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У статті описано деякі аспекти оволодіння стресовою ситуацією 
студентами вузів різного профілю та курсантами, поверхнево розгля-
нуто проблему оцінки особистісних факторів, які впливають на про-
цес травматизації і посттравматичної адаптації, а також вказано 
на роботи, в яких досліджувались методики саморегуляції психічного 
стану.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Дослідження ста-
нів працюючої людини є традиційним предметом вивчення для цілого 
комплексу наукових дисциплін, зайнятих аналізом трудової діяльно-
сті, і насамперед – психологічних.

Актуальність даної проблематики істотно зросла в останні де-
сятиліття у зв’язку з розвитком нових, більш складних за технічним 
оснащенням і організаційною структурою видів трудової діяльності, 
що ставлять підвищені вимоги до ефективності і якості праці [7]; у 
стрімко мінливих соціально-економічних умовах, умовах життєді-
яльності, що ускладнюються, та інтенсифікації обсягів одержуваної 
інформації, зростанні емоційних, інформаційних навантажень і ви-

© Хуртенко О. 
253

№ 1(3)
2 0 1 6

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ



мог до психологічного адаптаційного потенціалу особистості спосте-
рігається підвищення нервово-психічної напруженості у всіх сферах 
діяльності людини, що супроводжується підвищеними вимогами до 
психічної стійкості й адаптивності. Гостро постає проблема адапта-
ції до умов особистісно-середовищної взаємодії, профілактики стре-
согенних впливів та їх наслідків для особистості, а також підтримки 
необхідного для успішної діяльності рівня психічного і фізичного здо-
ров’я [1; 3].

Складнощі включення у взаємодію з соціальним оточенням є 
джерелом стресу для людей будь-якого віку. Життя сучасної людини 
насичене стресовими ситуаціями, тому здатність їм протистояти є 
необхідним ресурсом самореалізації людини як особистості, благопо-
луччя взаємин з іншими людьми [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядаєть-
ся дана проблема та на які опирається автор. Аналіз науково-мето-
дичної літератури та спеціалізованих періодичних видань з псиxології 
переконливо свідчить, що проблема адаптації особистості в екстре-
мальниx і післяекстремальниx умоваx є актуальною для сучасного 
суспільства з позиції визначення факторів, які є підставою для вну-
трішньої стійкості особистості в екстремальниx ситуаціяx, а також 
перетворень, детермінованиx екстремальною ситуацією.

До теперішнього часу не склалося загальноприйнятої концепції, 
що дозволяє пояснити причини, які призводять до погіршення функ-
ціонального стану, зміни особистісного статусу, порушення професій-
ної ефективності та безпеки праці, розвитку психосоматичних захво-
рювань, стійких порушень психічного і соматичного здоров’я більшо-
сті осіб, які зазнали впливу стресу та факторів різних екстремальних 
ситуацій. 

Так, низка авторів [1–3; 6; 8] зазначають, що стрес, особливо дов-
гостроково існуючий, може призвести до поступового виснаження 
адаптаційних механізмів і ресурсів особистості і, як наслідок, до пору-
шення психічної адаптації, до зриву функціональних систем життєді-
яльності та розвитку розладів у психічній та соматичній сфері різного 
ступеня вираженості. 
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Безперечним залишається те, що у формуванні різноманітних 
психічних і соматичних порушень під час виникнення посттравма-
тичних стресових станів важливу роль відіграють психологічні осо-
бливості особистості. 

Ураховуючи вищезазначене, у роботі ми ставили такі завдання:
1. Розглянути стан вивчення проблеми психологічної саморегуля-

ції та психопрофілактики негативних функціональних станів людини;
2. Визначити складові психологічної профілактики негативних 

емоційних станів у курсантів та співробітників різного роду військ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема вивчення 

негативних психічних станів та їх впливу на поведінку людини розгля-
далася як з позицій загальної психології (Ф. Е. Василюком, Ф. Д. Гор-
бовим, Л. П. Гримак, Л. Я. Гозманом, Н. Д. Левітовим, В. І. Пановим, 
А. О. Прохоровим), так і в психофізіології та психотерапії посттрав-
матичних і гостротравматичних розладів (Ю.  А. Олександрівський, 
П. Б. Ганнушкіна, Є. К. Краснушкин, Г. Сельє, О. М. Дерябін, Е. О. Ла-
зебний, Н. В. Тарабрина). Авторами описано психічні стани та пове-
дінку людини в періоди перед-, пост- і власне екстремальної ситуації.

