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В роботі представлено теоретичний аналіз проблеми копінг-поведінки 

особистості. Проаналізовано низку сучасних досліджень в контексті екстраполяції 
на невротичний, прикордонний та психотичний рівні особистісної організації.  
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Дослідження проблеми копінгу з самого початку пов’язано з проблемами 

подолання криз. Вперше термін був використаний Л.Мерфі в 1962 році в 
дослідженнях способів подолання дітьми вимог, висунутих кризами розвитку.  У 
дослідженнях автора акцентовано увагу на копінгу як  вродженій манері поведінки, 
з одного боку, а з іншого – як на придбаній, індивідуальній формі поведінки. 
Дослідником підкреслювалася  неусвідомленість їхньої сутності. Проте подальші 
дослідження Р.С.Лазаруса розширили розуміння копінг-механізмів як усвідомлених 
стратегії дій, в ситуаціях психологічної загрози, зокрема фізичному, особистісному і 
соціальному благополуччю індивіда [1]. 

Людина як суб'єкт психічної діяльності має багаторівневу організацію, що 
визначає різні рівні й аспекти її психологічного вивчення. На кожному з цих рівнів 
проявляється певний   варіант її сутності [13]. В ієрархічній моделі людини за Б.Г. 
Ананьєвим виділено рівні індивіда, особистості та індивідуальності, з відповідними 
підрівнями з п'ятьма рівнями психічної організації. Субординаційних характер рівнів 
психічної організації людини свідчить про те, що дорослій нормальній людині 
одночасно властиві всі зазначені рівні, які знаходяться не тільки в ієрархічних 
відносинах, а й у відносинах співіснування і взаємодії, тобто в координаційних 
відносинах. Цей аспект психологічної організації людини запропоновано В. А. 
Ганзеном [5]. 
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Проте аналіз більшості вітчизняних наукових концепцій та підходів, які за 
своєю методологічної сутністю пов’язані з радянською та ранньою пострадянською 
психологією, призводить нас до висновку про певну відокремленість цих парадигм 
від практико-орієнтованих заходів, що призводить до певного розриву між 
загальною та практичною психологією.  В цьому контексті достатньо переконливою 
вважаємо рівневу концепцію Н. Мак-Уільямс, відповідно до якої кожна особа 
фіксована на певному  рівні розвитку особистості,  а саме: психотичний, 
прикордонний і невротичний.  

Метою статті є проаналізувати основні міжгалузеві психологічні дослідження 
проблеми копінг-поведінки та визначити її основні стратегії та механізми на 
невротичному, прикордонному,  психотичному рівнях особистісної організації.  

Виклад основного матеріалу.  У визначенні Р.С.Лазаруса під  копінгом 
розуміється «постійно змінювані когнітивні і поведінкові способи подолання 
специфічних зовнішніх і внутрішніх вимог, які оцінюються людиною як вагомі або 
перевершують його можливості» [8с. 141]. 

Як стверджує О.П.Белінська [3], сучасний стан розвитку даної області 
досліджень поєднує в собі більше ніж різні за своїми теоретичним підставах 
підходи, звертається до аналізу досить широкої психологічної реальності, її 
методичний інструментарій нерідко перебуває в стадії розробки.  

Дослідниця пояснює це на прикладі, поняття «подолання» (совладание, рос.) 
яке може бути використано і при вивченні когнітивної оцінки людиною суб'єктивно 
важких ситуацій, і при характеристиці поведінкових реакцій на стрес, і як сукупність 
когнітивної і поведінкової активності суб'єкта в ході соціально-психологічної 
адаптації.  

У більшості випадків подолання розуміється як специфічний спосіб взаємодії з 
критичною ситуацією (зовнішньо- чи внутрішньодетермінованою), який 
визначається її суб'єктивною значущістю для людини, з одного боку, і його 
власними психологічними можливостями, з іншого [3].  

Цікавим є погляд на зміст подолання  через розгляд його в контексті проблем 
соціально-психологічної адаптації. Подібне розуміння подолання найбільш яскраво 
присутній сьогодні в рамках крос-культурної психології [3]. 

