою третього заняття «Способи виходу із стресових ситуацій»
було розширення та поглиблення знань учасниць про спектр способів
подолання стресових ситуацій.
Досліджуваним було надано інформацію про різні рівні саморегуляції
стресу (Т. Ткачук [215]):
1) біоенергетичний, 2) психофізіологічний, 3) когнітивний.
Під час першого етапу лекції учасниці ознайомились із сутністю та
значенням антистресового харчування, антистресової аутофіторегуляції,
фізичної активності. Розглядались типові помилки харчування в умовах
стресу: нерегулярне споживання їжі, спонтанне голодування, пізня вечеря,
вживання великої кількості кави, одноманітний раціон.
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Повідомлялось, що стрес стимулює вироблення в організмі гормону
кортизону й адреналіну, на що витрачається значна кількість вітамінів і
мінеральних речовин. Антистресове харчування спрямоване на те, щоб
відновити

в

організмі

«з’їдені»

стресом

речовини.

Окрім

цього,

зауважувалось, що у багатьох продуктах містяться речовини, які підвищують
настрій, тонус та сприяють полегшенню стресового стану (демонструвався
список цих продуктів). Зазначалось, що у випадку стресу особливо
актуальним у харчуванні є дотримання балансу білків, жирів та вуглеводів.
Відбувалось знайомство учасниць з антистресовою фіторегуляцією,
пов’язаною із застосуванням антистресових лікарських рослин, адаптогенів,
що підвищують неспецифічну стійкість організму до стресових впливів,
збільшують інтенсивність обміну речовин, захищають центри нервової
системи й ендокринної регуляції від стресового виснаження в екстремальних
умовах, виконують стимулюючу функцію. У результаті їхнього прийому
знижується

стомлюваність,

підвищується

фізична

та

розумова

працездатність, прискорюються процеси відновлення.
Розглядались проблеми фізичної активності, що дають можливість
підтримувати оптимальний енергетичний стан, відреагувати на стрес,
розвивати фізичні якості, що підвищують опір організму хворобам.
На другому етапі лекції учасниці знайомились із сутністю та
значенням прогресивної м’язової релаксації, аутогенного тренування та
дихання у регуляції стресу. Повідомлялось, що релаксація – це довільний чи
мимовільний стан спокою, розслабленості, пов’язаний із повним чи
частковим розслабленням м’язів. Розглядались види релаксації: мимовільна і
довільна.
Зазначалось, що мимовільна може бути довгостроковою, що виникає
під час сну чи в результаті фармакологічно впливу, і короткочасною, яка
змінюється напругою; а довільна – ґрунтується на навчанні свідомому
розслабленню м’язів, що напружуються у тривожних і емоціогенних
ситуаціях. Пояснювалась основна ідея автора методу лікаря Джекобсона Е.:
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довільно знімаючи напруженість визначеної групи м’язів, можна вибірково
впливати на негативні емоції, оскільки було помічено, що різному типу
емоційного

реагування

(наприклад,

депресивний

відповідає
стан

напруга

визначеної

супроводжується

групи

напругою

м’язів

дихальної

мускулатури; страх – спазмом м’язів артикуляції тощо).
Описувались етапи опанування методу м’язевої релаксації:
1) тренування напруження і розслаблення м’язів рук у положенні
лежачи на спині з концентрацією уваги м’язових відчуттях; тренування
напруження і розслаблення м’язів рук, ніг, тулуба, шиї, обличчя;
2) тренування напруження і розслаблення м’язів, що не беруть участь у
підтримці тіла у вертикальному положенні, потім – розслаблення м’язів у
процесі здійснення яких-небудь дій (під час читання, мовлення того);
3) тренування самоконтролю тих груп м’язів, що більше за все
напружуються під час різних негативних емоцій чи хворобливих станів.
Учасницям

повідомлялось,

що

вчений

І. Шульц

довів,

що,

цілеспрямовано викликаючи своєрідну важкість і тепло у всьому тілі, можна
досягти стану аутогенного занурення, глибокої релаксації. Наголошувалось,
що за допомогою аутогенного тренування людина може регулювати частоту
дихання, артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень, циркуляцію крові в
окремих ділянках тіла, досягати зниження нервово-психічної напруги,
стомлення,

тривоги

і

дискомфорту,

нормалізації

стану

основних

фізіологічних функцій, підвищення працездатності, мобілізації сил, регуляції
обмінних процесів, нормалізації сну та багато іншого. Учасниці отримали
пам’ятки із вправами аутогенного тренування для самостійного оволодіння
технікою вдома.
Досліджуваним

було

також пояснено,

що дихання

є

єдиною

вегетативною функцією, яка підпорядковується контролю свідомості; що
його ритм тісно пов’язаний зі станом скелетної мускулатури і його правильне
використання дозволяє швидше оволодіти навичками м’язової релаксації; що
співвідношення вдиху та видиху впливає на настрій людини. Зазначалось, що

156

змінюючи характер дихання, ми можемо змінювати у потрібному напрямі
свій настрій.
На третьому етапі лекції учасниці знайомились із загальними
принципами когнітивного управління стресом:
а) сприйняття реальності – це не, власне, реальність; образ реальності,
що з’являється, піддається природним обмеженням з боку сенсорних функцій
– зору, слуху, нюху тощо;
б) інтерпретація сенсорних відчуттів залежить від таких когнітивних
процесів, як інтеграція і диференціація стимулів; ця інтерпретація може бути
помилковою, тому що фізіологічні і психологічні процеси можуть змінювати
сприймання й оцінку реальності;
в) людина не цілком усвідомлює ті автоматичні неадаптивні думки, що
багато в чому визначають її дії, почуття, реакції і те, що відбувається з нею;
г) неадаптивні думки можна змінювати і чи свідомо перемикати на
інші;
д) по мірі тренування можна збільшити ступінь усвідомленості думок і
навчитися фокусувати на них увагу.
Окрім того, учасниць було ознайомлено із технікою саногенного
мислення,

що

передбачає

самоспостереження

і

розміркування

над

конкретною негативною емоцією і руйнує ригідні мисленнєві структури.
Наводився приклад: якщо розкласти образ на частини, то вийде, що він
складається з:
а) прогнозу поведінки якої-небудь людини;
б) її реальної поведінки;
в) розбіжності реальної поведінки з очікуваною, а отже, неадаптивного
стану.
Відтак, під час прогнозування чиїхось учинків не варто створювати для
себе незмінну модель поведінки певної особи, а потрібно уявити кілька
варіантів того, як людина може себе повести, і всі ці варіанти прийняти як
ймовірні. Лише у цьому випадку прогноз може бути об’єктивним, а розрив
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між очікуваним і тим, що трапилося, – мінімальним, а отже, не буде
підґрунтя до виникнення негативного стану.
Окрема увага була приділена значенню позитивного мислення у
подоланні стресових ситуацій. Учасниці отримали пам’ятки з правилами
позитивного

мислення.

Наводились

Зазначалось, що для кожної людини

приклади

позитивних

думок.

перелік її позитивних думок, які б

допомагали їй долати стресові ситуації, індивідуальний.
На четвертому етапі лекції були розглянуті рекомендації психологів
щодо профілактики стресів. Зокрема, такі методи профілактики стресу: зміна
своєї поведінки та протистресова переробка дня (Л.Карамушка [210]).
Зазначалось, що для зміни своєї поведінки важливо налаштовувати себе на
оптимістичний, доброзичливий тон; формувати свою активну життєву
позицію; пізнати, прийняти та полюбити себе; спробувати позбутись однієї з
найпоширеніших ілюзій – «усі повинні любити мене»; навчитись сприймати
себе і події з гумором, легко; навчитись «підзаряджати» інших – робити
«погладжування»

(посмішкою,

словесним

визнанням,

похвалою,

захопленням…). Наголошувалось на важливості проведення релаксації після
природної активності протягом дня. Обговорювались використовувані
учасниками способи релаксації після робочого дня.
У підсумку заняття було зазначено, що кожна людина має підібрати
для себе ті індивідуальні методи та способи саморегуляції, які будуть
найбільш успішними для неї у подоланні стресових ситуацій.
Метою четвертого заняття «Психологічні ресурси людини у
боротьбі зі стресом» було проведення психологічного консультування
учасниць щодо їхніх внутрішніх психологічних можливостей у подоланні
стресових ситуацій.
На початку заняття було актуалізовано розуміння досліджуваними тих
завдань, що постають перед людиною у стресових ситуаціях:
1) встановити сенс ситуації і визначити її значення для себе;
2) відреагувати на вимоги ситуації і спробувати протистояти їй;
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3) підтримувати стосунки з довколишніми;
4) зберігати розумний емоційний баланс, управляти негативними
почуттями, викликаним несприятливими подіями чи обставинами;
5) зберегти і підтримати образ себе, соціальної ідентичності,
упевненості в собі ( Н. Родіна [186]).
Виокремлювались та аналізувались способи копінг-поведінки:
– усунення або зміна умов, що породили проблему (стратегія зміни
проблеми);
– перцептивне управління сенсом переживань так, щоб нейтралізувати
їх проблемний характер (стратегія зміни способу бачення проблеми);
– утримання емоційних наслідків виниклої проблеми у розумних межах
(стратегія управління стресом, що виник); 4 – уникання кризової ситуації
(А Коваленко, Н. Родіна [88]).
Зауважувалось, що професійний стрес пролонгованої дії може
призвести до професійної деформації особистості, проблем зі здоров’ям,
високої плинності кадрів.
Було надане пояснення, що у процесі подолання стресу кожна людина
використовує власні стратегії (копінг-стратегії) на підґрунті наявного у неї
особистісного досвіду (особистісні ресурси або копінг-ресурси).
Копінг-стратегії – способи подолання стрес-діючого чинника, які
виникають як відповідь особистості на наявну загрозу. Це сукупність
когнітивних, емоційних та поведінкових стратегій особистості, суть яких
полягає в адаптації до життєвих подій та стресових ситуацій. При цьому
домінування гнучких, адекватних і конструктивних стратегій психологічного
подолання сприяє особистісному зростанню і самореалізації внутрішнього
потенціалу людини, а застосування пасивних і неконструктивних стратегій
подолання стресу підсилює невротизацію особистості або призводить до
хвороб.
Акцентувалась увага учасниць на сутності копінг-ресурсів особистості
як відносно стабільних характеристиках людини, які сприяють розвитку
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способів

подолання

стресу.

Розглядались

види

копінг-ресурсів

(Т. Ткачук [214]): фізичні (здоров’я, витривалість тощо), психологічні
(переконання,

самооцінка,

локус-контроль,

мораль

тощо),

соціальні

(індивідуальна система соціальних зв’язків та інші види соціальнопідтримуючої системи).
Зазначалось, що до основних особистісних копінг-ресурсів належать:
Я-концепцію,

екстраверсію/інтроверсію,

локус-контроль,

нейротизм,

оптимізм/песимізм, емпатію, афіліацію, сензитивність до відчуження,
ресурси когнітивної сфери, ціннісну мотиваційну структуру особистості.
Ресурси соціального середовища – це оточення, в якому живе людина, її
вміння знаходити, приймати та надавати соціальну підтримку, а також
психологічні особливості особистості, які забезпечують стресостійкість.
Окремо

обговорювався

механізм

подолання

стресової

ситуації.

Зазначалось, що його початком є когнітивна оцінка людиною її взаємин з
умовами середовища. Ця оцінка може бути трьох типів. А саме:
Первинна оцінка визначає ситуацію як загрозливу, або як таку, що
спонукає до змін. Вона зумовлюється як мірою загрози та властивостями
стресора, так і психологічними особливостями індивіда.
Вторинна оцінка передбачає оцінювання ресурсів і можливостей
розв’язати проблему. Вона визначає, у який спосіб можна вплинути на
негативні події та їх результат, тобто на процес вибору механізмів і ресурсів
подолання.
Останній вид оцінки – переоцінка ґрунтується на зворотному зв’язку
від результату взаємного зіставлення перших двох оцінок, що може привести
до зміни первинної оцінки і, внаслідок цього, до перегляду своїх
можливостей та спроможності впливати на ситуацію, тобто корекції
вторинної оцінки. Уже після когнітивної оцінки ситуації включаються
(свідомо або несвідомо) механізми подолання – копінг-процес.
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Було зроблене узагальнення про те, що на успішність у подоланні
стресу значною мірою впливає оцінка людиною своїх ресурсів і можливостей
розв’язати проблему.
Для аналізу своїх ресурсів і можливостей у розв’язанні різноманітних
проблем учасникам пропонувалась вправа «Програмування свого успіху» (за
Дж. Грінбергом [59]). Учасницям пропонувалось заповнити шкалу успіху,
розділивши своє життя на 3 рівних періоди часу, починаючи з 5-річного віку.
Потім згадати про три своїх успіхи у розв’язанні складних життєвих задач
протягом кожного з цих періодів і пояснити чим ці успіхи були зумовлені. В
останню чергу у шкалу (таблицю) треба було вписати те, що учасниці
вважають найбільш успішним досвідом свого життя і найменш успішним,
разом з поясненням, чому вони вважають їх такими.
Шкала успіху
Вік
Успішний досвід
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Найуспішніший досвід
Найменш успішний досвід

Причина успіху

Причина
Причина

Після заповнення шкали кожна учасниця зачитувала свої записи.
Проводилось узагальнення тих причин, що сприяли успішному розв’язанню
стресових ситуацій кожної досліджуваної зокрема та усіх разом. Був
зроблений висновок про наявність у кожного учасника внутрішнього
потенціалу до подолання стресових ситуацій.
На цьому ж занятті були проведені вправи, спрямовані на зміцнення
позитивного ставлення до себе та віри у свою здатність поратись із стресами:
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«Любов до себе», «Ваші цінні якості», «Іти назустріч задоволенню»,
«Впевненість у своїх силах» (Н. Волкова). Зокрема, у вправі «Любов до себе»
досліджуваним пропонувалось думати про себе лише хороше, промовляючи
про себе позитивні фрази: «Я турбуюсь про себе, моє благополуччя дуже
важливе для мене. Я хочу підтримати себе і зробити усе найкращим чином. Я
хочу для себе по-справжньому хорошого життя».
У вправі «Ваші цінні якості» досліджуваним пропонувалось скласти
список їхніх цінних якостей. Наприклад:
Я турбуюсь про сім’ю.
Я хороша подруга.
Я досягла дечого у житті.
Я допомагаю людям.
Я хочу досягти успіху.
Я визнаю свої помилки.
Я намагаюсь вести себе інтелігентно.
Я намагаюсь не здійснювати більше помилок, які робила раніше.
Я досить приваблива.
Я талановита у деяких сферах.
Я намагаюсь жити у моральній чистоті і бути доброю до людей.
Я почала краще розуміти себе.
У вправі «Іти назустріч задоволенню» досліджувані ознайомлювались
із технікою усвідомлення та збереження хорошого настрою та самопочуття.
Під час виконання вправи «Впевненість у своїх силах» учасниці
ознайомлювались із позитивними твердженнями, які допомагають посилити
впевненість у власних силах:
- Я буду пишатися собою, коли закінчу цей проект.
- Я