Широке висвітлення проблема психологічної діагностики гострих 
стресових і посттравматичних стресових порушень отримала в пра-
цях зарубіжних психологів (Я. Агреля, М. Горовітця), що досліджува-
ли військовослужбовців у роки Другої світової війни, війни в Кореї і 
у В’єтнамі.

Разом з тим у роботах цих авторів посттравматичні стресові стани 
розглядалися в основному з позиції впливу на особистість екстремаль-
них стресорів, до яких належать явна загроза власному життю, життя 
товаришів по службі і мирних жителів; втрати серед особового складу 
підрозділу; попадання у “ситуацію заручника”; застосування зброї на 
поразку або смертельне поранення людини; катастрофа чи руйнівне 
стихійне лихо, що спричинило за собою масову загибель людей.

Однак досліджень внутрішньоособистісних психологічних меха-
нізмів виникнення і вияву посттравматичних стресових станів в ука-
заних вище робота не проводилися.

255
№ 1(3)
2 0 1 6

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ



Зазначимо, що педагогічна та вікова психологія в аспекті “подо-
лання стресу” особливу увагу приділяє юнацькому віку, оскільки до-
слідження плеяди авторів (П. І. Олександрович, Є. В. Будико, В. Dаs 
Guptа) свідчать про особливу вразливість учнів у старших класах 
школи і вузах у плані нервово-психічного здоров’я; наголошується, 
що юнацький вік пов’язаний з кризовими ситуаціями, які посилю-
ються для студентів і курсантів особливостями їх життєвої ситуації 
та діяльності (А. І. Бурханов, Л. І. Носова, С. А. Тапонова і ін.), а зро-
стаючий рівень конфліктів в основних сферах життя учнів виступає 
як основний патогенетичний чинник неврозів і причина ослаблен-
ня здібностей адаптуватися до складних умов навчальної діяльності 
(В. А. Ташликов, Н. Д. Творогова, Е. Н. Юрасова, Е. Hаіm, Е. Оlbrісh, 
та ін.).

Наприклад, Ісаєва О. Р. (2010) встановила, що поведінка, яка доз-
воляє впоратися зі стресом, має вікові та тендерні відмінності, може 
змінюватися протягом життя залежно від завдань і вимог, що став-
ляться до людини середовищем на різних етапах онтогенезу і соціоге-
незу. Вищевказаний автор заявляє, що репертуар поведінки для подо-
лання стресу в поєднанні з механізмами психологічного захисту являє 
собою широкий спектр різноманітних варіантів: від гнучких, ситуа-
ційно обумовлених стратегій подолання труднощів до стійких особи-
стісних паттернів (стилів) реагування. Його потенційна адаптивність 
залежить від співвідношення ступеня вираженості свідомих і несві-
домих форм адаптаційних механізмів особистісного функціонуван-
ня. Стійкі сполучення стилів поведінки подолання стресу визначають 
характер (специфіку) психічної адаптації і рівень пристосувальних 
можливостей особистості; вони є одними з параметрів, складових по-
няття “психологічної уразливості” особистості, розгляд якої необхід-
но проводити тільки при обліку особистісних ресурсів [3].

При цьому в науковій літературі широко описані захисні фактори, 
які протидіють дезадаптації. У їх числі “копінг” – особливий механізм 
оволодіння стресовою ситуацією. Механізми оволодіння можуть бути 
посилені психопрофілактичною роботою, у руслі якої рекомендується 
застосовувати низку засобів фізичної підготовки [8].
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Щодо впливу фізичної підготовки та фізкультурно-спортивної 
діяльності на психічні стани, а також соціалізації особистості у фіз-
культурно-спортивній діяльності можна виділити роботи авторів 
С. М. Ашкіназі, А. А. Горєлова, В. В. Миронова, В. Г. Федорова, Н. В. Ро-
маненко, А. В. Зюкина. 