Звернімося до аналізу досліджень копінгу в контексті медичної психології та 
психотерапевтичних практик, як провідних концептуально утворюючих засад 
нашого дослідження.  

Психофізіологічні характеристики та особливості поведінки, що долає, у 
клінічно здорових осіб та хворих на артеріальну гіпертензію досліджено 
Т.І.Мараєво [9]. В умовах дослідження було проведено комплексну оцінку 
психофізіологічних особливостей долаючої поведінки клінічно здорових осіб та 
хворих на артеріальну гіпертензію  (АГ) з урахуванням гендерної та соціальної 
приналежності, а також таких факторів ризику, як тютюнопаління, обтяжений 
сімейний анамнез. Встановлено ряд суттєвих відмінностей в поведінці у клінічно 
здорових осіб у різних групах: так, клінічно здорові особи без факторів ризику 
розвитку АГ гармонійні і адаптивні у всіх сферах. Мають обтяжений по АГ сімейний 
анамнез більш тривожні, конвенціальні, в їх особистісному радикалі простежуються 
полярні тенденції. У курящих тютюн більше 3 років і мало курящих клінічно 
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здорових осіб виявлена тенденція до формуванню інтрапсихичного конфлікту. На 
характер долаючих стратегій клінічно здорових осіб накладає відбиток 
приналежність до соціальної групи. Хворі АГ у міру збільшення тривалості 
захворювання стають менш адаптивними. 

Поведінка, що долає і клініко-психологічні характеристики членів сімей та 
дітей з дискінезією жовчовивідних шляхів (у зв'язку із завданнями сімейної 
психотерапії) досліджувалися М.П.Білецькою [4]. Установлено, що для дітей з 
ДЖВШ характерне використання безлічі одиничних (або діадних) копінг-стратегій і 
відсутність їх комплексів. Основним змістом стратегій подоланя є тілесний контакт, 
відносини прихильності, емоційне відреагування через горе і страждання, а також 
афективне відреагування вербального характеру або реакції інтрапунитивного типу. 
Структура поведінки з віком ускладнюється: в 10 - 11 років частіше 
використовуються стратегії подолання, спрямовані на  проговарювання  або 
обдумування психотравмуючої ситуації.  Виявлено психологічні захисні механізми 
батьків, що закріплюють соматичну концепцію захворювання дитини (витіснення, 
заперечення, регрессія).   

Особливості захисної та долаючої поведінки у хворих неврозами та 
визначення їх психофізіологічних корелят досліджено в роботах Г.В.Рижик [12].  
Встановлено достовірні відмінності в системі копінг-стратегій у хворих неврозами і 
здорових осіб. Хворі неврозами достовірно частіше використовують 
неконструктивні копінг-стратегії «втеча-уникнення» і «дистанціювання». При 
подоланні стресу вони достовірно частіше використовують копінг-стратегії «пошук 
соціальної підтримки», «прийняття відповідальності» і «самоконтроль». У хворих 
неврозами достовірно вище напруженість психологічних захистів: «регресія», 
«компенсація», «проекція», «заміщення», «реактивні утворення».  Переосмислення 
деяких усталених уявлень про природу копінг-поведінки вимагає теза про наявність 
взаємозв'язків механізмів психологічного захисту з показниками біоелектричних 
реакцій головного мозку як найважливіших складових психічної адаптації. На 
підставі психофізіологічних кореляцій, отриманих в дослідженні Г.В.Рижик можна 
констатувати, що у хворих неврозами мають місце копінг-стратегії, які можна 
розглядати як продуктивне продовження захисних механізмів, і які виступають в 
якості патернів поведінки в стресових ситуаціях. Кореляції копінг-стратегії «втеча-
уникнення» з індексами хвиль ЕЕГ відповідає зниженню бета-активності в правій 
лобовій і лівої тім'яної області, спостерігається перевага альфа-індексу в потиличній, 
тім'яній і правій лобній долі головного мозку, тобто відзначається деяке зрушення в 
бік низьких частот. Таке зниження швидкості коливань дозволяє говорити про 
зростання загальмованості мозкових структур. Можна вважати, що при 
використанні копінг-стратегії «втеча-уникнення» спостерігається зниження 
активності кори головного мозку, знижена функція програмування, регуляції і 
контролю за своїм станом. На підставі даних кореляційних зв'язків видно, що втеча-
уникнення є неконструктивною копінг-стратегією, що перешкоджає адекватній 
оцінці ситуації. 