досить

сильна

людина,

щоб

впоратись

із

схожими

неприємностями.
- Мій самоконтроль усе більший і більший, і стан моїх справ
покращується.
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- Протягом півгодини я можу витримати практично усе, і це
надзвичайно важливо для мене.
- Я не дозволю поганим звичкам і випадковим імпульсам порушувати
нормальний хід мого життя.
Також їм була надана можливість скласти свій перелік таких
позитивних тверджень, який міг би стати їхнім помічником у зміцненні віри
в свої сили.
У вправі «Самоствердження» учасниці працювали (повторювали,
аналізували) з твердженнями, спрямованими на зняття «заборон» та «блоків»
на шляху віри у себе:
- Я не менш значуща, ніж усі інші люди.
- Я маю законні бажання і потреби.
- Якщо я не буду турбуватися про себе, то не зможу допомогти і
іншим людям.
- Якщо до мене звертаються з проханнями про допомогу, то я можу
чинити так само.
- Якщо я сама за себе не постою, то хто ж це зробить за мене?
- Моя впевненість у собі – хороший приклад моїм дітям.
- Іноді варто сказати «ні».
У кінці заняття проводилось узагальнення набутого учасницями
досвіду, а також обговорювався ще один важливий спосіб зміцнення
внутрішніх ресурсів для подолання стресів (Дж. Брайт) – читання книг із
самодопомоги.
Метою п’ятого заняття «Моделювання поведінки у стресових
ситуаціях» було проведення ділових ігор, у яких учасниці могли б
проаналізувати свою поведінку у ситуаціях напруження та набути досвіду
зміни своєї поведінки у них.
Після проведення вступної бесіди з учасницями їм було запропоновано
ділову гру «Як протистояти стресу» (модифікація гри К. Ізотової). Учасниці
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групи об’єднувались у 4 підгрупи (по 2-3 особи). Кожна з них отримувала
ватман, фломастери та своє завдання.
Завданням 1-ї підгрупи було: скласти портрет людини, впевненої у собі
та своїх силах.
Завдання 2-ї підгрупи – скласти перелік способів покращення свого
самопочуття та настрою.
Завдання 3-ї – скласти перелік способів зняття напруження, яке
виникає на роботі.
Завдання 4-ї підгрупи – описати способи подолання хвилювання перед
відповідальною розмовою чи заходом на роботі.
У кожній підгрупі було обрано представницю для демонстрування
групових ідей. Здійснювався груповий аналіз раціональних ідей кожної із
підгруп.
З метою розвитку здатності до розгляду стресових ситуацій під новим
кутом зору учасницям була запропонована ділова гра «Іван Іванович»
(модифікація вправи Т. Циганчук [228]).
Досліджуваним було дане завдання уявити собі ситуацію неприємної
розмови з колегою. Умовне його ім’я Іван Іванович. Він дозволив собі досить
нечемно розмовляти з Вами і несправедливо зауважив про Ваш рівень
компетентності. Ось уже закінчився день, і по дорозі додому Ви ще раз
згадуєте неприємну розмову, і почуття образи захльостує Вас. Це шкідливо
для Вашої психіки: на фоні психологічної втоми після навчального дня
розвивається психічне напруження: ви намагаєтеся забути кривдника, але
вам це не вдається.
Спробуйте піти від протилежного. Замість того, щоб намагатися
викреслити

Івана

Івановича

зі

своєї

пам’яті,

спробуйте,

навпаки,

максимально наблизити його. Спробуйте по дорозі додому зіграти роль Івана
Івановича. Відтворіть

його ходу, манеру себе поводити, програвши його

думки, сімейну ситуацію, нарешті, його ставлення до розмови з Вами. Через
кілька хвилин такої гри Ви зможете відчути полегшення внутрішньої напруги
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та зрозуміти своє ставлення до конфлікту, до Івана Івановича, побачити в
ньому позитивні моменти, те, чого Ви не помічали раніше. У такий спосіб Ви
включитесь у ситуацію Івана Івановича і зможете його зрозуміти. Наслідки
такої гри виявлять себе вже на другий день, коли Ви прийдете на роботу. Іван
Іванович з подивом відчує, що Ви не несете в собі внутрішнього негативного
стану, Ви доброзичливі і спокійні, і він сам, у свою чергу, стане прагнути до
залагодження конфлікту.
Далі група об’єднувалась у 2 підгрупи – «підрозділи в установі
держслужби». Завдання кожної: 1) уявити собі ситуацію, коли хтось із
безпосереднього керівництва несправедливо звинуватив Вас у поганому
виконанні своїх обов’язків; 2) перелік причин такої поведінки керівника;
3) описати, як би Ви діяли, як почували б себе, знаючи такі можливі причини
його несправедливого звинувачення.
Після обговорення варіантів виконання завдання підгрупами було
зроблене узагальнення про важливість уміння стати на позицію іншого для
відновлення свого психічного стану.
На цьому занятті була також проведена ділова гра «Як вирішити
конфлікт у трудовому колективі» (модифікація гри С. Різника, І. Ігошиної,
К. Кухарева) [181].
Учасниці гри об’єднувались у 2 команди, у кожній з яких була обрана
капітан. Учасниці виконували функції експертів – аналізували окремі аспекти
подолання конфліктних ситуацій та пропонували свої варіанти їх вирішення.
Спеціальні експерти аналізували варіанти, запропоновані іншою командою.
Капітани команд представляли результати роботи своїх підгруп.
Підгрупам пропонувались такі конфліктні/стресові ситуації:
1. Ваш персональний керівник, обминувши вас, дав термінове завдання
вашому підлеглому, який уже зайнятий виконанням іншого важливого
завдання. Ви і ваш керівник вважаєте свої завдання невідкладними. Який
варіант поведінки для вас прийнятний?
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2. Ви отримали одночасно два термінових завдання: від вашого
безпосереднього і вашого вищого керівництва. Часу для погодження термінів
виконання завдань у вас немає, треба терміново розпочати роботу. Яке
рішення ви приймете?
3. У

найнапруженіший

період

завершення

виконання

завдання

підрозділу хтось із працівників не виконав своєї частини роботи, у результаті
чого порушуються терміни виконання завдання в цілому. Керівнику
невідомий винуватець, але з’ясувати усе треба. Як би ви вчинили на місці
керівника?
4. Підлеглий вдруге не виконав вашого завдання у домовлений термін,
хоча обіцяв і давав слово, що схожий випадок більше не повториться. Як би
ви вчинили?
5. Підлеглий ігнорує ваші поради і вказівки, робить усе по-своєму, не
звертаючи уваги на зауваження, не виправляючи того, на що ви йому
вказуєте. Як ви будете чинити з цим підлеглим надалі?
6. У трудовий колектив, де наявний конфлікт між двома групами
працівників з приводу запровадження інновацій прийшов новий керівник,
запрошений зі сторони. Яким чином, на вашу думку, йому краще діяти, щоб
нормалізувати психологічний клімат у колективі?
7. У найнапруженіший період завершення звіту один із працівників із
вашого підрозділу захворів. Кожен із підлеглих зайнятий виконанням своєї
роботи. Робота відсутнього теж має бути виконана вчасно. Як вчинити у цій
ситуації?
8. У вас склались напружені стосунки з колегою, при чому причини
цього вам не зовсім зрозумілі, але нормалізувати їх треба, щоб не страждала
робота. Що би ви робили у першу чергу?
9. Ви працюєте керівником уже другий рік. Молодий працівник
звертається до Вас із проханням відпустити його з роботи на чотири дні за
свій рахунок у зв’язку з одруженням.
- Чому на чотири? – запитуєте ви.

166

- А коли одружувався І., Ви йому дозволили на чотири, - відповідає
працівник і подає заяву. Ви підписуєте заяву на три дні. Однак підлеглий
виходить на роботу через чотири дні. Як ви вчините?
10. У вашому колективі є працівник, який швидше числиться, ніж
працює. Його таке становище влаштовує, а Вас – ні. Як ви вчините у такому
випадку?
Після виступів капітанів здійснювалось узагальнення конструктивних
способів виходу із конфліктних/стресових ситуацій.
Метою шостого заняття «Швидка допомога у стресі» було
ознайомлення досліджуваних із способами швидкого зняття стресового стану
та відпрацювання навичок їх застосування.
Під час вступної бесіди з’ясовувався досвід учасниць заняття у
переживанні несподіваних стресових ситуацій (розглядались приклади таких
ситуацій, особливості поведінки досліджуваних у них, ефективність
виконання професійних обов’язків у цих ситуаціях).
На наступному етапі заняття досліджувані ознайомлювались з
методами утримування у зоні комфорту та швидкого повернення до неї після
дії стрес-фактору: сканування власних відчуттів, створення ресурсів, пошук
опор, жестикуляція, швидка допомога, переключись та залишись (описані у
параграфі 3.1). Кожен із методів був відпрацьований учасницями.
Далі учасники ознайомлювались із загальними рекомендаціями першої
самодопомоги у гострій стресовій ситуації та рекомендаціями щодо
самодопомоги в залежності від місця перебування (А. Бандурка та
О. Землянська [8]). Серед них:
1) у гострій стресовій ситуації не слід приймати ніяких рішень (винятки
становлять ситуації, коли мова іде про рятування самого життя, стихійні
лиха, аварії тощо);
2) візьміть паузу: полічіть до десяти;
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3) займіться своїм диханням (повільно вдихніть повітря носом і на
деякий час затримайте дихання; видих здійснюйте поступово також через ніс,
зосередившись на відчуттях, пов’язаних з вашим диханням).
Якщо стресова ситуація застала вас у приміщенні, можна скористатись
такими прийомами:
- Встаньте і, вибачившись, вийдіть з приміщення, де можна побути
наодинці.
- Скористайтесь будь-яким шансом, щоб змочити чоло, виски та
артерії на руках холодною водою.
- Огляньтесь по сторонах, навіть у тому випадку, якщо приміщення, у
якому ви перебуваєте, добре знайоме вам чи виглядає цілком звично.
Переводячи погляд з одного предмету на інший, подумки опишіть їх
зовнішній вигляд.
- Подивіться у вікно на небо. Зосередьтесь на тому, що ви бачите.
Коли ви востаннє так дивились на небо? Хіба світ не прекрасний?
- Набравши води у стакан (у крайньому випадку, у долоні), повільно,
ніби зосереджено випийте її. Сконцентруйте свою увагу на відчуттях, коли
вода буде текти по горлі.
- Випрямитесь, поставте ноги на ширину плечей і на видиху
нахиліться, розслабивши шию і плечі, так, щоб голова і руки вільно звисали
до підлоги. Видихайте глибше, слідкуйте за своїм диханням. Продовжуйте
робити це протягом однієї-двох хвилин. Потім повільно випрямтесь (дійте
обережно, щоб не запаморочилась голова).
Якщо стресова ситуація застане вас де-небудь поза приміщенням:
- Розгляньтесь до сторонах. Спробуйте поглянути на оточуючі
предмети з різних позицій, подумки називайте усе, що ви бачите.
- Детально розгляньте небо, називаючи про себе усе, що ви бачите.
- Знайдіть якийсь дрібний предмет (листок, гілку, камінь) і уважно
розгляньте його. Розглядайте предмет не менше чотирьох хвилин,
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знайомлячись з його формою, кольором, структурою таким чином, щоб
зуміти чітко уявити його із закритими очима.
- Якщо є можливість випити води, скористайтесь нею – пийте
повільно, зосередившись на тому, як рідина тече по вашому горлі.
- Ще раз послідкуйте за своїм диханням. Дихайте повільно, через ніс;
зробіть вдих, на деякий час затримайте дихання, потім так само повільно
через ніс видихніть повітря. При кожному видиху концентруйте увагу на
тому, як розслабляються і опускаються ваші плечі. Приємне відчуття, чи не
так? Насолоджуйтесь ним!
Окрім того, учасниці ознайомлювались із способом більш глибокого
пропрацювання стресової ситуації (Т. Басова). Якщо вас щось схвилювало,
розсердило, образило, розгляньте цю ситуацію з усіх сторін, спробуйте
глибше вникнути у її сутність, встановіть причину, визначте своє ставлення
до неї, розробіть стратегію, що б усувала її джерело чи дозволила нівелювати
її. Візьміть ручку і папір і витратьте 60 секунд на те, щоб намалювати спосіб
вирішення проблеми. Розвивайте переконаність у своїй здатності впоратись
із ситуацією, зі стресом.
Для розвитку оперативності застосування прийомів самодопомоги у
стресових ситуаціях досліджувані складали «похідну аптечку протистресової
допомоги». Така уявна «аптечка» – це корисні поради і рекомендації, які
необхідно знати для швидкої орієнтації у виборі необхідного прийому у
конкретній ситуації. Серед таких порад були:
1. Протистресове заспокійливе дихання. Повільно виконуйте глибокий
вдих через ніс, на його піку затримайте дихання, після чого зробіть через ніс
видих як можна повільніше. Намагайтесь уявити собі, що з кожним глибоким
вдихом і тривалим видихом ви частково позбуваєтесь від стресового
напруження.
2. Хвилинна релаксація. Розслабте кутики рота, зволожте губи.
Розслабте плечі, зосередьтесь на виразі свого обличчя і положенні тіла,
пам’ятайте, що вони виражають ваші емоції, думки, внутрішній стан.
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3. Лічба у зворотнього порядку. Сядьте чи ляжте, як вам зручніше,
закрийте очі. Полічіть у зворотному порядку, кажучи при цьому: «Три – я
розслабляюсь, два – з кожним вдихом я все більше розслабляюсь, один –
тепер я повністю готовий розслабитись». Тоді розслабте тіло: ноги,
починаючи зі ступнів, кисті рук і руки, тулуб, а потім шию, голову, обличчя.
Повільно повторюйте про себе заспокійливі фрази: «Я розслабляюсь. Я
знижую рівень напруження. Я роблю усе, щоб покращити свій фізичний і
душевний стан».
4. «Тут і зараз». Огляньтесь довкола і уважно розгляньте приміщення, у
якому ви перебуваєте. Звертайте увагу на найдрібніші деталі, намагайтесь
повністю зосередитись на цій «інвентаризації». Говоріть повільно собі:
«коричневий письмовий стіл, білі жалюзі, червона ваза для квітів» тощо.
Таким чином ви відволічетесь від внутрішнього стресового напруження,
спрямовуючи свою увагу на раціональне сприймання оточуючої обстановки.
5. Зміна місця перебування. Залиште приміщення, у якому виник стрес.
Перейдіть в інше, де нікого немає, або вийдіть на вулицю, де можете
залишитись наодинці зі своїми думками.
Під час заняття було здійснене узагальнення техніки зняття стресу:
1) відкладіть (на деякий час) вирішення проблеми, яка вас турбує,
2) займіться протягом 1-2 хвилин релаксацією (використайте прийоми зняття
м’язевого напруження та емоційного розчарування), 3) звільнившись від
напруження, поверніться до вирішення первинної проблеми.
Для пропрацювання другого етапу описаної техніки проводилась
вправа «Способи зняття стресу». Під час цієї вправи учасниці знайомились із
способами зняття стресу (Н. Волкова), записаними на окремих аркушах,
обговорювали можливість їхнього використання.
Серед них: 1) передишка (релаксація); 2) прості твердження (зняття
напруження); 3) неперервна концентрація уваги на чомусь; 4) сховище
(реальне чи уявне усамітнення); 5) думайте позитивно; 6) чарівне слово;
7) музика; 8) швидке зняття м’язевого напруження; 9) дихання на рахунок 7-
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11; 10) зняття напруження у русі; 11) самомасаж; 12) розслаблення тіла
(релаксація); 13) зміна вимог на переваги; 14) запитання самому собі;
15) вибір; 16) хай так і буде; 17) відволікання уваги; 18) зниження рівня
домагань; 19) повторення тверджень «Я розумію», «Я можу»; 20) відчуття
присутності люблячої людини; 21) миттєва релаксація; 22) збереження
спокійного обличчя; 23) філософське ставлення до життя; 24) уява.
Для розуміння особливостей переходу до третього етапу описаної вище
техніки проводилась вправа «Зробіть крок» (Н. Волкова). Учасницям
повідомлялось, що часто джерелом хвилювань і засмучень є реальні (чи
можливі) події, що породжують нашу невпевненість у своїх діях. Тут
допоможе запитання, звернене до самого себе: що слід застосувати у першу
чергу, щоб вийти із ситуації, що склалась? Акцентувалась увага на тому, що
зовсім не обов’язково, щоб цей перший крок відразу ж привів до вирішення
проблеми. Але без нього неможливо розпочати. Дія породжує надію, а надія
породжує наступну дію. Надавались рекомендації щодо прийняття рішення
про початок дій у стресовій ситуації:
- запишіть усі свої думки, що стосуються даної проблеми;
- запишіть усі альтернативи (тобто усі можливі варіанти, рішення),
поступово зводячи їх кількість до двох-трьох;
- постарайтесь

