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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Українське суспільство наразі переживає соціально-

психологічні труднощі, пов’язані передусім з воєнним конфліктом на Сході 

країни, нестабільним фінансово-економічним становищем та соціально-

політичними негараздами, що торкнулися кожної української сім’ї. 

Усе це створює значну кількість стресогенних чинників для населення. Постійне 

перебування людини у стресовому стані викликає труднощі з підтримкою 

психологічного комфорту членів нашого суспільства.  

Перед психологами постає актуальне завдання – навчити людину 

ефективно боротися зі стресорами, з якими вона зустрічається щодня. Адже, 

зважаючи на природу стресу та долаючої поведінки, не існує кращого способу 

подолання проблемної, емоційно-напруженої ситуації, ніж цілеспрямована 

та системна підготовка до моменту її виникнення.  

Проблема стрес-долаючої поведінки вже давно є предметом вивчення 

як у вітчизняній, так і зарубіжній психологічній науці. Аналіз літератури 

засвідчує, що дане питання залишається актуальним у руслі виникнення 

різноманітних психологічних загроз для особистості. Долаюча поведінка 

є відповіддю людини на стресогенні фактори, але не завжди здатна зберегти її 

психологічне здоров’я та комфорт. Як показує практика, особистість у вирі дії 

стресу не здатна контролювати власне мислення. Це спричинене тим, 

що людина не може осмислити ситуацію, застосувати рефлексію, у результаті 

чого закріплюється негативний досвід переживань. Такий вид мислення носить 

патогенний характер, що призводить до психологічних проблем. На противагу 

патогенному мисленню існує саногенне, яке сприяє подоланню негативних 

емоцій та психологічному оздоровленню людини. Окрім того, мислення 

є невичерпним важливим ресурсом, який особистість може застосовувати 

для подолання стресу, а розуміння проблемних, стресових ситуацій відбувається 

шляхом їх осмислення. У процесі саногенного мислення суб’єкт відокремлює 

себе від власних переживань і ніби спостерігає за ними. Оздоровлююче 

мислення забезпечується завдяки застосуванню особистістю саногенної 

рефлексії.  

Варто зазначити, що поняття «саногенна рефлексія» широко 

не використовувалося дотепер у вітчизняних наукових дослідженнях, але багато 

вчених вказувало на дане явище та його функції. Це поняття було введено 

в науковий обіг для проведення експериментальних досліджень, і визначено 

(С. Морозюк, Ю. Орлов), перш за все, як таке, що позначає інструмент 

досягнення саногенного мислення. У даній роботі послуговуємося 

визначеннями, які ввели у науковий обіг Ю. Орлов та С. Морозюк в рамках 

теорії та практики саногенного мислення. 

На сьогодні багатьма дослідженнями підтверджено позитивний вплив 

саногенного мислення на психологічне здоров’я особистості, ефективність 

діяльності, адаптивність і стресостійкість. Саногенне мислення сприяє 
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подоланню негативних емоцій та психологічному оздоровленню людини. Однак 

саногенне мислення як чинник стрес-долаючої поведінки особистості не було 

предметом психологічного дослідження. У відомих дослідженнях (Л. Адамян, 

Л. Кананчук, Ю. Крайнова, С. Марчукова, С. Морозюк, Н. Павлюченкова, 

А. Рудаков) лише вказано на можливості саногенної рефлексії та її роль 

у подоланні стресу на теоретичному рівні. До тепер також немає наукових 

розвідок, які відображали б особливості процесу навчання саногенному 

мисленню, що надавало б змогу людині у свою чергу ефективно 

протидіяти стресу.  

Зважаючи на те, що на разі в Україні ще не набули поширення доробки, 

присвячені вивченню особливостей впливу саногенного мислення 

на ефективність діяльності особистості в стресових умовах, актуальним як на 

теоретичному, так і на практичному рівнях є проведення дослідження, 

що сприятиме розвитку теорії та практики саногенного мислення 

й запровадженню її осучаснених форм у психологічній допомозі. Водночас 

це дасть змогу актуалізувати питання пошуку сучасних способів запобігання 

та подолання стресу, що будуть відповідати основним вимогам сьогодення.  

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

Дисертація виконана відповідно до тематики наукових досліджень кафедри 

прикладної психології Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна. Окремі результати дисертаційної роботи реалізовані 

в рамках НДР «Стратегії підтримки психологічного здоров’я в умовах кризи» 

(№ д/р 02071205) та в рамках НДР кафедри психології та педагогіки 

Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 

«Профілактика суїцидальної поведінки у військовому середовищі» (рішення 

НТР ХНУПС, протокол № 3 від 15.03.2017). Тему дисертаційної роботи 

затверджено на засіданні вченої ради факультету психології Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 12 від 25.12.2014). 