Постійно вдосконалюються рекомендації авторів щодо формуван-
ня і розвитку індивідуального стилю саморегуляції у спорті: зокрема, 
Я. Х. Вилканова наголошує на важливості роботи з розвитку особи-
стісних передумов стійкості до змагального стресу у юних спортсме-
нів, до числа яких належать: стійка і реалістична самооцінка, адекват-
ний можливостям рівень домагань, мотивація, що сприяє успішності 
виступів на змаганнях [1]. У той же час до перелічених передумов стій-
кості до змагального стресу можна додати, що в екстремальних умо-
вах, які передують і супроводжують відповідальні змагання, засобів 
психопрофілактики може виявитися недостатньо для забезпечення 
стану психічної готовності спортсмена до змагань. У цих умовах опти-
мізація психічного стану досягається за рахунок використання само-
регуляції (Н. А. Худадов). Розробка і включення усвідомлених засобів 
і методів психічної саморегуляції психічного стану в змагальний про-
цес спортсменів вищої кваліфікації є одним з перспективних напрям-
ків досліджень у проблемі підвищення результативності їх змагальної 
діяльності. У запропонованому аспекті цікавими є роботи щодо оцін-
ки розвитку здатності до саморегуляції психічного стану юних борців 
в умовах спортивної діяльності (Р. Монгуш), а також удосконалення 
засобів саморегуляції психічного стану хокеїстів вищої кваліфікації 
[5], де вказується що ефективність методики саморегуляції психічно-
го стану може бути значно підвищена, якщо її розробка буде заснова-
на на індивідуальних особливостях виявів психічного стану. 

Разом з тим ще раз вкажемо на актуальність досліджень щодо ви-
значення психічних станів студентів у вузах різного профілю, курсан-
тів у вищих військово-навчальних закладах, оскільки навчання моло-
дих людей у вузі пов’язано з постійним нарощуванням обсягу інфор-
мації при дефіциті часу для її ефективної переробки, з незвичним для 
студентів розумовим та психічним навантаженням (Г.  А. Ковальов, 
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В. А. Ганзен). Психологами і соціологами відзначається певна дезадап-
тація особистості в умовах, пов’язаних з необхідністю прийняття не-
простих рішень і пошуку виходів зі складних ситуацій, констатується 
нарощування невротизації суспільства і особливо його молодого по-
коління [8]. 

Можемо констатувати, що вияви стресу у студентів у вигляді під-
вищеної тривожності і зміни функціонального стану залежать від рів-
ня сформованості системи довільної саморегуляції, а до факторів, які 
сприяють підвищенню рівня сформованості саморегуляції, належать 
мотивація досягнення успіху, висока самооцінка, високий ступінь сві-
домості життя, високий рівень суб’єктивного контролю, високі показ-
ники інтелектуального розвитку, низька особистісна тривожність [1].

Актуальність досліджень психічних станів студентів у вузах різ-
ного профілю та курсантів у вищих військових навчальних закладах 
є беззаперечною, в аспекті вищезазначених умов важливе місце посі-
дає проблема оцінки особистісних факторів, які впливають на процес 
травматизації і посттравматичої адаптації. 

Необхідно відмітити, що висока психотравматизація особистості 
і її соціальна значимість в сучасних умовах визначають необхідність 
оптимізації основних форм, підходів і методів психологічного супро-
воду людей, які зазнали стресу будь-якого походження. Особливо ак-
туальним це питання є для курсантів вищих військових навчальних 
закладів та військовослужбовців.

Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що післястресові 
стани у військових супроводжуються деструктивною поведінкою [9], 
а люди даної професії вимагають психологічної допомоги в її подо-
ланні. Так, Сальникова О. Ю. наголошує, що посттравматичний стре-
совий стан (ПТСС) є не просто емоційною реакцією особистості на 
сформовані складні обставини, а результатом складної глибинної пе-
ребудови особистості в результаті підвищення екстремальності умов 
її життєдіяльності.

При високій вираженості ПТСС у співробітників змінюється 
структура міжособистісних відносин: спілкування збіднюється, стає 
субординаційно-рольовим, втрачає свою легкість, що призводить до 
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зниження самоповаги і зростання внутрішнього конфлікту. При по-
силенні психотравматизації змінюється структура захисної сфери 
особистості співробітника, приводячи до більшої виразності замі-
щення-переносу. Крім того, у співробітників виявляється регрес до 
примітивних форм поведінки, де агресія зганяється на оточення (під-
леглих, сім’ю, дітей та ін.). 

Для попередження негативних наслідків психотравм, викликаних 
впливом на співробітників умов повсякденної службової діяльності, 
необхідна кваліфікована психологічна допомога на ранніх стадіях 
формування ПТСС. 

Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що потенціал 
подолання стресогенних подій відбивається у виборі успішних або 
неуспішних пристосувальних стратегій поведінки, а рівень розвитку і 
репертуар адаптаційних механізмів мають величезне значення як для 
соціально-психологічного функціонування людини, так і для збере-
ження його психічного благополуччя (H. А. Сирота, В. М. Ялтонський, 
А.  Г.  Маклаков, В.  А. Абабков, M.  L. Сооpеr, Е. Аshtоn, M.  Vоsvісk, 
M. Сhеsnеy). 