пристосуватись

до

ситуації,

переконавши

себе

сприймати усе так, як є;
- розпочніть з найбільш термінової проблеми;
- займіться вирішенням найприємнішої і легкої частини проблеми;
- попросіть поради у когось, хто здатен оцінити ситуацію об’єктивно.
Далі учасницям давалось завдання пригадати свою актуальна стресову
подію та зробити записи відповідно до наведених рекомендацій: 1) список
усіх думок про проблему; 2) список усіх альтернативних варіантів вирішення
проблеми; 3) що підлягає найпершому виконанню/ яка частина проблеми має
бути вирішена першою; 4) яка частина проблеми найлегша; 5) чиєю
допомогою можна заручитись у вирішенні цієї ситуації.
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Проводилось обговорення вражень учасниць після виконання вправи.
У підсумку заняття досліджувані узагальнювали набутий під час
заняття досвід самодопомоги у стресових ситуаціях.
Метою сьомого заняття «Способи саморегуляції» було тренування
умінь саморегуляції досліджуваних.
У вступній бесіді актуалізовувалось знання досліджуваних про
саморегуляцію людини у стресових ситуаціях. Зазначалось, що оволодіння
методиками психічної саморегуляції спрощується, якщо людина опанує такі
її прийоми (В. Марищук, В. Євдокимов [127]):
- зможе управляти психічними процесами (наприклад, увагою,
концентрувати її на бажаному; «звузити» її коло, коли треба розслабитись чи
заснути);
- навчитися, за своїм бажанням, розслабляти скелетні м’язи, а коли
необхідно, концентрувати їх силу;
- уміти створювати емоційні стани (на фоні м’язевого розслаблення за
допомогою мисленнєво звернених до себе слів формувати стан психічного
спокою чи психічної мобілізації);
- непрямо впливати на функції нервової системи шляхом відтворення
у пам’яті образних уявлень, пов’язаних з раніше пережитими і емоційно
забарвленими відчуттями.
Далі досліджувані виконували вправи, спрямовані на розслаблення
різних груп м’язів.
«Розслаблення м’язів рук». Сидячи з закритими очима слід трохи
подолати тулуб вперед, зробити вдих і, затримавши дихання, витягнути руки
перед собою. Зжавши кисті рук в кулаки, одночасно напружити впівсили
м’язи обох рук від плечей до кистей на 15-20 секунд. Увага спрямована на
відчуття, що виходять від напружених м’язів обох рук, на відчуття вібрації
м’язів рук. На видиху м’язи рук розслаблюються і вільно звішуються донизу.
Необхідно злегка струснути розслаблені руки і намагатись усвідомити ті
відчуття, що виникають при розслабленні.
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«Розслаблення м’язів ніг». Сидячи з закритими очима, зробити вдих,
після якого дихання затримати і впівсили напружити м’язи обох ніг на 15-20
секунд. Аби краще відчути напругу м’язів ніг, уявіть собі, що ступні лівої і
правої ніг із силою давлять на підлогу. Увага спрямована на відчуття
напружених м’язів обох ніг, відчуття вібрації. На видиху м’язи ніг
розслаблюються. Треба добре відчути це розслаблення, цьому допоможе
струшування м’язів. Уся увага спрямована на ті відчуття, які виникають при
розслабленні м’язів ніг.
«Розслаблення м’язів тулуба». Сидячи з закритими очима, тулуб трохи
нахилити вперед, руки зігнути в ліктях і притулити до тулуба, зробити вдих,
дихання затримати на 15-20 секунд. М’язи живота і спини напружити на
півсили, а лікті із силою притиснутий до тулуба. Вся увага спрямована при
цьому на те, як напружені м’язи тулуба, як злегка вібрують напружені м’язи.
На видиху м’язи живота та спини розслаблюються, руки розслаблено
опускаються вниз. Вся увага при цьому спрямовується на відчуття, що
пов’язані з розслабленням м’язів тулуба.
«Розслаблення м’язів шиї». М’язи шиї розташовуються попереду від
підборіддя до ключиць, а позаду – від коренів волосся до верхньої частини
лопаток. Для напруги м’язів шиї слід зробити вдих, затримати дихання на 1520 секунд, утягти голову в плечі, немов намагаючись плечима доторкнутися
до вух. Руки при цьому долонями спираються на стегна. Уся увага
скеровується на відчуття від напружених м’язів шиї, на вібрацію м’язів шиї.
На видиху необхідно розслабити м’язи шиї. Плечі опускаються, руки
розслаблено повисають уздовж тулуба, підборіддя опущене на груди. Треба
звернути увагу на відчуття, пов’язані з розслабленням м’язів шиї.
«Розслаблення м’язів обличчя». Для напруги м’язів обличчя слід
зробити вдих, затримати дихання на 15-20 секунд, потім зжати впівсили губи
та зуби, замружити очі. Необхідно кілька разів підняти та опустити віки для
того, щоб переконатись, що вони без найменшої напруги прикривають очі.
Рот трохи відкритий. Губи наче стають ледь товстішими. Щоки важчають.
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Можна кілька разів покрутити головою зі сторони в сторону, відчувши
розслаблення м’язів обличчя. Вся увага спрямована на відчуття, що
з’являються при розслабленні м’язів обличчя.
На наступному етапі заняття була проведена вправа «Систематична
десенсибілізація» (Т. Ткачук [214]). Зазначалось, що страхи, тривога та стрес
нерозривно пов’язані з напругою. Якщо не буде напруги, не буде і стресового
стану. Якщо людина навчиться розслаблятися у стресовій ситуації, стрес
зникне. Для такого навчання необхідно пройти кілька етапів: 1) навчитися
розслаблятися; 2) скласти ієрархію ситуацій стимулів, що викликають стрес і
тривогу; 3) сформувати релаксаційний стан замість стресового.
Надалі

відбувалось

відпрацювання

методів

систематичної

десенсибілізації. Учасницям пропонувалось глибоко розслабити м’язи тіла, за
допомогою методу прогресивної м’язової релаксації Е. Джекобсона. Жінки
складали лист ієрархії власних стресових ситуацій. Спочатку у списку
потрібно було написати ситуацію (чи предмет), що викликає мінімальний
стрес, наприкінці – максимальний. Між ними розташовуються кілька
ситуацій.
Учасницям пропонувалось уявити ситуацію, що викликає мінімальний
стрес і намагатися вжитися в неї. Після цього досліджувані вчились
з’єднувати релаксацію з уявним образом ситуації, що викликає тривогу і
стрес. Так пропрацьовувалась кожна ситуація зі списку.
На завершення вправи обговорювались можливості використання
прогресивної м’язової релаксації у реальному житті, на робочому місці.
Для тренування уміння вирівнювати емоційний фон проводилась
вправа «Генератор енергії» (Т. Ткачук [214]). Учасницям повідомлялось, що
образи пам’яті, штучно створювані уявою людини, по-різному впливають на
її психічний стан. Чим приємнішим є уявний образ, тим позитивніший
емоційний стан він створює. Психологами виявлений так званий «ефект
Пігмаліона»: людина поводиться так чи інакше, керуючись тим, якою вона
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себе уявляє – спокійною, упевненою, повною сил та енергії, і поведінка її
набуває аналогічних рис. Учасницям тренінгу пропонувалось:
– уявити перед собою фантастичний генератор енергії і «увімкнути»
його;
– якомога яскравіше уявити та відчути, як енергія впливає на передню
частину тіла, наповнює груди, м’язи, вдихає її;
– потім послідовно думкою перемістити «генератор» за спину,
праворуч і ліворуч від себе, над головою і під ноги, намагатися відчути хвилі
енергії на спині, на правій і лівій стороні тіла, на голові, на ногах;
– відчути енергію в кожній ділянці тіла, готовність вирішувати
найскладніші завдання.
Для тренування уміння знімати відчуття тривоги і напруженості
проводилась

вправа

«Спокій»

(Т. Ткачук [214]).

Учасницям

тренінгу

пропонувалось спокійно сісти, прикрити очі, розслабитися, зосередитися на
своєму диханні. Зауважувалось, що щораз при вдиху потрібно намагатися
відчути, як живіт розширюється, і це розширення повільно перекочується
вгору на грудну клітку. Вдихати потрібно повільно і спокійно, щораз
подумки вимовляючи слово «спокій». Це слово потрібно розтягнути таким
чином, що воно перетворилося в «С П О О О К І І І Й». Так само потрібно
зробити під час видиху. Якщо в учасників виникають думки чи образи,
пропонується знову повернутися до свого дихання, зосередитися на ньому та
уявити, що власне тіло наповнюється спокоєм з кожним вдихом і видихом,
дихання легке.
Для закріплення уміння знімати стан тривожності та напруженості
проводилась вправа «Видихання тривоги й напруги» (Т. Ткачук [214]).
Учасницям пропонувалось сісти зручно, не схрещуючи руки і ноги, прикрити
очі, зосередитися на своєму диханні та відчути, як повітря проходить через
носоглотку, йде вниз у легені, оточує їх і повертається знову вгору та назовні.
Коли повітря виходить, воно забирає із собою напругу, тривогу.
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На наступному етапі відбувалось зосередження на м’язах чола. Треба
було уявити, що дихання відбувається через центр чола, потік повітря
входить туди, поширюється по всьому обличчю і з видихом іде, знімаючи
стислість м’язів, очищаючи затуманені ділянки мозку. Наступним кроком
було зосередження уваги у центрі грудей: з вдихом повітря входить у груди і
верхню частину тіла, поширюється всередині і виходить, забираючи напругу.
Після цього потрібно повернутися до свого звичайного дихання і подихати
так кілька хвилин.
З метою удосконалення умінь зосереджуватись та налаштовувати
психіку на певний режим застосовувалась вправа «Заспокійливе дихання».
Досліджуваним необхідно було стоячи чи сидячи зробити повний вдих.
Потім, затримавши дихання, уявити собі коло і повільно видихати в нього
повітря. Цю вправу рекомендовано повторити 4 рази. Потім так само двічі
видихнути повітря в уявлений квадрат. Після виконання цих процедур
учасниці відчували стан більшого заспокоєння.
У

кінці

заняття

проводилось

обговорення

здобутого

досвіду,

можливості його перенесення у реальне життя жлсліджуваних.
Метою
допомагають

восьмого

заняття

виявити

«Професійно

стійкість

до

важливі

якості,

стресу»було

які

тренування

комунікативних та організаторських здібностей досліджуваних.
У вступній бесіді з досліджуваними була зазначена роль професійно
важливих якостей фахівця у забезпеченні його стресостійкості.
Разом із досліджуваними був складений перелік тих особистісних
якостей, що є важливими для їхньої професії.
Надалі досліджувані оцінювали сформованість таких якостей у себе.
Виокремлювався перелік якостей, що потребують додаткового розвитку у
кожної з учасниць. Обговорювались можливі способи їх розвитку.
Основна

увага

на

занятті

була

зосереджена

на

тренуванні

комунікативних та організаторських здібностей досліджуваних. Для цього
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застосовувались такі добре відомі тренінгові вправи: «Проникливість», «Я –
послання», «Техніка висловлення критики», «Спільна справа».
За допомогою вправи «Проникливість» учасниці тренували свої вміння
відчувати, розуміти стан іншої людини (з тим, щоб надалі коригувати свою
взаємодію з іншими).
Завдання: Учасниці кидали одна одній м’яч, називаючи вголос ім'я
того, до кого спрямовувався м’яч. Той, хто отримував м’яч, приймав таку
позу, яка відображала його внутрішній стан, а всі решта, відтворюючи цю
позу, намагались відчути, зрозуміти стан цієї людини і називали його. Після
того, як висловлювалось декілька гіпотез, сама людина називала, який у неї
стан. Проводилось обговорення за запитанням: Чи вдалось вам зрозуміти
стан інших? Чи були труднощі у цьому? Акцентувалась увага на тілесних
маркерах внутрішнього стану інших людей.
За допомогою вправи «Я – послання» учасниці тренували свої вміння
сприймати і приймати інших людей такими, якими вони є. Пояснювалась
сутність «Я – послання» та «Ти – послання», які використовуються людьми у
спілкуванні. Досліджуваним повідомлялось, що відомий психолог Роберто
Ассаджіолі радив дякувати долі за те, що вона зіштовхує нас з незручними,
неприємними, складними людьми. Тому що взаємодіючи з ними, ми можемо
розвивати в собі корисні якості.
Наприклад: якщо якась людина дратує нас, то для нас це прекрасна
можливість розвивати терпіння; якщо якась людина дуже відрізняється від
нас (своєю поведінкою, смаками тощо), – ми можемо розвивати у собі
здатність безумовного прийняття іншої людини. Тобто, ми можемо
розвинути у собі щось корисне завдяки тому, що інша людина ставить перед
нами проблему. Надалі учасниці разом складали список ситуацій взаємодії із
незручними/ не зовсім зрозумілими / неприємними для них людьми та
висували версії про те, які нові можливості відкриваються перед ними у цих
ситуаціях. При цьому заповнювалась така таблиця:
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Ситуація