Особливої уваги в контексті нашого дослідження заслуговує проблема копінг-
поведінки у хворих неврозами, осіб з приневротичними  порушеннями і в 
соціальних групах підвищеного ризику нервово-психічних розладів, яку успішно 
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розв’язано в докторському дослідженні Є.І.Чехлатого [15]. Науковцем вперше 
досліджено структуру копінг-поведінки хворих з невротичними розладами у 
співвідношенні з клінікою, внутрішньоособистісною і міжособистісної 
конфліктністю, особливостями особистості (копінг-ресурсами), якістю життя, а 
також в гендерному і кросскультурном аспектах, тобто з урахуванням клінічних, 
психологічних і соціально-психологічних характеристик хворих неврозами.   
Встановлено, що хворі неврозами достовірно рідше, ніж здорові люди, 
використовують адаптивні форми копінг-поведінки, що стосується насамперед до 
емоційних і поведінкових механізмам подолання.  За вибором адаптивних 
емоційних і поведінкових копінг-стратегій група з приневротичними  розладами 
займає проміжне положення, достовірно відрізняючись як від здорових, так і 
хворих неврозами. 

У розподілі бажаних копінг-стратегій поведінки у чоловіків і жінок з 
невротичними розладами є багато спільного. Разом з тим, чоловіки віддають великі 
переваги «плануванню вирішення проблеми», ніж «пошуку соціальної підтримки», 
тоді як у жінок відзначені протилежні тенденції. Чоловіки більш схильні 
використовувати механізм «позитивної переоцінки», ніж «втеча-уникнення»; у жінок 
встановлені зворотні співвідношення. 

Щодо місця та ролі механізмів психологічного захисту в структурі 
невротичних розладів встановлено, що механізми психологічного захисту і 
механізми подолання перебувають у взаємозв'язку, будучи значущими складовими 
психологічної адаптації. Механізм психологічного захисту «регресія» впливає на 
формування копінг-стратегій «втеча-уникнення» і «дистанціювання», а механізм 
«інтелектуалізація» сприяє вибору копінг-стратегії «планування рішення проблеми». 
В особистісній структурі хворих неврозами в якості особливостей, що погіршують 
адекватне сприйняття захворювання і тим самим несприятливо впливають на 
копінг-стратегії, встановлено такі особистісні характеристики, достовірно вищі, ніж 
у здорових осіб, як «нейротнзм», «сенситивність до відкидання». Ці особистісні 
особливості, взаємодіючи із захисними механізмами, впливають на вибір копінг-
стратегій [16]. 

Порівняльне дослідження психологічних стратегій подолання в нормі і в 
патології, на моделях нервово-психічних і психосоматичних захворювань 
проведене Б.Флорес [14] дозволило надійти висновків в про те, що для хворих 
неврозами, серцево-судинними захворюваннями (ССЗ) і здорових людей сімейні 
кризи більш значущі, порівняно зі стресовими ситуаціями, пов'язаними з трудовою і 
професійною діяльністю. Стан власного здоров'я та здоров'я близьких людей 
оцінюється як більш значимий стресор хворими ССЗ у порівнянні з хворими 
неврозами.  Дослідником виявлено відмінність в частоті використання 
конструктивних і неконструктивних стратегій подолання між дослідженими 
групами: у групі хворих неврозами частіше використовуються неконструктивні 
стратегії подолання, в групі хворих ССЗ відзначається однакова частота 
використання конструктивних і неконструктивних стратегій подолання, в 
контрольній групі найбільш часто використовуються конструктивні стратегії 
подолання.  



