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Цікавим аспектом дослідження проблеми стресу є усвідомлення того, що 

стрес значною мірою є продуктом способу мислення та оцінки ситуації, знання 

власних можливостей, ступеня навченості способам і стратегіям поведінки в 

стресовій ситуації.  Тому у розумінні механізмів стресостійкості на особливу 

увагу заслуговує вивчення інтелектуально-пізнавальних чинників, зокрема, 

таких як критичність мислення, перцептивні здібності, здатність передбачення 

загрозливих подій, а також інших когнітивних чинників, розвиток та регуляція 

яких підвищує толерантність особистості до умов психічного стресу. Розробка 

даної проблеми важлива не тільки в теоретичному, але і практичному плані, 

зокрема для вирішення завдань профілактики, ранньої діагностики та 

психокорекції різних психічних розладів студентів, а також для забезпечення 

їхньої високої працездатності в майбутній професійній діяльності.   

Аналіз останніх публікацій. Слід зазначити, що вивченням 

інтелектуально-пізнавальних детермінант стресостійкості займалось багато 

вітчизняних дослідників, серед яких слід назвати  Ю.Ханіна,  Г.Ложкіна, 

О.Кокуна,  Карамушку Л.М., Крайнюк В.М. та ін. У цьому аспекті досліджень 

заслуговує на увагу концепція Альберта Елліса, яка розкриває емоційні та 

поведінкові аспекти функціонування людини  у складних ситуаціях та акцентує 

особливу увагу на  важливості  мисленневого компоненту у їх вирішенні [1]. На 

думку А. Елліса когнітивна емотивно-поведінкова трансформація 

нераціональних думок у раціональні сприяє формуванню високого рівня 

стресостійкості, а отже, передбачає подолання ситуації, підвищує самооцінку та 

забезпечує психологічне здоров’я. В той же час слід також пам’ятати про те, що 

стрес негативно впливає на пізнавальні функції особистості: звужується поле 

уваги, виникають труднощі з відтворенням інформації та логічністю мислення, 

виникають труднощі у прийнятті рішення, знижується творчий потенціал. Все 

це посилює загальний стрес та гальмує пошук виходу із стресової ситуації.  

Метою нашого дослідження стало емпіричне вивчення особливостей 

стресостійкості та ірраціональних установок майбутніх фахівців різних 

соціономічних професій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В емпіричному дослідженні 

взяло участь взяло участь 198 студентів професійних училищ та вищих 

навчальних закладів м. Чернівці (Україна), серед яких студенти університету 

склали 113 осіб, а професійних училищ  – 85. Вік досліджуваних студентів – від 

16 до 38 років (М=19,21; SD=4,36). Серед досліджуваних було 96 чоловіків та 

102 жінки. Тест хі-квадрат показав гомогенність груп студентів за статтю, 

спеціальністю та типом навчального закладу (р≥0,05; ni).  

У дослідженні було використано Бостонський тест стресостійкості та 

методику діагностики ірраціональних установок Альберта Елліса [3;2].  

На основі узагальнення емпіричних даних можна зробити наступні 

висновки: 



1. У мисленні сучасних студентів виявлено різні ірраціональні установки, 

однак найбільш вираженою є «катастрофізація», найменш вираженою – 

«фрустраційна толерантність». У студентів вузів порівняно зі студентами 

училищ частіше виявляються такі мисленневі установки, як «повинність щодо 

себе» та «катастрофізація» (р<0,05). У мисленні дівчат частіше, ніж у хлопців, 

домінують наступні установки, як «повинність щодо інших», 

«катастрофізація», «самооцінка і раціональність мислення»  (див. табл. 1).  

Таблиця 1 

Показники ірраціональних установок студентів  
 

 

Хлопці Дівчата  

t 

 

р 

СНЗ ВНЗ  

t 

 

р М σ М σ М σ М σ 

1 17,74 2,87 16,77 2,67 2,45 0,015 18,02 2,19 16,65 3,09 3,67 0,001 

2 17,95 2,77 17,31 2,58 1,66 0,98 18,25 2,76 17,15 2,55 2,89 0,004 

3 19,39 1,88 18,50 2,33 2,92 0,004 18,98 2,07 18,89 2,24 0,26 0,791 

4 19,05 3,13 17,62 2,93 3,33 0,001 18,15 3,04 18,43 3,15 -0,62 0,530 

5 19,39 3,01 18,88 2,63 1,25 0,211 19,12 2,51 19,13 3,04 -0,03 0,970 

Примітки: СНЗ – середній навчальний заклад, ВНЗ – вищий навчальний заклад; 

Ірраціональні установки: 1 – катастрофізація;  2 – повинність щодо себе; 3 – повинність щодо 

інших; 4 – самооцінка і раціональність мислення; 5 – фрустраційна толерантність. 

 

2. Для сучасних українських студентів вищих та середніх навчальних 

закладів характерним є середній рівень стресостійкості, причому рівень 

стресостійкості студентів вузів є істотно вищим (М=32,02, σ=9,78), ніж училищ 

(М=47,04, σ=11,05) (р<0,05).  

3. Ірраціональні установки є більш вираженими у студентів з низьким 

рівнем стресостійкості порівняно зі студентами з середнім та високим рівнем 

стресостійкості (див. табл. 2).  

Таблиця 2 

Порівняльний аналіз стресостійкості з типами ірраціональних установок 
 

Ірраціональні установки 

Рівні стресостійкості студентів 

Низький Середній Високий 

М σ М σ М σ 

Катастрофізація 15,44 2,27 17,36 2,92 17,57 2,25 

Повинність щодо себе 16,56 1,89 17,66 2,83 17,92 2,31 

Повинність щодо інших 18,31 2,30 19,05 2,15 18,73 2,18 

Самооцінка і раціональність мислення 17,41 2,56 18,59 2,30 17,94 2,26 

Фрустраційна толерантність 18,84 2,56 18,97 2,15 21,25 2,27 

Таким чином, результати дослідження вказують на необхідність 

цілеспрямованої роботи по формуванню стресостійкості майбутніх фахівців 

соціономічних професій, що буде перспективою наших подальших досліджень. 
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