Нові можливості

Надалі учасницям пропонувалось уявити собі, що перед ними людина з
описаних ситуацій, і розказати їй про те, які нові можливості вона нам
відкриває. І робити це треба було за допомогою такої формули
«Звертання на ім’я, завдяки тобі Я… . Тому що мені … , коли Ти …».
Обов’язковою умовою було: пояснення причин повинні даватися лише
у формі «Я – послання» і ні в якому випадку не у формі «Ти – послання»,
оскільки в останньому випадку вправа може переродитися у звичний для
буденного спілкування обмін взаємними доріканнями і претензіями.
Після

висловлювання кожної з

учасниць заняття проводилось

обговорення можливих почуттів інших у випадку спілкування з ними за
допомогою «Я –висловлювань».
За допомогою вправи «Техніка висловлення критики» досліджувані
знайомились із психологічним інструментом ефективного спілкування та
тренувались у його застосуванні. Учасницям повідомлялись правила
висловлювання критики: 1) розпочинайте з похвали та щирого визнання
сильних сторін співрозмовника; 2) вказуйте про помилки чи промахи не
прямо, 3) спочатку говоріть про свої промахи, а тоді уже критикуйте свого
співрозмовника; 4) використовуйте «Я – висловлювання». Наводились
приклади висловлювання критики за зазначеними правилами. Досліджувані
наводили свої приклади ситуацій, коли їм доводилось висловлювати
зауваження іншим, та їх наслідки. Надалі вони тренувались у формулюванні
критики із застосуванням наведених правил.
Для удосконалення уміння досліджуваних планувати, розподіляти ролі
та обов’язки використовувалась вправа «Спільна справа». Досліджувані були
об’єднані у дві групи. Їх завданням було розробити ідею спільного групового
проекту (на власний вибір), розписавши необхідні їхні складові (теж на
розсуд учасників підгрупи). Час виконання завдання був обмежений 20 хв.
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По завершенні виконання завдання підгрупи представляли свої проекти.
Команди оцінювали міру розробленості проекту суперників.
На завершальному етапі заняття обговорювались враження учасників
від роботи, їхні плани з професійного саморозвитку.
Метою дев’ятої складової програми розвитку стресостійкості
«Внутрішній

потенціал»

було

пропрацювання

базових

уявлень

досліджуваних про себе та свої здібності.
Робота проводилась індивідуально з кожною досліджуваною, кількість
психотерапевтичних зустрічей була теж індивідуальною і коливалась від 1 до
5. Основною стратегією роботи була п’ятикрокова модель позитивної
психотерапії Н. Пезешкіана, що передбачала такі етапи: 1) з’ясування
сутності уявлень жінки про свої здібності, сильні та слабкі сторони цих
уявлень; 2) аналіз походження таких уявлень; 3) акцентування уваги на
сильних

сторонах

внутрішнього

потенціалу

стресостійкості;

4) добір

способів коригування негативних уявлень про себе та свої здібності;
5) обговорення ролі самооцінки власних здібностей у реалізації планів на
майбутнє.
Метою десятої складової програми розвитку стресостійкості «Мій
досвід переживання стресів» було пропрацювання учасницями своїх
травмуючих переживань, пов’язаних з минулими стресами.
Основною стратегією психотерапії була також п’ятикрокова модель
Н. Пезешкіана. Сутність роботи передбачала такі етапи: 1) з’ясування
сутності стресових переживань жінки; 2) аналіз впливу цих переживань на її
самопочуття, контакти з оточуючими, ефективність професійної діяльності,
уявлення про своє майбутнє; 3) актуалізація спогадів жінки про її позитивний
досвід у подоланні стресових ситуацій, акцентування уваги на її здатності
впоратись із своїми стресовими переживаннями; 4) коригування негативних
переживань за допомогою методів імагінативної терапії та арт-терапії;
5) обговорення

ролі

досвіду

самореалізації у майбутньому.

проживання

стресів

у

минулому

для
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3.3. Моніторинг

ефективності

впровадження

психотехнологій

(методів) розвитку стресостійкості жінок – державних службовців.
З метою перевірки ефективності запропонованої програми розвитку
стресостійкості

жінок

–

державних

службовців

був

проведений

формувальний експеримент. Досліджувані – жінки, які працюють у сфері
державної служби, м. Києві, віком 26 – 42 роки. Обсяг вибірки – 60 осіб, з
них 30 – представниці трьох експериментальних груп, 30 – представниці
трьох контрольних груп. Групи були зрівноважені за віком та стажем роботи
у сфері державної служби. Дослідження проводилось протягом 2018 – 2019
рр. і передбачало такі етапи:
1) діагностика

рівнів

компонентів

і

загального

показника

стресостійкості досліджуваних перед упровадженням програми;
2) упровадження

програми

розвитку

стресостійкості

жінок

–

і

показника

держслужбовців;
3) діагностика

рівнів

компонентів

загального

стресостійкості досліджуваних після завершення впровадження програми;
4) діагностика

рівнів

компонентів

і

загального

показника

стресостійкості досліджуваних через півроку після завершення впровадження
програми.
Для діагностики показників стресостійкості досліджуваних до і після
впровадженням програми застосовувались ті самі методики, що й на
констатувальному
статистичної

етапі

значущості

емпіричного

дослідження.

результатів

застосоувалися:

Для

визначення

критерій?2 (для

порівняння результатів експериментальної та контрольної груп, Додаток В.1)
та G–критерій знаків для порівняння динаміки результатів до та після
формувального експерименту в кожній групі окремо (Додатки В.2 і В.3).
Упровадження програми розвитку стресостійкості жінок – державних
службовців здійснювалось протягом року. Представниці експериментальної
групи брали участь у групових формах роботи, передбачених програмою, а

180

також проходили індивідуальне консультування та психотерапію (з кожною
була проведена різна кількість зустрічей, що залежала від запиту клієнтки).
Під час проходження програми респонденти мали можливість
обговорювати актуальні для них типові стресові ситуації, отримувати новий
досвід їх проживання та переносити набуті знання та уміння у реальне життя.
Кожної нової зустрічі вони ділились своїми досягненнями у подоланні
стресів, що сприяло закріпленню ефективних моделей поведінки.
Аналіз результатів упровадження програми розвитку стресостійкості
жінок – державних службовців засвідчив її ефективність (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Порівняльний аналіз рівнів розвитку стресостійкості жінок –
державних службовців з експериментальної та контрольної груп
до та після формувального експерименту
Групи
(кількість досліджуваних, у %)

Рівні
стресостійкості
Низький
Нижчий
середнього
Середній
Вищий
середнього
Високий
*р < 0,01

до формувального
після формувального
експерименту
експерименту
контрольна експериментальна контрольна експериментальна
3,4
6,7
3,4
20,0

23,3

13,3

10,0*

53,3

50,0

66,7

40,0*

20,0

16,7

13,3

30,0*

3,3

3,3

3,3

20,0*

З даних, поданих у табл. 3.1, випливає, що до формувального
експерименту між експериментальною й контрольною групами відсутні
істотні відмінності у рівнях стресостійкості. Натомість, після формувального
експерименту в експериментальній групі (на відміну від контрольної групи)
одержані статистично значущі результати, що свідчать про позитивну
динамікурівнів

стресостійкості

респондентів.

Так,

зокрема,

в

експериментальній групі між результатами першого та другого зрізів були
зафіксовані статистично значущі відмінності у рівнях психологічної
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готовності щодо подолання стресових ситуацій та виробничих напружень
(зростання високого рівня розвитку з 3,3% до 20,0%, вищого від середнього –
з 16,7% до 30,0% та зменшення низького рівня з 6,7% до 0,0 (р < 0,01).
(Додатки В.1, В.2).
Водночас, у контрольній групі за результатами першого та другого
зрізів відмінності не є статистично значущими і в цілому суттєво не
позначилися на рівнях розвитку стресостійкості жінок – державних
службовців. Зокрема, зменшилася кількість досліджуваних держслужбовців
з рівнем нижчим від середнього з 20,0% до 13,30 % та зросла із середнім
рівнем з 53,3% до 66,7 %, при цьому кількість досліджуваних з рівнем
вищого від середнього зменшилася з 20,0 до 13,3%, але всі ці відмінності не є
суттєвими (Додатки В.1, В.3).
Отже, можна констатувати, що при впровадженні програми розвитку
стресостійкостізросла кількість державних службовців із високим і вищим
середнього рівнями стресостійкості та, відповідно, зменшилась кількість із
низьким і нижчим за середній рівнями. Це проявилося в тому, що державні
службовці з експериментальної груп виявилися більш стресостійкими в
напружених ситуацій професійної діяльності, продемонстрували більшу
стійкість та витримку.
Подібні результати зафіксовано внаслідок порівняльного аналізу рівнів
усіх компонентів стресостійкості жінок – державних службовців до і після
формувального експерименту.
Так, зафіксовано позитивну динаміку рівнів мотиваційного компоненту
стресостійкості жінок експериментальної групи після формувального
експерименту (табл. 3.2).
З табл. 3.3 видно, що в учасників експериментальної групи після
формувального експерименту зафіксовано статистично значущі відмінності у
рівнях мотиваційного компоненту стресостійкості: збільшення кількості
респондентів з високим рівнем з 33,3% до 60,0%, та зменшення – з низьким
рівнем з 10,03% до 0 (р < 0,05). (див.Додатки В.1, В.2).
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Таблиця 3.2
Порівняльний аналіз рівнів
мотиваційногокомпонентустресостійкості жінок – державних –
службовцівдо та після формувального експерименту
Групи (кількість досліджуваних, у %)
Рівні
до формувального
після формувального
мотиваційного
експерименту
експерименту
компоненту
контрольна експериментальна контрольна експериментальна
Низький
10,0
10,0
6,6
Середній
53,3
56,7
56,7
40,0*
Високий
36,7
33,3
36,7
60,0*
*р < 0,05
Разом з тим в учасників контрольної групи статистично значущих
відмінностей виявлено не було, йдеться лише про несуттєве збільшення
кількості осіб з середнім рівнем з 53,3% до 56,7% і зменшення низького з
10,0% до 6,7%. (див. Додатки В.1, В.3).
Вищий рівень мотиваційного компоненту стресостійкості учасників
експериментальної групи проявився, зокрема, в зростанні їх прагнення
навчитися управляти собою напружених ситуаціях професійної діяльності,
збільшенні значущості розвитку власної стресостійкості тощо.
Установлено

позитивну

компонентастресостійкостів

динаміку

учасників

рівнів

експериментальної

когнітивного
групи

після

формувального експерименту(табл. 3.3).
Таблиця 3.3
Порівняльний аналіз рівнів
когнітивногокомпонентустресостійкості жінок – державних службовців –
до та після формувального експерименту
Групи (кількість досліджуваних, у %)
до формувального
після формувального
експерименту
експерименту
контрольна експериментальна контрольна експериментальна
Низький
16,7
13,3
13,3
3,3*
Середній
60,0
66,7
60,0
46,7*
Високий
23,3
20,0
26,7
50,0*
* р<0,05
Рівні
когнітивного
компоненту
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З даних, що подані в табл. 3.3 можна дійти висновку, що в учасників
експериментальної групи між результатами до початку і після проведення
формувального експерименту існують статистично значущі відмінності у
рівнях когнітивного компоненту стресостійкості. Про це, зокрема, свідчить
суттєве збільшення кількості досліджуваних з експериментальної групи з
високим його рівнем з 20,0% до 50,0%, і зменшення з низьким 13,3% до 3,3%
(р < 0,05). Водночас у контрольній групі порівняння результатів свідчить про
несуттєві зміни в кількості досліджуваних з низьким рівнем когнітивного
компоненту з 16,7% до 13,3 % і високим з 23,3% до 26,7%, при цьому такі
відмінності не є статистично значущими (див. Додатки В.1, В.3).
Як наслідок, в учасників експериментальної групи зросла обізнаність
щодо

сутності,

стресотсійфкості

чинників,
на

умов

особливості

розвитку
перебігу

стресостійкості,впливу
професійної

діяльності

держслужбовців тощо
Після формувального експерименту констатована позитивна динаміка
рівнів афектвиного компоненту учасників експериментальної групи, в той
час, як у контрольній групі таких змін зафіксовано не було (табл. 3.4).
Таблиця 3.4
Порівняльний аналіз рівнів
афективногокомпонентустресостійкості жінок – державних службовців –
до та після формувального експерименту
Групи (кількість досліджуваних, у %)
до формувального
після формувального
експерименту
експерименту
контрольна експериментальна контрольна експериментальна
Низький
13,3
10,0
13,3
3,3*
Середній
63,4
70,0
60,0
40,0*
Високий
23,3
20,0
26,7
56,7*
*р < 0,01
Рівні
афективного
компоненту

Так,

зокрема,

в

експериментальній

групі

зросла

кількість

держслужбовців з високим рівнем даного компоненту з 20,0 % до 56,7%, при
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цьому ці відмінності є статистично значущимина рівні р < 0,01. Натомість у
контрольній групі суттєвих змін у рівнях афективного компоненту не
виявлено.
Крім того, констатовано позитивну динаміку в рівнях конативного
компонента стресостійкості державних службовців після формувального
експерименту (табл. 3.5).
Як випливає з даних табл. 3.5, кількість жінок-держслужбовців з
експериментальної групи з високим рівнем даного компоненту після
формувального експерименту зросла з 13,3% до 46,7%, а з низьким рівнем –
зменшилася з 26,7% до 3,3% (р<0,01). Такі респонденти були схильні
обирати переважно копінг-стратегії, орієнтовані на задачу, вони виявляли
гнучкість у спілкуванні в напруженихситуаціях професійної діяльності та ін.
Таблиця 3.5
Порівняльний аналіз рівнів
конативногокомпонентустресостійкості жінок – державних службовців
до та після формувального експерименту
Рівні
конативного
компоненту

Групи (кількість досліджуваних, у %)
до формувального
після формувального
експерименту
експерименту
контрольна експериментальна контрольна експериментальна

Низький
Середній
Високий
*р < 0,01

30,0
53,3
16,7

26,7
60,0
13,3

26,7
53,3
20,0

3,3*
50,0*
46,7*

У контрольній же групіза результатами формувального експерименту
виявлено статично незначущі відмінності у рівнях конативного компоненту
(зростання виского рівня з 16,7% до 20,0%ізменшення низького – з 30,0% до
26,7%), які в цілому не позначаються на стресостійкості державних
службовців.
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Щодо психофізіологічного компонента в силу його специфіки змін
після формувального експерименту в його рівнях практично не відбулось як
у контрольній, так і в експериментальній групі. Відповідно, основним
завданням у роботі з цим компонентом, в першу чергу, є робота, яка
спрямована на акцентування уваги державних службовців на необхідності
самопізнання