 

FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS, 2014 (6) 

 

156 
 

Важливою тезою в контексті нашого дослідження є той факт, що   існує 
відмінність між дослідженими групами за частотою використання когнітивних 
стратегій подолання. Хворі неврозами частіше використовують неконструктивну 
когнітивну стратегію «фантазування» і рідше конструктивну стратегію «планування». 
Хворі ССЗ частіше застосовують конструктивну когнітивну стратегію «проблемний 
аналіз». Здорові люди частіше застосовують конструктивні когнітивні стратегії 
«проблемний аналіз» і «планування».  

Щодо використання поведінкових стратегій подолання можна зазначити, що 
хворі неврозами частіше використовують конструктивну стратегію «соціальна 
підтримка» і неконструктивну стратегію «самовпевненість» хворих ССЗ і у здорових 
людей переважають конструктивні стратегії  «впевненість у собі»  і  «відволікання». 
Неконструктивні стратегії  «смирення» і «компенсація» використовуються рідше.  

Щодо  використання емоційних стратегій подолання, встановлено, що в групі 
хворих неврозами частіше застосовується неконструктивна стратегія подолання 
«вихлюпування емоцій» і рідше «самовладання». У групі хворих ССЗ часто 
вибирається конструктивна стратегія подолання «оптимізм». У групі здорових 
частіше застосовується стратегія подолання «самовладання». Неконструктивні 
стратегії «агресивність» і «вихлюпування емоцій» групами хворих ССЗ і здоровими 
вибираються рідко. 

Особливості психологічного захисту і подолання у хворих з прикордонними 
розладами, що пережили травматичні події досліджено С.О.Ошаєвим [11].  Вченим 
розроблено комплексну інтегративна модель впливу травми на особистість, що 
враховує нозологічні особливості, психологічні захисту та стилі подолання в процесі 
соціальної адаптації осіб з прикордонними порушеннями. Виділено різні варіанти 
переробки інтрапсихічного конфлікту з урахуванням характеру травматичної події у 
пацієнтів прикордонного спектру.  

Так, визначено, що при невротичному типу посттравматичного стресового 
розладу (ПТСР) відзначається незначна вираженість інтрапсихічного конфлікту, його 
рішення обумовлює напруженість психологічного захисту  інтелектуалізації  і 
зниження напруженості  регресії.  

Поряд з патохарактерологічним типом ПТСР відзначена велика вираженість 
інтрапсихічного конфлікту, в порівнянні з невротичним типом. Ймовірно це 
призводить до підвищення напруженості психологічних захистів заміщення, 
раціоналізації і зниженням напруженості компенсації.  При психопатоподібному типі 
ПТСР відзначена значна вираженість інтрапсихічного конфлікту (у порівнянні з 
попередніми типами ПТСР). Це обумовлює напруженість психологічних захистів 
заперечення, витіснення і раціоналізації. При імпресивному типу емоційного 
реагування відзначається підвищення напруженості психологічних захистів регресії, 
раціоналізації і реактивних утворень.  При експресивному типі емоційного 
реагування виявляється посилення напруженості регресії і заміщення.  

Провідною тезою дослідження, яку можна екстраполювати на контекст 
нашого, є те, що  особливості стилів подолання взаємопов'язані з характером і 
тяжкістю прикордонних розладів. Так, встановлено, що паціентам з ПТСР при 
наростанні тяжкості психопатологічних проявів властиво використовувати відносно 
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адаптивні стратегії подолання: компенсацію, релігійність і неадаптивні - відступ, 
смирення і агресивність.  

Хворим особам  з імпресивним типом реагування більшою мірою, ніж для 
пацієнтів з експресивним типом, характерне використання неадаптивних копінг-
стратегій, таких як: активне уникнення, відступ, розгубленість і самозвинувачення.  

В дослідженні С.О.Ошаєва  виявлено, що для комбатантів незалежно від 
типологічної структури ПТСР, можна виділити два рівня захисту особи і переробки 
травми. При незначному інтрапсихічному конфлікті включається перший рівень 
«оборони особистості», що складається з таких психологічних захистів, як 
заперечення, інтелектуалізація, витіснення і компенсація. При наростанні 
інтрапсихічного конфлікту перший рівень перестає справлятися з масивним 
травматичним переживанням, тому психіка індивідуума задіє другий рівень 
особистісного захисту. Цей рівень представлений наступними психологічними 
захистами: проекція, заміщення і регресія. Це, в свою чергу, призводить до 
наростання невротичної симптоматики. 