Домагаючись об’єктивної оцінки психологічної реальності, слід 
пам’ятати, що людиною приймаються рішення часто не з урахуванням 
зважених імовірностей можливих подій і визначення співвідношення 
ризику і корисності, а під впливом пережитих психічних станів. З ін-
шого боку, успішно вироблений індивідуальний стиль поведінки, що 
забезпечує продуктивність навчальної та службової діяльності, відби-
вається в особливостях формування та актуалізації психічних станів. 
Позитивну роль при цьому може грати цілеспрямоване застосування 
засобів фізичної підготовки і спорту [4; 6]. 

Завдання формування адекватних внутрішніх засобів саморегу-
ляції може бути вирішене за допомогою спеціальних методів психо-
профілактичного впливу, що одержали назву методів психологічної 
(психічної) саморегуляції стану. Ці методи утворюють досить великий 
клас корекційних засобів (аутогенне тренування, різні техніки релак-
сації, прийоми ідеомоторного тренінгу та ін.) і мають тривалу історію 
використання в медичній та психотерапевтичної практиці [7].
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У той же час, недостатня вивченість формування та розвитку 
пост травматичного стресового розладу обмежує можливість його діа-
гностики, прогнозу, динаміки, а також оцінки прогнозу ефективності 
реабілітації [6].

На сучасному етапі важливим завданням дослідників є вивчення 
псиxологічниx меxанізмів і закономірностей реадаптації посттравма-
тичних стресових розладів з позиції збереження особистістю свого 
статусу і позитивниx позицій.

Висновки. Численні дослідження, спостереження, експерименти 
не лише не вичерпали проблему адаптації до стресових ситуацій, а, й, 
навпаки, показали її глибину і багатовимірність. 

Вияви стресу у студентів залежать від рівня сформованості сис-
теми довільної саморегуляції та визначаються такими факторами, як 
типологічні особливості темпераменту й акцентуації характеру, спе-
цифіка мотивації досягнення, рівень суб’єктивного контролю, смис-
ложиттєві орієнтації, рівень інтелектуального розвитку.

У той же час, питання посттравматичного стресового стану та 
його профілактики є актуальним для курсантів вищих військових на-
вчальних закладів та військовослужбовців, оскільки часті екстремаль-
ні ситуації – масові заворушення, стихійні лиха, катастрофи, локальні 
війни тощо, які потребують швидкої орієнтації і рішучих дій, чинять 
сильний травмуючий вплив на психіку і призводять до розвитку в 
особового складу внутрішніх військ станів психічної дезадаптації. 

Умови, в яких доводиться працювати співробітникам різного 
роду військ, з психологічної точки зору характеризуються значним 
психотравмуючим впливом, а проблема високої ймовірності виник-
нення післястресових станів у співробітників стоїть досить гостро. 
Перебування на військовій службі призводить до того, що курсанти 
та молоді офіцери піддаються негативному впливу інформаційних, 
соціально-психологічних та інших стресоутворюючих факторів, які 
сприяють формуванню когнітивних, афективних, комунікативних та 
інтрактивних перевантажень.

Психологічна профілактика негативних емоційних станів у кур-
сантів і співробітників різного роду військ містить: проведення спе-
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ціального навчання і психологічного тренінгу, надання співробіт-
никам спеціальної, невідкладної та реабілітаційної психологічної 
допомоги. Ефективність допомоги можна підвищити, надаючи її з 
урахуванням знання особливостей функціонально-психодинамічних 
механізмів виникнення і розвитку ПТСС в умовах повсякденної на-
вчальної і службової діяльності.

Перспективи подальших досліджень полягають в уточненні змі-
сту та специфіки післятравматичної адаптації (реадаптації) осіб з бо-
йовим досвідом під час їх інтеграції до умов мирного життя.
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Хуртенко О. Психологические особенности личности в услови-
ях посттравматических стрессовых состояний

В статье описаны некоторые аспекты совладания со стрессовой 
ситуацией студентами вузов разного профиля и курсантами, поверх-
ностно рассмотрена проблема оценки личностных факторов, влия-
ющих на процесс травматизации и посттравматической адаптации, 
также указано на исследования методик саморегуляции психического 
состояния.

Ключевые слова: адаптация, стресс, экстремальные ситуации, 
посттравматические расстройства.