своїх

індивідуальних

психофізіологічних

особливостей,

усвідомити їх вплив на професійну діяльність і намагатися сформувати
індивідуальний стиль діяльності з урахуванням їх сильних і слабих сторін.
Як приклад, якщо до початку формувального експерименту на зв'язок
між психофізіологічними особливостями людини і характером професійної
діяльності держслужбовіців указували 46,7% досліджуваних, то після
формувального експерименту таких осіб в експериментальній групі стало
уже 95,7%.
Ефективність

впровадження

програми

розвитку

стресостійкості

державних службовців також демонструють результати узагальнення анкети
зворотного зв’язку після формувального експерименту. Зокрема, 93,4%
учасників експериментальної групи оцінили рівень власної результативності
участі у програмі як високий, а 6,6% – як середній.
Досліджувані держслужбовці надали зворотний зв'язок про участь у
програмі, внаслідок якої вони поглибили й розширили теоретичні знання про
стресостійкість та її прояви в діяльності держслужбовця, розвинули навички
конструктивного спілкування та управління собою у складних ситуаціях
міжособистісної взаємодії тощо.
У

відповідях

на

запитання

щодо

налагодження

успішної

міжособистісної взаємодії в експериментальній групі 96,7% респондентів
відзначили її високий рівень, а 3,3% – середній.
Практично всі досліджувані в анкеті зворотного зв’язку вказали на те,
що вони планують в майбутньому використовувати у професійній діяльності
знання, отримані завдяки участі у програмі розвитку їх стресостійкості.
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Отже, проведений порівняльний аналіз результатів впровадження
авторської програми розвитку стресостійкості свідчить про позитивні зміни у
розвитку компонентів і загального рівня стресостійкості держслужбовців

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3
Психологічними умовами ефективного розвитку стресостійкості жінок
– державних службовців є врахування таких підходів: комплексного, за якого
цілеспрямований розвиток стресостійкості передбачає залучення низки
чинників та методів роботи з особистістю; індивідуального, що передбачає
вплив на унікальний внутрішній світ особистості (самооцінку, внутрішній
ресурс, стратегії подолання стресів, досвід проживання та переживання
стресових ситуацій, відпрацювання травматичного досвіду, знання та
уявлення про можливі рішення та виходи із стресових ситуацій); залучення
соціального досвіду та соціальної взаємодії: а) надання інформації про
спектр можливих рішень у різних стресових ситуаціях на роботі, вироблений
досвідченими фахівцями, психологами-практиками; б) створення мережі
соціальних контактів, що стануть джерелом психологічної підтримки
особистості у випадках стресів; тренування поведінкових патернів шляхом:
а) аналізу ефективності використовуваних стратегій поведінки у стресових
ситуаціях; б)відпрацювання ефективних моделей поведінки; в) вироблення
навичок швидкої самодопомоги у стресі, умінь здійснювати саморегуляцію
емоційного стану; сприяння особистісному зростанню за умов: а) перегляд
самооцінки внутрішнього потенціалу; б) відпрацювання травматичного
досвіду; в) тренування необхідних професійно важливих якостей.
Розкрито роль розвитку стресостійкості державних службовців у
використанні інноваційних методів і технологій різних рівнів психологічної
допомоги особистості: психологічна просвіта, консультування, психотренінг,
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психотерапія, ділові ігри, які склали зміст і структуру програми, що
передбачає групові й індивідуальні форми роботи.
Запропоновано

програму

розвитку

стресостійкості

державних

службовців, зміст якої включав:
з’ясування

сутності

стресу,

його

ознак,

ризиків

та

способів

попередження (психологічна просвіта);
аналіз

стресових

ситуацій

досліджуваних

та

ефективності

застосовуваних ними стратегій (психологічне консультування);
розширення та поглиблення знань про спектр способів подолання
стресових ситуацій: біоенергетичних, психофізіологічних,

когнітивних

(психологічна просвіта);
застосування внутрішніх психологічних можливостей у стресових
ситуаціях: відпрацювання технік із збереження розумового та емоційного
балансу, управління негативними почуттями, викликаними несприятливими
подіями чи обставинами;
збереження і підтримка свого іміджу, соціальної ідентичності,
впевненості в собі (психологічне консультування);
аналіз своєї поведінки у ситуаціях напруження, набуття досвіду щодо
зміни поведінки в різних ситуаціях;
ознайомлення досліджуваних зі способами швидкого зняття стресового
стану та відпрацювання навичок їх застосування (психотренінг);
тренування
досліджуваних

комунікативних
(психотренінг);

та

організаторських

відпрацювання

базових

здібностей
уявлень

досліджуваних про себе та свої здатності (індивідуальні психотерапевтичні
сеанси);
відпрацювання переживань, пов’язаних із минулими стресами; аналіз
впливу переживань на самопочуття, контакти з оточенням, ефективність
професійної діяльності, уявлення про своє майбутнє;
коригування

негативних

переживань

за

допомогою

методів

імагінативної терапії та арт-терапії; обговорення ролі досвіду проживання
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стресів у минулому для самореалізації у майбутньому (індивідуальні
психотерапевтичні сеанси).
Установлено якісні зміни та динаміку даних учасників формувального
експерименту, що підтверджує ефективність застосування авторської
програми з розвитку стресостійкості жінок – державних службовців.

Основні теоретичні положення цього розділу репрезентовано в
публікаціях [237; 238; 240;243;244; 248; 271
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ВИСНОВКИ
У дисертації теоретично обґрунтовано й експериментально вивчено
особливості та психологічні умови розвитку стресостійкості жінок –
державних службовців – порівняно з представниками державної служби
чоловічої статі, запропоновано програму розвитку стресостійкості з огляду
на виявлені особливості та умови.
1. Унаслідок теоретичного аналізу літератури виокремлено основні
підходи до з’ясування проблемного поля стресостійкості та її розвитку.
Стресостійкість постає як комплексна (інтегральна) властивість особистості,
що вирізняється необхідним ступенем адаптації до дій в екстремальних
ситуаціях, сприяє перенесенню інтелектуальних, вольових й емоційних
навантажень,

зумовлених особливостями

професійної діяльності,

без

відчуття несприятливих наслідків для роботи, свого здоров’я та здоров’я
оточення.
Стресостійкість жінок – державних службовців – схарактеризована як
здатність, що допомагає професіоналові окреслювати все більш складні
конкретні інтелектуальні завдання, зберігаючи адекватний психічний стан,
досягати ефективності діяльності в ситуаціях підвищеного емоційного,
фізичного, когнітивного й регулятивного напруження.
2. Обґрунтовано

зміст

і

компоненти

стресостійкості

жінок

–

державних службовців – з огляду на специфіку їхньої діяльності:
мотиваційний компонент (критерій – позитивне ставлення до розвитку
стресостійкості; показники – висока значущість стресостійкості в ієрархії
мотивів професійної діяльності, прагнення розвивати стресостійкість як
мотив самовдосконалення); когнітивний (критерій – знання сутності,
компонентів, умов розвитку стресостійкості в професійній діяльності
державного службовця; показники – обізнаність щодо сутності стресу та
стресостійкості;

усвідомлення

держслужбовця;

розуміння

впливу

стресостійкості

особливостей

вияву

на

діяльність

стресостійкості
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держслужбовців;

обізнаність

щодо

чинників

та

умов

розвитку

стресостійкості держслужбовців); афективний (критерій – здатність до
адекватного вираження емоцій і почуттів у стресогенних ситуаціях;
показники – здатність до адекватного вияву почуттів у поведінці;
прийняття агресії, негативних емоцій як природних виявів; емоційна
стабільність, упевненість у собі, оптимальні показники особистісної й
ситуативної

тривожності);

конативний

(критерій

–

готовність

до

саморегуляції та розвитку стресостійкості; показники – здатність до
саморегуляції; гнучкість, здатність швидко й адекватно реагувати на
мінливу ситуацію; готовність керувати емоціями в складних ситуаціях;
досягати

внутрішнього

спокою,

знижувати

власні

хвилювання,

вирівнювати свій емоційний фон); психофізіологічний (критерій

–

енергетичний базис стресостійкості; показники – ергічність; пластичність;
темп, емоційність) тощо.
3. За результатами констатувального етапу емпіричного дослідження
виявлено особливості розвитку стресостійкості та її компонентів у жінок –
державних службовців – порівняно з представниками державної служби
чоловічої статі. Зафіксовано недостатній рівень розвитку як компонентів, так
і загального рівня стресостійкості респондентів. Лише для четвертої частини
досліджуваних жінок – державних службовців – характерний високий і
вищий за середній рівні стресостійкості, для близько половини осіб –
середній, для п’ятої частини – нижчий за середній і низький рівні.
Щодо

мотиваційного

держслужбовців

зафіксовано

компонента

стресостійкості

недостатній

рівень

жінок-

позитивного

й

конструктивного ставлення до професійної діяльності загалом і до розвитку
стресостійкості як професійно важливої риси фахівця зокрема. Також ідеться
про недостатню значущість стресостійкості в ієрархії мотивів професійної
діяльності, про відсутність прагнення розвивати цю якість як мотив
самовдосконалення для значної частини досліджуваних.
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Виявлено недостатній рівень розвитку когнітивного компонента
стресостійкості: доволі велика частина жінок-держслужбовців не володіє
знаннями

про

сутність,

чинники,

психологічні

умови

розвитку

стресостійкості, дещо по-іншому, ніж чоловіки, тлумачить зміст поняття
«стресостійкість». Якщо для чоловіків актуалізована ситуація протистояння,
протиборства в умовах тиску й напруженості, то для жінок у контексті
стресостійкості набагато важливіша здатність конструювати себе, діяти
помірковано тощо.
Констатовано недостатністьспонтанності, саморозуміння, аутосимпатії
та впевненості жінок-держслужбовців як основи для адекватного вияву
почуттів у стресогенних ситуаціях професійної взаємодії за афективним
компонентом. Третя частина досліджуваних продемонструвала високий
рівень ситуативної тривожності, п’ята – особистісної.
Щодо конативного компонента зафіксовано недостатню готовність
значної частини респондентів виявляти стресостійкість під час виконання
професійних обов’язків. З’ясовано, що жінки – державні службовці – схильні
частіше використовувати конструктивні копінг-стратегії, ніж чоловіки, проте
вони іноді виявляють менше гнучкості в спілкуванні, ніж держслужбовці
чоловічої статі.
Констатовано

недостатній

рівень

розвитку

психофізіологічного

компонента стресостійкості жінок-держслужбовців, більш ніж половина з
них має дещо кращий психофізіологічний базис стресостійкості, порівняно з
чоловіками.
За результатами дисперсійного аналізу виокремлено вікові, соціальнодемографічні, організаційно-професійні особливості розвитку стресостійкості
жінок-держслужбовців: із віком стресостійкість жінок зростає, у цілому
стресостійкість жінок вища (окрім старших за 50 років респондентів), ніж у
чоловіків; щодо сімейного стану – більшу стресостійкість виявляють заміжні
жінки, ніж одружені чоловіки, та неодружені чоловіки порівняно з
незаміжніми жінками; держслужбовці вищої категорії вирізняються вищою
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стресостійкістю (насамперед це чоловіки, у жінок така залежність практично
відсутня); зі збільшенням стажу роботи стресостійкість респондентів є
вищою, окрім жінок віком понад 50 років. Водночас зі зростанням терміну
перебування на посаді рівень стресостійкості як жінок, так і чоловіків дещо
зменшується.
4. Досліджено психологічні умови розвитку стресостійкості жінок –
державних службовців: комплексність підходу – цілеспрямований розвиток
стресостійкості, що передбачає залучення комплексу чинників і методів
роботи з особистістю; індивідуальність підходу – цілеспрямований розвиток
стресостійкості, що прогнозує вплив на унікальний внутрішній світ
особистості, її самооцінку, внутрішній потенціал, стратегії подолання
стресів,

досвід

проживання

й

переживання

стресових

ситуацій,

пропрацьованість травматичного досвіду, її знання та уявлення про можливі
рішення й виходи зі стресових ситуацій; залучення соціального досвіду та
соціальної взаємодії (надання інформації про спектр можливих рішень у
різних типах стресових ситуацій на службі, вироблений досвідченими
фахівцями,

психологами-практиками);

створення

мережі

соціальних

контактів, що стануть джерелом психологічної підтримки особистості в разі
стресів;

тренування

поведінкових

патернів:

аналіз

ефективності

використовуваних стратегій поведінки в стресових ситуаціях; відпрацювання
ефективних моделей поведінки в стресових ситуаціях; вироблення навичок
швидкої

самодопомоги

в

стресі,

уміння

проводити

саморегуляцію

емоційного стану; сприяння особистісному зростанню (переосмислення
самооцінки внутрішнього потенціалу; опрацювання травматичного досвіду;
тренування необхідних професійно важливих якостей).
5. Розроблено

й

апробовано

корекційну

програму

розвитку

стресостійкості жінок – державних службовців, що передбачає групові
(психологічна просвіта, психологічне консультування, психотренінг, ділові
ігри) та індивідуальні (психотерапію) форми роботи.
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Доведено ефективність авторської програми, що засвідчує позитивна
статистично значуща динаміка розвитку стресостійкості як за компонентами,
так і в цілому в жінок-держслужбовців з експериментальної групи; натомість
у контрольній групі статистично значущих результатів не зафіксовано.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблем розвитку
стресостійкості державних службовців.

Перспективним є поглиблене

вивчення психологічних чинників розвитку стресостійкості державних
службовців різної статі та особливостей психологічної підготовки майбутніх
фахівців до опанування ситуацій різної виробничої складності.
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ДОДАТКИ
Додаток А.
Авторські методики та авторські модифікації методик дослідження
особливостей стресостійкості та її розвитку у державних службовців
Додаток А.1
Методика незавершених речень, авторській варіантІнструкція.
Шановний респонденте, перевіряємо Ваше вміння швидко і логічно мислити.
З цією метою пропонується завершити речення, довго їх не обмірковуючи.
1.

Вважаю, що моя робота…

2.

На роботі зазвичай мій стан…

3.

Найбільшу напругу на роботі в мене викликає…

4.

Відпочивати я бажаю…

5.

Моє ставлення до подружніх зрад…

6.

Зазвичай випиваю три і більше чашок кави на день…

7.

Коли мені важко, я можу…

8.

Спілкування з іншими людьми мене…

9.