Визначено також, що для хворих з невротичними й особистісними розладами 
не залежно від типу прояву емоцій провідним захистом є регресія, підвищення якої 
призводить до збільшення напруженості заміщення, проекції і компенсації.  Щодо 
копінг-стратегій при імпресивному типу емоційного реагування хворі частіше 
використовують наступні копінг-стратегії: на поведінковому рівні – відхід у роботу 
та іншу діяльність, адиктивна поведінка, ізоляція від мікрооточення, уникнення 
думок про власні неприємності; на когнітивному рівні – збереження самовладання з 
проблемним аналізом ситуації, смиренність, розгубленість; на емоційному рівні – 
оптимізм, придушення емоцій, покірність, самозвинувачення. 

Проблема «прикордонності» також знайшла своє відображення в низці 
досліджень, зокрема в дисертаційні роботі Н.Н.Баширової [2]. Дослідження 
емоційно-особистісних особливостей дітей та підлітків з прикордонними нервово-
психічними розладами виявило: а) фрустрацію провідних потреб (в самореалізації 
та досягненні цілей, в активній взаємодії з оточуючими і спілкуванні, у 
фізіологічному комфорті); б) порушення стосунків у родині (зниження рівня поваги 
до обох батьків і збільшення психологічної дистанції з ними). Дослідницею виявлено 
суттєві відмінності у сформованості механізмів подолання залежно від віку та 
нозологічної форми: а) у дітей 9-12 років репертуар копінг-стратегій ширше й 
ефективніше, ніж у дітей 6-8 років. б) репертуар копінг-стратегій специфічний для 
кожної нозологічної форми: для дітей з невротичними розладами характерний 
вибір інтропунітивних копінг-стратегій, для дітей з порушеннями поведінки – 
екстрапунітивних, а для дітей з психосоматичними розладами – їх поєднання. 

Долаюча стрес і захисна поведінка особистості при розладах психічної 
адаптації різного ґенезу стала об’єктом докторського дослідження О.Р.Ісаєвої [6]. 
Виявлено основні стилі захисної поведінки в вибірці здорових людей. Пасивно-
оборонний і пригнічуючий стилі є особистісно-зумовленими і відображають 
більшою мірою несвідомі патерни реагування на стрес. Активний проблемно-
фокусований і активно-уникаючий стилі являють собою свідомі стратегії подолання 
труднощів і характеризуються, ситуаційної обумовленістю. Дослідницею 
обгрунтовано критерії розпізнавання «психологічної уразливості» особистості за 
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показниками психологічного захисту і стратегій долання  стресу. Визначено 
маркери психологічного неблагополуччя, які складають «симптомокомплекс 
дезадаптації»: 1) підвищений рівень напруженості психологічних захистів; 2) 
переважання в структурі механізмів захистів особистості регресії, заміщення і 
проекції; 3) перевага копінг-стратегій конфронтації, уникнення, а також прийняття 
на себе надмірної відповідальності у вирішенні проблем. Отримано модель захисної 
долаючої поведінки при крайніх проявах психічної дезадаптації особистості – в  
умовах психічного розладу, а саме: переважає пасивно-оборонний і 
пригнічувальний стилі поведінки, меншою мірою представлений активний 
проблемно-вирішальний стиль подолання труднощів, що багато в чому пов'язане з 
порушеннями  когнітивних процесів і емоційними розладами хворих. Із 
збільшенням тривалості захворювання підвищується прагнення до емоційного 
дистанціювання і уникненню проблем, посилюються механізми захисту регресія і 
заміщення, що характеризує дезадаптивний стиль захисної поведінки. 