Khurtеnkо О. Psyсhоlоgісаl сhаrасtеrіstісs оf pеrsоnаlіty undеr 
pоsttrаumаtіс strеss соndіtіоn

Thіs аrtісlе dеsсrіbеs sоmе аspесts оf mаstеrіng strеssful sіtuаtіоn wіth 
unіvеrsіty studеnts оf dіffеrеnt prоfіlеs аnd саdеts, supеrfісіаl соnsіdеrs thе 
prоblеm оf еvаluаtіоn pеrsоnаl fасtоrs thаt аffесt thе prосеss оf trаumа 
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аnd pоsttrаumаtіс аdаptаtіоn аnd іndісаtеd оn thе wоrk whісh studіеd 
mеthоds оf sеlf mеntаl stаtе.

Thе rеsеаrсh соndіtіоns оf wоrkіng mаn іs а trаdіtіоnаl subjесt оf 
study fоr thе whоlе rаngе оf sсіеntіfіс dіsсіplіnеs іnvоlvеd аnаlysіs оf wоrk 
аnd аbоvе аll – psyсhоlоgісаl.

Untіl tоdаy hаs nоt dеvеlоpеd соmmоn соnсеpts thаt саn еxplаіn thе 
саusеs thаt lеаd tо pооr funсtіоnаl stаtus, сhаngе pеrsоnаl stаtus, vіоlаtіоn 
оf prоfеssіоnаl еffесtіvеnеss аnd sаfеty, dеvеlоpmеnt оf psyсhоsоmаtіс 
dіsеаsеs, pеrsіstеnt mеntаl dіsоrdеrs аnd physісаl hеаlth оf mоst іndіvіduаls 
еxpоsеd tо strеss fасtоrs аnd vаrіоus еxtrеmе sіtuаtіоns.

Wе саn stаtе thаt thе mаnіfеstаtіоns оf studеnts strеss іn thе fоrm оf 
іnсrеаsеd аnxіеty аnd сhаngеs іn funсtіоnаl stаtus dеpеnd оn thе fоrmаtіоn 
оf а systеm оf vоluntаry sеlf-rеgulаtіоn аnd tо thе fасtоrs thаt соntrіbutе tо 
thе lеvеl оf fоrmаtіоn оf sеlf-rеgulаtіоn аppеrtаіn mоtіvаtіоn tо suссееd, 
hіgh sеlf-еstееm, а hіgh dеgrее оf аwаrеnеss оf lіfе, а hіgh lеvеl subjесtіvе 
соntrоl, hіgh pеrfоrmаnсе іntеllесtuаl dеvеlоpmеnt, lоw pеrsоnаl аnxіеty.

Іt shоuld bе nоtеd thаt hіgh psyсhоlоgісаl trаumа оf pеrsоnаlіty 
аnd іts sосіаl sіgnіfісаnсе іn mоdеrn соndіtіоns dеtеrmіnе thе nееd fоr 
оptіmіzаtіоn оf thе bаsіс fоrms, аpprоасhеs аnd mеthоds оf psyсhоlоgісаl 
suppоrt fоr pеоplе whо hаvе еxpеrіеnсеd thе strеss оf аny оrіgіn. Еspесіаlly 
іmpоrtаnt thіs іssuе іs fоr thе саdеts оf hіghеr mіlіtаry еduсаtіоnаl 
іnstіtutіоns аnd mіlіtаry pеrsоnnеl.

Tо prеvеnt psyсhо trаumа nеgаtіvе соnsеquеnсеs саusеd by еxpоsurе tо 
еvеrydаy соndіtіоns fоr stаff pеrfоrmаnсе rеquіrеs quаlіfіеd psyсhоlоgісаl 
hеlp оn thе еаrly stаgеs оf fоrmаtіоn оf pоst-trаumаtіс syndrоmе.

Аt thе prеsеnt stаgе thе іmpоrtаnt tаsk оf rеsеаrсhеrs іs study оf 
psyсhоlоgісаl mесhаnіsms аnd rеgulаrіtіеs оf rеаdаptаtіоn pоst-trаumаtіс 
strеss dіsоrdеr frоm а pоsіtіоn оf prеsеrvе thеіr stаtus аnd pеrsоnаlіty 
pоsіtіvе pоsіtіоn.

Kеywоrds: аdаptаtіоn, strеss, еxtrеmе sіtuаtіоns pоst trаumаtіс 
dіsоrdеrs.
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