Ставлення до алкоголю…

10. Якщо у великому гурті людей починають

говорити образливі

речі…
11. Вважаю,що стрес найкраще знімає…
12. Якщо мені трапляється з кимсь посваритися, то я це роблю…
13. Засинаю я ….
14. Мені часто сняться……
15. «Чорні» дні, коли усе йде не так або настрій стає ніякий, я …
16. Коли одна невдача слідує за іншою, намагаюсь …..
17. У критичних ситуаціях на роботі я намагаюся ……
18. Моє особисте життя …………
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19. Моє здоров’я …
20. Оточення та оточуючих я сприймаю…..
Ключ до методики:
Ставлення до напружених ситуацій на роботі: 1; 2; 3; 17.
Ставлення до складних життєвих ситуацій :5; 7; 15; 16;
Ставлення до свого особистого життя й здоров’я: 6; 13; 14; 19.
Ставлення до конструктивного спілкування з оточуючими: 8; 10; 12; 20.
Ставлення до конструктивних способів зняття стресу: 4; 6; 9; 11.
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Додаток А.2
Методика дослідження мотивів професійної діяльності жінокдержавних службовців (О. Бондарчук, Л. Карамушка, в авторській
модифікації
Інструкція:

Визначете

значущість

для

Вас

особисто

мотивів

професійної діяльності. Поставте на перше місце най значущий мотив, на
друге – менш значущий і т.д., на останнє місце поставте найменш значущий
мотив.
Професійна діяльність означає для мене можливість:
 зробити кар'єру
 добитися визнання на державній службі
 впливати на суспільні процеси з метою їх відповідності сучасним
вимогам
 створювати своєю присутністю позитивну атмосферу
 виконувати свій обов'язок перед суспільством щодо покращення
життя громадян України
 здобути більше матеріальних можливостей і пільг
 пізнавати свої особистісні якості та їх вплив на успішність
професійної діяльності
 розширювати коло спілкування, здобувати більше соціальних
можливостей
 спільно діяти з іншими представниками державної служби задля
досягнення мети професійної діяльності.
 уникати неприємностей з боку керівництва в разі невідповідності
результатів поставленим завданням
 підвищувати якість державної служби
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 більш плідно реалізовувати власні ідеї щодо організації діяльності
держслужби в сучасних умовах
 організовувати професійну діяльність відповідно до сучасних вимог
 професійно й особистісно розвиватися
 самоактуалізуватися в професійній діяльності
 здійснювати контроль за якістю виконання поставлених завдань
 управляти собою у напружених ситуаціях професійної діяльності
 протистояти

негативному

впливу

різноманітних

життєвих

і

професійних ситуацій
 планувати роботу відповідно до сучасних вимог.
Ключ до методики:
Соціальні мотиви:
- впливати на суспільні процеси з метою їх відповідності сучасним
вимогам;
- виконувати свій обов'язок перед суспільством щодо покращення
життя громадян України;
- створювати своєю присутністю позитивну атмосферу.
Престижні мотиви:
- зробити кар’єру;
- добитися визнання на державній службі.
Прагматичні мотиви:
- здобути більше матеріальних можливостей та пільг;
- розширити

коло

спілкування,

здобути

більше

соціальних

можливостей;
- уникати неприємностей з боку керівництва в разі невідповідності
результатів поставленим завданням.
Власне професійні мотиви:
- підвищувати якість державної служби
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- планувати роботу відповідно до сучасних вимог;
- організовувати професійну діяльність відповідно до сучасних вимог;
- здійснювати контроль за якістю виконання поставлених завдань;
- спільно діяти з іншими представниками державної служби задля
досягнення мети професійної діяльності.
Мотиви особистісного та професійного самовдосконалення :
- більш плідно реалізовувати власні ідеї щодо організації діяльності
держслужби в сучасних умовах;
- пізнавати свої особистісні якості та їх вплив на успішність
професійної діяльності;
- професійно й особистісно розвиватися;
- самоактуалізуватися в професійній діяльності;
- протистояти

негативному

впливу

різноманітних

життєвих

професійних ситуацій
- управляти собою у напружених ситуаціях професійної діяльності.

і
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Додаток А.3
Авторська анкета показників стресостійкості особистості у професійних
ситуаціях
Інструкція: Пригадайте одну або декілька ситуацій із своєї роботи, які
були, на вашу думку, стресовими для вас. Оцініть за 10-бальною шкалою,
наскільки у цих ситуаціях вам властиві наведені особливості поведінки,
зробивши позначку у відповідному місці шкали.
1. З легкістю правильно оцінюю ситуацію та приймаю правильне рішення:
0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10
Дуже складно

Дуже легко

2. Безпомилково дію для досягнення мети, виконую функціональні обов’язки
0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10
З помилками

Безпомилково

3. Послідовно дію для досягнення мети, виконую функціональні обов’язки
0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10
Хаотично

Послідовно

4. Своєчасно дію для досягнення мети, виконую функціональні обов’язки
0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10
Із запізненням

Своєчасно

5. Зберігаю необхідну швидкість мовлення
0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10
Мовлення надто повільне

Звичайна швидкість мовлення

(чи надто швидке)
6. Зберігаю необхідну виразність мовлення
0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10
Невиразне мовлення

Виразне мовлення

7. Зберігаю необхідну логічну та граматичну стрункість мовлення
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0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10
Мовлення плутане,

Мовлення цілком логічне,

з граматичними помилками

граматично правильне

8. Зберігаю культуру мовлення
0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10
Вживаю нецензурну лексику

Зберігаю культуру мовлення

9. Зберігаю культуру поведінки
0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10
Поведінка агресивна

Зберігаю культуру поведінки

10. Досягаю внутрішнього спокою, знижую власні хвилювання, вирівнюю
свій емоційний фон
0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10
Не можу подолати сильний

Дуже легко відновлюю

внутрішній неспокій,

внутрішній спокій та

хвилювання

вирівнюю свій емоційний фон

Анкета спрямована на виявлення показників стресостійкості у
стресових ситуаціях на роботі за такими чотирма критеріями:
1) адекватність сприйняття, оцінки ситуації та прийняття рішення
(питання 1),
2) послідовність, безпомилковість та своєчасність дій з досягнення
мети, виконання функціональних обов’язків (питання 2, 3, 4),
3) збереження

необхідної

швидкості,

виразності,

логічної

та

граматичної стрункості мовлення, культури мовлення та поведінки (питання
5, 6, 7, 8, 9),
4) здатність

досягати

внутрішнього

спокою,

знижувати

власні

хвилювання, вирівнювати свій емоційний фон (питання 10).
Для аналізу результатів за критерієм 2 і 3 виводиться середня оцінка.
Чим вищий бал за кожним критерієм, тим вищим є показник стресостійкості
особистості.
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Додаток Б
Результати констатувального етапу емпіричного дослідження
особливостей стресостійкості та її розвитку у держслужбовців
Додаток Б.1
Опис вибірки
Frequencies
стать
Valid

Valid

Frequency

Percent

Percent

Cumulative Percent

жінки

220

59,5

59,5

59,5

чоловіки

150

40,5

40,5

100,0

Total

370

100,0

100,0

групи досліджуваних за віком

Valid

Valid

Cumulative

Frequency

Percent

Percent

Percent

до 30 років

37

10,0

10,0

10,0

від 30 до 40 років

120

32,4

32,4

42,4

від 40 до 50 років

135

36,5

36,5

78,9

понад 50 років

78

21,1

21,1

100,0

Total

370

100,0

100,0

групи досліджуваних за стажем державної служби

Valid

Valid

Cumulative

Frequency

Percent

Percent

Percent

до 5 років

57

15,4

15,4

15,4

від 5 до 15 років

126

34,1

34,1

49,5

від 15 до 25 років

121

32,7

32,7

82,2

понад 25 років

66

17,8

17,8

100,0

Total

370

100,0

100,0

групи досліджуваних за стажем на займаній посаді
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Valid

Valid

Cumulative

Frequency

Percent

Percent

Percent

до 2 років

176

47,6

47,6

47,6

від 2 до 5 років

124

33,5

33,5

81,1

понад 5 років

70

18,9

18,9

100,0

Total

370

100,0

100,0

категорія посади державної служби

Valid

Valid

Cumulative

Frequency

Percent

Percent

Percent

В

220

59,5

59,5

59,5

Б

150

40,5

40,5

100,0

Total

370

100,0

100,0

кількість освіт

Valid

Valid

Cumulative

Frequency

Percent

Percent

Percent

одна освіта

122

33,0

33,0

33,0

дві і більше освіти

248

67,0

67,0

100,0

Total

370

100,0

100,0

базова освіта

Valid

Valid

Cumulative

Frequency

Percent

Percent

Percent

125

33,8

33,8

33,8

117

31,6

31,6

65,4

базова

128

34,6

34,6

100,0

Total

370

100,0

100,0

небазова
дотична до професійної
діяльності

склад сім’ї

Valid

чоловік/жінка

Valid

Cumulative

Frequency

Percent

Percent

Percent

35

9,5

11,0

11,0
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діти

59

15,9

18,5

29,5

чоловік/жінка та діти

206

55,7

64,6

94,0

19

5,1

6,0

100,0

Total

319

86,2

100,0

999

51

13,8

370

100,0

чоловік/жінка, діти та інші
члени сім'ї

Missing
Total
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Додаток Б.2
Результати дослідження мотиваційного компоненту стресостійкості та її
розвитку у жінок-держслужбовців

Додаток Б.2.1
Ставлення до стресостійкості та іі проявів у професійній діяльності
жінок-держслужбовців
Crosstabs
стать * ставлення до роботи
ставлення до роботи
стать

жінки
чоловіки

Total

негативне
12,7%
7,6%

Total

амбівалентне
24,5%
56,0%
37,3%

позитивне
62,7%
44,0%
55,1%

100,0%
100,0%
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
48,423(a)
58,034
,799

df
2
2
1

Asymp. Sig. (2sided)
,000
,000
,371

370

стать * ставлення до спілкування з іншими людьми
ставлення до спілкування з іншими людьми

стать

жінки
чоловіки

Total

негативне
11,8%
7,0%

амбівалентне
25,0%
85,3%
49,5%

позитивне
63,2%
14,7%
43,5%

Value
131,613(a)
147,437

df
2
2

Asymp. Sig. (2sided)
,000
,000

32,176

1

,000

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association

Total

100,0%
100,0%
100,0%
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N of Valid Cases

370

стать * ставлення до оточення і оточуючих

стать

жінки
чоловіки

Total

ставлення до оточення і оточуючих
негативне
невизначене
позитивне
3,6%
28,2%
68,2%
22,7%
65,3%
12,0%
11,4%
43,2%
45,4%

Total
100,0%
100,0%
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
40,476(a)
42,016
38,719

Asymp. Sig. (2sided)
,000
,000
,000

df
2
2
1

370

стать * ставлення до напружених ситуацій на роботі

стать

жінки
чоловіки

Total

ставлення до напружених ситуацій на роботі

Total

деструктивне
32,7%
12,0%
24,3%

100,0%
100,0%
100,0%

амбівалентне
62,7%
65,3%
63,8%

конструктивне
4,5%
22,7%
11,9%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
40,476(a)
42,016
38,719

df
2
2
1

Asymp. Sig. (2sided)
,000
,000
,000

370

стать * ставлення до складних життєвих ситуацій

стать
Total

жінки
чоловіки

ставлення до складних життєвих ситуацій
деструктивне
амбівалентне
конструктивне
15,9%
80,0%
4,1%
16,7%
47,3%
36,0%
16,2%
66,8%
17,0%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
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Додаток Б.3
Результати дослідження когнітивного компоненту
розвитку у жінок-держслужбовців
Frequencies
Statistics
Усвідом- Розуміння
ення
ситуацій
Знання
взаємопроф.
рис
звязку
діяльності,
характер стресосв яких
у, що
тійкості
найбільша
Знання
визначаю та харак- проявлясутності
ть
теру
ється
стресостій стресості проф.
стресостійк
кості
й-кість
діяльності ість
N Valid
370
370
370
370
Missing 0
0
0
0
Mean
3,92
3,81
4,12
3,81
Crosstabs
стать * рівні когнітивного компоненту
рівні когнітивного компоненту
низький
середній високий
стать
жінки
6,8%
65,9%
27,3%
чоловіки 23,3%
33,3%
43,3%
Total
13,5%
52,7%
33,8%
Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square 42,770
Likelihood Ratio
43,418
Linear-by-Linear
,004
Association
N of Valid Cases
370

df
2
2
1

Asymp. Sig.
(2-sided)
,000
,000
,248

стресостійкості та її

Total
100,0%
100,0%
100,0%

Знання
співвідно
щшення
понять
«стрес» і
«стресост
ійкість»
370
0
3,78

Розумінн
явзаємозвязку
темпераменту та
стресості
йкості
370
0
3,58
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Додаток Б.4
Результати дослідження афективного компоненту стресостійкості та її
розвитку у жінок-держслужбовців

Crosstabs
стать * рівні спонтанності
рівні спонтанності

стать

Total

низький

середній

високий

жінки

30,9%

65,9%

3,2%

чоловіки

82,7%

17,3%

51,9%

46,2%

Total

100,0%
100,0%

1,9%

100,0%

Chi-Square Tests
Asymp. Sig.
Value

df

(2-sided)

Pearson Chi-Square 96,352

2

,000

Likelihood Ratio

104,235

2

,000

Linear-by-Linear

93,273

1

,000

Association
N of Valid Cases

370

стать * рівні особистісної тривожності
рівні особистісної тривожності

стать

Total

низький

середній

високий

жінки

29,1%

51,8%

19,1%

100,0%

чоловіки

,7%

83,3%

16,0%

100,0%

17,6%

64,6%

17,8%

100,0%

Total

100,0%

Chi-Square Tests
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Asymp. Sig.
Value

df

(2-sided)

Pearson Chi-Square 55,210

2

,000

Likelihood Ratio

71,931

2

,000

Linear-by-Linear

16,124

1

,000

Association
N of Valid Cases

370

стать * рівні упевненості в собі
рівні упевненості в собі

стать

Total

низький

середній

високий

жінки

4,5%

52,7%

42,7%

100,0%

чоловіки

8,7%

50,7%

40,7%

100,0%

6,2%

51,9%

41,9%

100,0%

Total
Chi-Square Tests

Asymp. Sig.
Value

df

(2-sided)

Pearson Chi-Square 2,600

2

,272

Likelihood Ratio

2,544

2

,280

Linear-by-Linear

,961

1

,327

Association
N of Valid Cases

370

стать * рівні афективного компоненту
рівні афективного компоненту

стать

Total

Total

низький

середній

високий

жінки

16,8%

67,7%

15,5%

100,0%

чоловіки

18,0%

74,0%

8,0%

100,0%

17,3%

70,3%

12,4%

100,0%
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Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 4,558

2

,102

Likelihood Ratio

4,784

2

,091

Linear-by-Linear

2,249

1

,134

Association
N of Valid Cases

370
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Додаток Б.4
Результати дослідження конативного компоненту стресостійкості та її
розвитку у жінок-держслужбовців
Crosstabs
стать * переважаючий копінг
переважаючий копінг
на уникнення на емоції
стать
жінки
6,4%
55,5%
чоловіки 7,3%
70,0%
Total
6,8%
61,4%

Total
на задачу
38,2%
22,7%
31,9%

100,0%
100,0%
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
9,932
10,183
7,476
370

стать * рівні гнучкості
рівні гнучкості
низький
середній
стать
жінки
14,5%
64,5%
чоловіки 7,3%
68,0%
Total
11,6%
65,9%