Щодо дослідження копінгу на психотичному рівні особистісної організації слід 
згадати про дослідження знову ж таки О.Р.Ісаєвої [7]. Відмічається, що в репертуарі 
копінг-поведінки хворих на шизофренію переважають когнітивні стратегії, 
спрямовані на індивідуальну переробку проблем, і мало використовуються 
поведінкові стратегії, спрямовані на вирішення проблем; практично не 
використовуються стратегії, спрямовані на зняття емоційної напруги і вираження 
почуттів. Пацієнти з соціальним типом пристосувального поведінки рідко вдавалися 
при вирішенні проблем до емоційних копінг-стратегій. Хворі з дезадаптивними 
типами пристосування (пасивний і морбідний) більшою мірою, ніж інші, 
використовували емоційні способи подолання. Стратегія уникнення вирішення 
проблем характеризу хворих з перекручено-діяльним пристосуванням. Пацієнтів з 
захисно-огороджувальних типом пристосувальної поведінки відрізняє прагнення 
зберігати і підтримувати самооцінку за відсутності власних зусиль, спрямованих на 
вирішення проблем. 

Долсідження М.О.Маричевої [10] визначили профілі копінг-стратегій, що 
переважно використовуються хворими, які перенесли перший психотичний 
приступ.  Встановлено, що профіль копінг-стратегій, що використовуються хворими, 
характеризується недостатньою адаптивністю і залежить від типу ставлення до 
хвороби.  При нормонозогнозичному типі ставлення до хвороби хворі 
демонструють адаптаційну поведінку, близьку за співвідношенням 
використовуваних адаптивних і неадаптивних копінг-стратегій до показників, 
відповідним віковим нормам. При гіпонозогнозичному типі ставлення до хвороби 
хворими частіше використовувалися дисфункціональні копінг-стратегії: когнітивні 
(смирення, розгубленість) поведінкові (активне уникнення, відступ») і емоційні 
(придушення емоцій, агресивність, покора). Хворі з гіпернозогнозичним типом 
ставлення до хвороби також статистично більш часто вдавалися до 
дисфункціональних копінг-стратегіям: когнітивним  і емоціональним (агресія, 
самозвинувачення, безнадійність і відчай).  При диснозогнозичному типі ставлення 
до хвороби використання функціональних когнітивних і поведінкових копінг-
стратегій не встановлено. У третині випадків хворі виявляють схильність до 
дисфункціональних когнітивних і поведінкових копінг-стратегій.  
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Якщо розглядати результати дослідження детальніше, слід зазначити, що 
психотики з кататоно-мареннєвою структурою першого нападу найбільш часто 
демонстрували копінг-стратегії уникнення і в меншій мірі – планування вирішення 
проблем. У хворих з галюцинаторно-мареннєвою структурою першого нападу 
копінг-поведінка характеризується високою частотою використання стратегій 
уникнення  і самоконтролю, а також рідкісним зверненням до стратегії пошуку 
соціальної підтримки. У психотиків, які перенесли перший напад афективно-
мареннєвої структури, в якості найбільш часто використовуваних стратегій 
спостерігається уникнення і пошук соціальної підтримки, найрідше вони вдаються 
до стратегії пошуку рішення проблем. 

Висновки та перспективи досліджень. Теоретичний аналіз з узагальнення 
основних наукових підходів до проблеми копінг-поведінки дозволяє зробити 
висновок про його достатню опрацьованість в різних методологічних парадигмах. Є 
всі підстави вважати, що дослідження копінгу в системі вимірів організації 
особистості на різних рівнях її розвитку (невроз-пограника-психоз) не проводилося.   
Разом з тим в окремих роботах представлено специфічні прояви копінгу в осіб з 
різними типами невротичної та психічної патології, що свідчить на користь нашого 
припущення про те, що одним з критеріїв диференціації за системою Н. Мак-
Уільямс, поряд з комплексом механізмів психологічних захистів, мають бути копінг-
механізми. Перспективою подальших наукових пошуків є проведення 
одномоментного комплексного емпіричного дослідження на трьох групах осіб з 
невротичною, прикордонною та психотичною особистісною організацією та 
визначення диференціальних  критеріїв психологічної діагностики.  
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Lunov V., Yuhov Ye. Analysis of interbranch psychological research of coping: 

neurotic, border, psychotic dimensions 
The paper presents theoretical analysis of the coping behavior of the individual. a 

A number of modern research in the context extrapolated neurotic, psychotic and 
borderline personality organization level are analyzed. 
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