Asymp. Sig.
(2-sided)
,007
,006
,006

df
2
2
1

Total
високий
20,9%
24,7%
22,4%

100,0%
100,0%
100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
4,715
4,950
3,255
370

df
2
2
1

Asymp. Sig.
(2-sided)
,095
,084
,071

стать * дії в умовах професійного стресу – поділитися проблемами з друзями,
членами родини
дії в умовах професійного стресу –
поділитися проблемами з друзями,
членами родини
ні
так
Total
стать
жінки
6,4%
93,6%
100,0%
чоловіки 7,3%
92,7%
100,0%
Total
6,8%
93,2%
100,0%
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
,133
,024
,132

df
1
1
1

Asymp. Sig.
(2-sided)
,715
,878
,716

,133
370

1

,716

стать * дії в умовах професійного стресу – намагаюся не панікувати,
стримувати себе, поводитися спокійно, контролювати свої емоції
дії в умовах професійного стресу – намагаюся
не панікувати, стримувати себе, поводитися
спокійно, контролювати свої емоції
ні
так
Total
стать
жінки
67,7%
32,3%
100,0%
чоловіки 68,7%
31,3%
100,0%
Total
68,1%
31,9%
100,0%
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
,036
,006
,036

df
1
1
1

Asymp. Sig.
(2-sided)
,849
,939
,849

,036
370

1

,849

стать * дії в умовах професійного стресу – зібратися, зосередитися на
головному, зконцентруватися і зробити свою роботу
дії в умовах професійного стресу –
зібратися, зосередитися на головному,
зконцентруватися і зробити свою роботу
ні
так
Total
стать
жінки
61,8%
38,2%
100,0%
чоловіки 77,3%
22,7%
100,0%
Total
68,1%
31,9%
100,0%
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
9,884
9,183
10,136

df
1
1
1

Asymp. Sig.
(2-sided)
,002
,002
,001

9,858
370

1

,002

стать * дії в умовах професійного стресу – зняти напругу з усіх присутніх і
спокійно закінчувати виконання завдання
дії в умовах професійного стресу – зняти
напругу з усіх присутніх і спокійно
закінчувати виконання завдання
ні
так
Total
стать
жінки
91,8%
8,2%
100,0%
чоловіки 100,0%
100,0%
Total
95,1%
4,9%
100,0%
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
12,900
11,193
19,340

df
1
1
1

Asymp. Sig.
(2-sided)
,000
,001
,000

12,865
370

1

,000

стать * дії в умовах професійного стресу – заспокоїтися та розібратися в
ситуації, приймати обмірковані рішення
дії в умовах професійного стресу –
заспокоїтися та розібратися в
ситуації, приймати обмірковані
рішення
ні
так
Total
стать
жінки
85,0%
15,0%
100,0%
чоловіки 45,3%
54,7%
100,0%
Total
68,9%
31,1%
100,0%
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
65,513
63,675
65,986

df
1
1
1

Asymp. Sig.
(2-sided)
,000
,000
,000

65,336
370

1

,000

стать * рівні конативного компоненту
рівні конативного компоненту
низький
середній високий
стать
жінки
чоловіки
Total

Total
100,0%
100,0%
100,0%

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases
стать * рівні конативного компоненту
рівні конативного компоненту
низький
середній високий
стать
жінки
20,5%
64,1%
15,5%
чоловіки 7,3%
88,0%
4,7%
Total
15,1%
73,8%
11,1%

Total
100,0%
100,0%
100,0
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Додаток Б.7
Результати дисперсійного аналізу вікових особливостей стресостійкості
державних службовців
Univariate Analysis of Variance
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: стресостійкість
Type III Sum
Source
of Squares
Corrected Model
1140,048
Intercept
75296,034
стать
276,222
вік1
176,046
стать * вік1
269,896
Error
9712,269
Total
111943,000
Corrected Total
10852,316

df
7
1
1
3
3
359
367
366

Dependent Variable: мотиваційний компонент
Type III Sum
Source
of Squares
df
Corrected Model
24,138
7
Intercept
1078,265
1
стать
4,722
1
вік1
8,129
3
стать * вік1
7,252
3
Error
71,472
362
Total
1528,000
370
Corrected Total
95,611
369

Mean
Square
162,864
75296,034
276,222
58,682
89,965
27,054

F
6,020
2783,209
10,210
2,169
3,325

Sig.
,000
,000
,002
,091
,000

Mean
Square
3,448
1078,265
4,722
2,710
2,417
,197

F
17,465
5461,291
23,919
13,724
12,244

Sig.
,000
,000
,000
,000
,000

__
Dependent Variable: значущість стресостійкості
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Source
Corrected Model
Intercept
стать
вік1
стать * вік1
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum of
Squares
16,748
845,028
1,866
2,919
9,317
94,967
1299,000
111,715

df
7
1
1
3
3
360
368
367

Mean
Square
2,393
845,028
1,866
,973
3,106
,264

F
9,070
3203,324
7,074
3,688
11,773

Sig.
,000
,000
,008
,012
,000

Mean
Square
2,891
1273,585
,216
2,555
3,955
,386

F
7,499
3303,531
,559
6,628
10,259

Sig.
,000
,000
,455
,000
,000

F
6,289
3,015
13,651
1,259

Sig.
,000
,083
,000
,288

Dependent Variable: когнітивний компонент
Source
Corrected Model
Intercept
стать
вік1
стать * вік1
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum of
Squares
20,238
1273,585
,216
7,666
11,865
139,559
1955,000
159,797

df
7
1
1
3
3
362
370
369

DependentVariable: знання сутності стресостійкості
Type III Sum
Mean
Source
of Squares
df
Square
Corrected Model
40,575
7
5,796
стать
2,779
1
2,779
вік1
37,745
3
12,582
стать * вік1
3,481
3
1,160
Corrected Total
374,219
369

DependentVariable: усвідомлення взаємозв’язку стресостійкості та характера
професійної діяльності
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Source
Corrected Model
Intercept
стать
вік1
стать * вік1
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares
18,153
4385,628
,532
9,569
7,352
6503,000
234,003

df
7
1
1
3
3
370
369

Mean
Square
2,593
4385,628
,532
3,190
2,451

F
4,349
7355,116
,892
5,349
4,110

Sig.
,000
,000
,346
,001
,007

Mean
Square
16,501
3678,385
36,854
11,611
11,420

F
16,020
3571,144
35,780
11,272
11,087

Sig.
,000
,000
,000
,000
,000

Mean
Square
2,335
1025,795
,712
3,049
1,183

F
5,425
2383,015
1,655
7,083
2,749

Sig.
,000
,000
,199
,000
,043

DependentVariable: знання сутності поняття «стрес»
Source
Corrected Model
Intercept
стать
вік1
стать * вік1
Total
Corrected Total

Type III Sum of
Squares
115,510
3678,385
36,854
34,832
34,259
5763,000
488,381

df
7
1
1
3
3
370
369

Dependent Variable: афективний компонент
Source
Corrected Model
Intercept
стать
вік1
стать * вік1
Total
Corrected Total

Type III Sum of
Squares
16,346
1025,795
,712
9,147
3,550
1758,000
172,173

df
7
1
1
3
3
370
369

Dependent Variable: ситуативнатривожність
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Source
Corrected Model
Intercept
стать
вік1
стать * вік1
Total
Corrected Total

Type III Sum of
Squares
981,553(a)
428662,385
5,031
486,079
417,224
647657,000
38007,376

df
7
1
1
3
3
370
369

Mean Square
140,222
428662,385
5,031
162,026
139,075

F
1,371
4191,015
,049
1,584
1,360

Sig.
,216
,000
,825
,193
,255

df
7
1
1
3
3
370
369

Mean Square
492,511
438479,265
1347,821
654,943
271,593

F
7,452
6634,240
20,393
9,909
4,109

Sig.
,000
,000
,000
,000
,007

Dependent Variable: особистіснатривожність
Source
Corrected Model
Intercept
стать
вік1
стать * вік1
Total
Corrected Total

Type III Sum of
Squares
3447,576(a)
438479,265
1347,821
1964,829
814,780
601983,000
27373,376

Dependent Variable: конативний компонент
Source
Corrected Model
Intercept
стать
вік1
стать * вік1
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum of
Squares
13,051
940,406
,590
7,476
4,538
83,341
1517,000
96,392

df
7
1
1
3
3
362
370
369

Mean
Square
1,864
940,406
,590
2,492
1,513
,230

F
8,098
4084,750
2,564
10,824
6,570

Sig.
,000
,000
,110
,000
,000
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Dependent Variable: спонтаність
Type III Sum
Source
of Squares
Corrected Model
321,419
Intercept
8448,281
стать
84,964
вік1
24,005
стать * вік1
153,352
Corrected Total
1620,132

df
7
1
1
3
3
369

Dependent Variable: аутосимпатія
Type III Sum
Source
of Squares
Corrected Model
484,203
Intercept
15421,147
стать
47,686
вік1
62,474
стать * вік1
319,286
Corrected Total
2760,976

df
7
1
1
3
3
369

Dependent Variable: саморозуміння
Type III Sum
Source
of Squares
Corrected Model
200,197
Intercept
24333,467
стать
,046
вік1
55,569
стать * вік1
137,997
Corrected Total
1233,827

df
7
1
1
3
3
369

Mean
Square
45,917
8448,281
84,964
8,002
51,117

F
12,799
2354,852
23,683
2,230
14,248

Sig.
,000
,000
,000
,084
,000

Mean
Square
69,172
15421,147
47,686
20,825
106,429

F
10,998
2451,917
7,582
3,311
16,922

Sig.
,000
,000
,006
,020
,000

Mean
Square
28,600
24333,467
,046
18,523
45,999

F
10,016
8522,119
,016
6,487
16,110

Sig.
,000
,000
,899
,000
,000

F
7,490
1940,261
2,858
8,507
5,824

Sig.
,000
,000
,092
,000
,001

Dependent Variable: психофізіологічний компонент
Type III Sum
Mean
Source
of Squares
df
Square
Corrected Model
31,657
7
4,522
Intercept
1171,455
1
1171,455
стать
1,726
1
1,726
вік1
15,409
3
5,136
стать * вік1
10,550
3
3,517
Error
218,562
362
,604
Total
1967,000
370
Corrected Total
250,219
369
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Dependent Variable: ергічність
Type III Sum of
Source
Squares
Corrected Model
1806,594(a)
стать
958,711
вік1
235,531
стать * вік1
295,275

df
7
1
3
3

Dependent Variable: пластичність
Type III Sum of
Source
Squares
Corrected Model
925,673(a)
стать
218,484
вік1
394,023
стать * вік1
53,374
Corrected Total
3806,997

df
7
1
3
3
369

Mean
Square
258,085
958,711
78,510
98,425

F
43,239
160,621
13,153
16,490

Mean Square
132,239
218,484
131,341
17,791

F
16,614
27,450
16,501
2,235

Sig.
,000
,000
,000
,000

Sig.
,000
,000
,000
,084
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Dependent Variable: темп
Type III Sum of
Source
Squares
Corrected Model
639,561(a)
Intercept
12156,498
стать
23,695
вік1
376,214
стать * вік1
164,251
Error
3629,112
Total
22553,000
Corrected Total
4268,673

df
7
1
1
3
3
362
370
369

Mean Square
91,366
12156,498
23,695
125,405
54,750
10,025

F
9,114
1212,598
2,364
12,509
5,461

Sig.
,000
,000
,125
,000
,001

Dependent Variable: емоційність
Type III Sum of
Source
Squares
Corrected Model
842,866(a)
Intercept
7978,286
стать
200,615
вік1
240,410
стать * вік1
273,871
Error
2842,691
Total
14518,000
Corrected Total
3685,557

df
7
1
1
3
3
362
370
369

Mean Square
120,409
7978,286
200,615
80,137
91,290
7,853

F
15,333
1015,988
25,547
10,205
11,625

Sig.
,000
,000
,000
,000
,000
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Додаток Б.8
Результати

дисперсійного

організаційно-професійних

аналізу

особливостей

соціально-демографічних
стресостійкості

державних

службовців

Dependent Variable: стресостійкість
Type III Sum
Source
of Squares
df
Corrected Model 3419,054(a) 3
Intercept
53280,293
1
стать
114,108
1
сім_ст1
774,069
1
стать * сім_ст1
2696,062
1
Error
7433,262
363
Total
111943,000 367
Corrected Total
10852,316
366
Dependent Variable: стресостійкість
Type III Sum
Source
of Squares
df
Corrected Model 17,811
3
Intercept
133,261
1
стать
,093
1
діти
,020
1
стать * діти
,423
1
Error
223,110
315
Total
3082,000
319
Corrected Total
240,922
318
Dependent Variable: стресостійкість
Type III
Source
Sum of Squares
Corrected Model
25,241
Intercept
2856,987
стать
8,396
катег
7,767
стать * катег
11,041
Error
226,067
Total
3486,000
Corrected Total
251,308

Mean
Square
1139,685
53280,293
114,108
774,069
2696,062
20,477

F
55,656
2601,919
5,572
37,801
131,661

Sig.
,000
,000
,019
,000
,000

Mean
Square
5,937
133,261
,093
,020
,423
,708

F
8,382
188,146
,132
,029
,598

Sig.
,000
,000
,717
,866
,440

df
3
1
1
1
1
366
370
369

Mean
Square
8,414
2856,987
8,396
7,767
11,041
,618

та

F
13,622
4625,433
13,594
12,575
17,876

Sig.
,000
,000
,000
,000
,000
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Dependent Variable: стресостійкість
Type III Sum of
Source
Squares
Corrected Model
16,344
Intercept
2566,843
стать
4,246
стаж1
2,046
стать * стаж1
5,359
Error
234,964
Total
3486,000
Corrected Total
251,308
Dependent Variable: стресостійкість
Type III Sum
Source
of Squares
df
Corrected Model 10,964
5
Intercept
2138,104
1
стать
9,309
1
стаж_п1
2,433
2
стать * стаж_п1 ,567
2
Error
240,344
364
Total
3486,000
370
Corrected Total
251,308
369
Dependent Variable: стресостійкість
Type III Sum
Source
of Squares
df
Corrected Model 668,816(a)
3
Intercept
89633,813
1
стать
601,960
1
осв_к
1,060
1
стать * осв_к
,029
1
Error
10183,500
363
Total
111943,000 367
Corrected Total
10852,316
366
Dependent Variable: стресостійкість
Type III Sum
Source
of Squares
df
Corrected Model 743,512(a)
5

df
7
1
1
3
3
362
370
369

Mean
Square
2,335
2566,843
4,246
,682
1,786
,649

F
3,597
3954,639
6,542
1,051
2,752

Mean
Square
2,193
2138,104
9,309
1,216
,284
,660

F
3,321
3238,148
14,099
1,842
,429

Sig.
,006
,000
,000
,110
,251

Mean
Square
222,939
89633,813
601,960
1,060
,029
28,054

F
7,947
3195,078
21,457
,038
,001

Sig.
,000
,000
,000
,846
,974

F
5,310

Sig.
,000

Mean
Square
148,702

Sig.
,001
,000
,011
,370
,043
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Intercept
стать
осв_б
стать * осв_б
Error
Total
Corrected Total

99863,468
662,404
16,671
51,527
10108,804
111943,000
10852,316

1
1
2
2
361
367
366

99863,468
662,404
8,335
25,763
28,002

3566,269
23,655
,298
,920

,000
,000
,743
,399
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Додаток В.
Результати формувального експерименту
Додаток В.1
Порівняльний аналіз рівнів стресостійкості та її компонентів до та після
формувального експерименту між експериментальною та контрольною
групами за критерієм χ2
групи досліджуваних * рівні мотиваційного компоненту (до формувального
експерименту)
Crosstabulation (% within групи досліджуваних)
рівні мотиваційного
компоненту (до
формувального експерименту)

Total

низький середній високий
групи
досліджуваних

експериментальна

10,0%

56,7%

33,3%

100,0%

контрольна

10,0%

53,3%

36,7%

100,0%

10,0%

55,0%

35,0%

100,0%

Total

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

,078

2

,962

Likelihood Ratio

,078

2

,962

Linear-by-Linear

,042

1

,837

Association
N of Valid Cases

60
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групи досліджуваних * рівні мотиваційного компоненту (після формувального
експерименту)

Crosstabulation
% within групи досліджуваних
рівні мотиваційного
компоненту (після
формувального експерименту)
низький
групи

середній

високий

40,0%

60,0%

6,7%

56,7%

36,7%

100,0%

3,4%

48,3%

48,3%

100,0%

експериментальна

досліджуваних
контрольна
Total

Total

100,0%

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

4,552

2

,103

Likelihood Ratio

5,345

2

,069

Linear-by-Linear

4,225

1

,040

Association
N of Valid Cases

60

групи досліджуваних * рівні когнітивного компоненту (до формувального
експерименту)
Crosstabulation (% within групи досліджуваних)
рівні когнітивногокомпоненту
(до формувального
експерименту)
низький
групи
досліджуваних

експериментальна 13,3%

Total

середній високий
66,7%

20,0%

100,0%
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контрольна
Total

16,7%

60,0%

23,3%

100,0%

15,0%

63,3%

21,7%

100,0%

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

,293

2

,864

Likelihood Ratio

,294

2

,863

Linear-by-Linear

,000

1

1,000

Association
N of Valid Cases

60

групи досліджуваних * рівні когнітивного компоненту (після формувального
експерименту)
Crosstabulation
% within групи досліджуваних
рівні розвитку когнітивного
компоненту (після формувального
експерименту)

групи
досліджуваних

низький

середній

високий

експериментальна

3,3%

46,7%

50,0%

100,0%

контрольна

13,3%

60,0%

26,7%

100,0%

8,4%

53,3%

38,3%

100,0%

Total

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

4,430

2

,109

Likelihood Ratio

4,593

2

,101

Linear-by-Linear

4,351

1

,037

Association
N of Valid Cases

Total

60
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групи досліджуваних * рівні афективного компоненту (до формувального
експерименту)
Crosstabulation (% within групи досліджуваних)
рівні афективного компоненту
(до формувального
експерименту)

групи

експериментальна

досліджуваних
контрольна
Total

Total

низький

середній

високий

10,0%

70,0%

20,0%

100,0%

13,3%

63,4%

23,3%

100,0%

11,7%

66,7%

21,7%

100,0%

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

,320

2

,852

Likelihood Ratio

,320

2

,852

Linear-by-Linear

,000

1

1,000

Association
N of Valid Cases

60

групи досліджуваних * рівні афективного компоненту (після формувального
експерименту)
Crosstabulation
% within групи досліджуваних
рівні афективного компоненту
(після формувального
експерименту)

групи досліджуваних

Total

Total

низький

середній

високий

експериментальна

3,3%

40,0%

56,7%

100,0%

контрольна

13,3%

60,0%

26,7%

100,0%

8,3%

50,0%

41,7%

100,0%
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Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

6,240

2

,044

Likelihood Ratio

6,449

2

,040

Linear-by-Linear Association

6,069

1

,014

N of Valid Cases

60

групи досліджуваних * рівні конативного компоненту (до формувального
експерименту)
Crosstabulation (% within групи досліджуваних)
рівні конативногокомпоненту
(до формувального
експерименту)

групи

експериментальна

досліджуваних
контрольна
Total

Total

низький

середній високий

26,7%

60,0%

13,3%

100,0%

30,0%

53,3%

16,7%

100,0%

28,3%

56,7%

15,0%

100,0%

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

,288

2

,866

Likelihood Ratio

,288

2

,866

Linear-by-Linear

,000

1

1,000

Association
N of Valid Cases

60

групи досліджуваних * рівні конативного компоненту (після формувального
експерименту) Crosstabulation (% within групи досліджуваних )
рівні конативногокомпоненту (після
формувального експерименту)

групи
досліджуваних

експериментальна

низький

середній

високий

3,3%

50,0%

46,7%

Total

100,0%
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контрольна
Total

26,7%

53,3%

20,0%

100,0%

15,0%

51,7%

33,3%

100,0%

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

8,677

2

,013

Likelihood Ratio

9,521

2

,009

Linear-by-Linear Association

8,200

1

,004

N of Valid Cases

60

групи

досліджуваних

*

рівні

психофізіологічного

компоненту

(до

формувального експерименту) Crosstabulation (% within групи досліджуваних)
рівні психофізіологічногокомпоненту (до
формувального експерименту)

групи

експериментальна

досліджуваних
контрольна
Total

низький

середній

високий

16,7%

33,3%

50,0%

100,0%

20,0%

33,3%

46,7%

100,0%

18,4%

33,3%

48,3%

100,0%

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

,125

2

,939

Likelihood Ratio

,126

2

,939

Linear-by-Linear

,114

1

,736

Association
N of Valid Cases

60

Total
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групи

досліджуваних

*

рівні

психофізіологічного

компоненту

(після

формувального експерименту) Crosstabulation% within групи досліджуваних
рівні психофізіологічногокомпоненту
(після формувального експерименту)

групи

експериментальна

досліджуваних
контрольна
Total

Total

низький

середній

високий

10,0%

40,0%

50,0%

100,0%

20,0%

36,7%

43,3%

100,0%

15,0%

38,3%

46,7%

100,0%

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

1,186

2

,553

Likelihood Ratio

1,206

2

,547

Linear-by-Linear Association

,793

1

,373

N of Valid Cases

60

групи досліджуваних * загальні рівні стресостійкості (до формувального
експерименту) Crosstabulation
загальні рівні стресостійкості (до формувального
експерименту)
низький
групи

Експеримен

досліджуваних -тальна
контрольна
Total

нижчий
середнього

середній

вищий
середнього

високий

Total

6,7%

23,3%

50,0%

16,7%

3,3%

100,0%

3,4%

20,0%

53,3%

20,0%

3,3%

100,0%

5,0%

21,7%

51,7%

18,3%

3,3%

100,0%

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

,533

4

,970

Likelihood Ratio

,540

4

,969

Linear-by-Linear Association

,360

1

,549
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N of Valid Cases

60

групи досліджуваних * загальні рівні стресостійкості (після формувального
експерименту) Crosstabulation
загальні рівні стресостійкості (після формувального
експерименту)
нижчий

низький
групи

середнього

Експериме

а
Total

вищий
середнього
30,0%

20,0%

100,0%

3,4%

13,3%

66,7%

13,3%

3,3%

100,0%

1,7%

11,7%

53,3%

21,7%

11,7%

100,0%

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

8,637

4

,071

Likelihood Ratio

9,487

4

,050

Linear-by-Linear

6,837

1

,009

N of Valid Cases

60

Total

40,0%

Chi-Square Tests

Association

високий

10,0%

досліджуваних -нтальна
контрольн

середній
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Додаток В.2
Динаміка рівнів стресостійкості держслужбовців з експериментальної
групи та її компонентів до і після формувального експерименту
NPar TestsSign Test
Frequencies
рівні мотиваційного компоненту (після
формувального експерименту) - рівні
мотиваційного компоненту (до формувального
експерименту)

Negative Differences

N
0

Positive Differences

10

Ties

20

Total

30

Test Statistics

Exact Sig. (2-tailed)

рівні мотиваційного компоненту (після формувального
експерименту) - рівні мотиваційного компоненту компоненту (до
формувального експерименту)
,002

Frequencies
рівні когнітивного компоненту (після формувального Negative Differences
експерименту) - рівні когнітивного компоненту (до
Positive Differences
формувального експерименту)
Ties
Total

N
0
11
19
30

Test Statistics
рівні когнітивного компоненту (після формувального експерименту) рівні когнітивного компоненту (до формувального експерименту)
Exact Sig. (2-tailed)

,001

Frequencies
рівні афективного компоненту (після
формувального експерименту) - рівні афективного
компоненту (до формувального експерименту)

Negative Differences

N
0

Positive Differences

12

Ties

18

Total

30
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Test Statistics

Exact Sig. (2-tailed)

рівні афективного компоненту (після формувального експерименту)
- рівні афективного компоненту (до формувального експерименту)
,001

Frequencies
рівні конативного компоненту (після формувального
експерименту) - рівні конативного компоненту (до
формувального експерименту)

Negative Differences

N
0

Positive Differences

16

Ties

14

Total

30

Test Statistics

Exact Sig. (2-tailed)

рівні конативного компоненту (після формувального експерименту)
- рівні конативного компоненту (до формувального експерименту)
,001

Frequencies
рівні психофізіологічного компоненту (до
формувального експерименту) - рівні
психофізіологічного компоненту (до формувального
експерименту)

Negative Differences

N
0

Positive Differences

2

Ties

28

Total

30

Test Statistics

Exact Sig. (2-tailed)

рівні психофізіологічного компоненту (до формувального
експерименту) - рівні психофізіологічного (до формувального
експерименту)
,500

Frequencies
рівні стресостійкості (після формувального
експерименту) - рівні стресостійкості (до
формувального експерименту)

Negative Differences

N
1

Positive Differences
Ties
Total

21
8
1
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Додаток В.3
Динаміка рівнів стресостійкості держслужбовців з контрольної групи та
її компонентів до і після формувального експерименту
NPar Tests
Sign Test
Frequencies
N
рівні мотиваційного компоненту (після

Negative Differences

1

формувального експерименту) - рівні

Positive Differences

2

мотиваційного компоненту (до формувального

Ties

27

Total

30

експерименту)

Test Statistics
рівні мотиваційного компоненту (після формувального
експерименту) - рівні мотиваційного компоненту компоненту (до
формувального експерименту)
Exact Sig. (2-tailed)

1,000

Frequencies
N
рівні когнітивного компоненту (після

Negative Differences

0

формувального експерименту) - рівні

Positive Differences

2

когнітивного компоненту (до формувального

Ties

28

експерименту)

Total

30

Test Statistics
рівні когнітивного компоненту (після формувального
експерименту) - рівні когнітивного компоненту (до
формувального експерименту)
Exact Sig. (2-tailed)

,500
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Frequencies
N
рівні афективного компоненту (після

Negative Differences

1

Positive Differences

2

Ties

27

Total

30

формувального експерименту) - рівні афективного
компоненту (до формувального експерименту)

Test Statistics
рівні афективного компоненту (після формувального
експерименту) - рівні афективного компоненту (до
формувального експерименту)
Exact Sig. (2-tailed)

1,000

Frequencies
N
рівні конативного компоненту (після

Negative Differences

1

формувального експерименту) - рівні конативного

Positive Differences

3

компоненту (до формувального експерименту)

Ties

26

Total

30

Test Statistics
рівні конативного компоненту (після формувального експерименту)
- рівні конативного компоненту (до формувального експерименту)
Exact Sig. (2-tailed)

,625

Frequencies
N
рівні психофізіологічного компоненту (до

Negative Differences

1

формувального експерименту) - рівні

Positive Differences

0

психофізіологічного компоненту (до формувального

Ties

29

експерименту)

Total

30
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Test Statistics
рівні психофізіологічного компоненту (до формувального
експерименту) - рівні психофізіологічного (до формувального
експерименту)
Exact Sig. (2-tailed)

1,000

Frequencies
N
рівні стресостійкості (після формувального

Negative Differences

2

експерименту) - рівні стресостійкості (до

Positive Differences

2

формувального експерименту)

Ties

26

Total

30

Test Statistics
рівні стресостійкості (після формувального експерименту) - рівні
стресостійкості (до формувального експерименту)
Exact Sig. (2-tailed)

1,000
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Додаток Г
Відомості про апробацію результатів
Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня:

1. «Актуальні проблеми рекреаційної психології та педагогіки дитинства»
м.Одеса, 14-15 вересня 2016р. заочна форма участі. Тема доповіді: Як бути
стресостійкою в умовах виробничих навантажань.
2. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість та її
історія» м. Київ, 16-17 листопада 2017 р., заочна форма участі. Тема
доповіді: Розвиток стресостікості в екстримальних умовах.
3. ІІ Міжнародна наукова конференція «Mokslugristosvietimolink»,
м. Вільнюс, 10-20 листопада 2017 р. очна форма участі. Тема доповіді: До
проблеми копін-поведінки жінок – управлінців освітньої галузі.
4. XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація
особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми», м.
Київ, 2017 р. очна форма участі.Тема доповіді: Особливості прояву
стресостійкості й ступеня емоційної реактивності у жінок – управлінців.
5. V

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Актуальні

проблеми рекреаційної психології та педагогіки дитинства», м. Одеса,
14-15 вересня 2018 р., очна форма участі. Тема доповіді: Розвиток
стресостійкості у педагогоів-організаторів, які працюють у рекреаційних
дитячих закладах.
6. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість
укризових умовах та критичних ситуаціях» м. Суми, 22-23 лютого 2018 р.,
заочна

форма

участі.Тема

професійної діяльності

доповіді:

Стресостійкість

як

чинник

жінок – управлінців: структурно-компонентний

аналіз.
7. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та
перспективи професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції»,
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м. Кропивницький, 18-19 квітня 2019 р., заочна форма участі. Тема доповіді:
Чинники розвитку стресостійкісті жінок – державних службовців.
8. ІV

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Військова

психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи», м. Київ,
2019, очна форма участі. Тема доповіді: Компонетна структура розвитку
стресостійкості жінок – державних службовців
9. XІV Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація
особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми»,
м. Київ, 2019 р., очна форма участі. Тема доповіді: Психологічний супровід
розвитку стресостійкості жінок – державних службовців.
10. Міжнародний форум з позашкільної освіти, м. Київ, 25 вересня
2017 р., очна форма участі.Тема доповіді: Стресостійкість і стрес у
професійній діяльності жінок – державних службовців.
Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня:
11. Всеукраїнська

науково-практична

конференція

«Актуальні

проблеми сучасної психології розвитку», м. Київ, 30 березня 2018 р., очна
форма участі. Тема доповіді: Розвиток стресостійкості у жінок –
управлінців під час розв’язання нетипових професійних ситуації.
12. Науковий круглий стіл «Особистість у сучасному світі», м. Ніжин,
7 грудня 2018 р., очна форма участі. Тема доповіді:
13. Засіданнях лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці
Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м.Київ, 20152019 рр.
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Додаток Д
Додаток Д.1.
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Продовження додатку Д.4.