Об’єкт дослідження – стрес-долаюча поведінка особистості. 

Предмет дослідження – особливості саногенного мислення як чинника 

стрес-долаючої поведінки особистості. 

Мета роботи – дослідити особливості саногенного мислення як чинника 

стрес-долаючої поведінки особистості. 

Відповідно до поставленої мети були визначені такі завдання:  

– провести теоретичний аналіз проблематики стрес-долаючої поведінки 

з точки зору особливостей застосування різноманітних копінг-стратегій, а також 

узагальнити та розширити положення про саногенне мислення та рефлексію 

в контексті подолання стресу особистістю; 

– на основі теоретико-методологічного аналізу психологічної природи 

стресу та особистісних чинників стрес-долаючої поведінки особистості 

розробити теоретичну модель впливу саногенного мислення на вибір копінг-

стратегії; 
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– з використанням діагностичного інструментарію виявити групу осіб 

з вираженим рівнем стресу та нервово-психічної напруженості для формування 

експериментальної та контрольної груп вибірки; 

– за допомогою формувального експерименту визначити особливості 

впливу саногенного мислення на характер стрес-долаючої поведінки та рівень 

стресу взагалі; 

– виявити залежності між рівнем розвитку саногенного мислення 

та копінг-стратегіями, які застосовуються особистістю; 

– з урахуванням результатів теоретичного та емпіричного дослідження 

розробити сучасні засоби, що уможливлюють формування навичок саногенного 

мислення при роботі особистості зі стресом, зокрема мобільний додаток 

та програму навчального курсу на основі практики саногенного 

мислення Ю. Орлова. 

Методологічною та теоретичною основою дослідження стали: 

положення, пов’язані з розробленим у вітчизняній психології принципом 

єдності психіки й діяльності (Б. Ананьєв, Л. Виготський, Г. Костюк, 

О. Леонтьєв, Б. Ломов та ін.); концепції та підходи, пов’язані з теорією 

психологічного стресу (Г. Сельє, Р. Лазарус, С. Фолкман, Р. Сміт, Р. Грін, 

Б. Вілсон, В. Бодров, Т. Цигульська, А. Колосов, А. Бандура, Л. Китаєв-Смик, 

Л.  Наугольник); підходи до розуміння психологічного подолання 

та профілактики стресу (Л. Анциферова, Ф. Василюк, Л. Виноградова, О. Лібін, 

О Кокун, Т. Ларіна, Г. Ложкін, С. Максименко, Л. Карамушка, С. Нартова-

Бочавер, Т. Крюкова, Н. Кривоконь та ін.); системні та ресурсні підходи 

до розуміння копінг-поведінки особистості (С. Хобфолл, Р. Лазарус, 

С. Фолкман, Н. Ендлер, Е. Хейм, М. Селігман, Е. Фройденберг, С.  Хазова, 

Т. Крюкова, Н. Колієнко, І. Борисова, С. Яковлева, Т. Титаренко, К. Муздибаєв, 

Л. Анциферова, Н. Родіна, О. Тімченко та ін.); психологічні засади розуміння 

рефлексії та осмислення (Дж. Локк, А. Карпов, А. Бехтєр, С. Волканевський, 

Г. Щедровицький, Н. Чепелєва, Н. Родіна, А. Кім); теорія патогенного мислення 

(Е. Берн, Д. Джонгвард, М. Джеймс, Д. Фонтана, Г. Перрі, Ф. Перлз) 

та саногенного мислення (С. Морозюк, Ю. Орлов, А. Гільман, Т. Васильєва, 

І. Співак); когнітивні підходи до розуміння особистості (А. Елліс, А. Бек). 

Методи дослідження: для реалізації дослідницької мети та поставлених 

завдань було застосовано комплекс методів: 

1) теоретичні методи: аналіз, порівняння, узагальнення матеріалів праць 

з різних аспектів досліджуваної проблеми; 

2) емпіричні методи: на діагностичному етапі – тестування щодо 

наявності стресу в особистості з метою формування вибірки досліджуваних 

(шкала психологічного стресу PSM - 25, опитувальник «Втома-Монотонія-

Пересичення-Стрес» А. Леонової); на констатувальному етапі – тестування для 

визначення властивостей стрес-долаючої поведінки та рівня розвитку 

саногенного мислення (методика «Копінг-поведінка в стресових ситуаціях» 

(адаптований варіант методики Н. Ендлера, Д. Паркера) Т.  Крюкова,  методика 
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діагностики копінг-механізмів Е. Хейма, методика «Когнітивно-емотивний 

тест» Ю. Орлова); на формувальному етапі – експеримент з використанням 

елементів навчання навичок саногенного мислення (практика саногенного 

мислення Ю. Орлова, С. Морозюк); на етапі повторної діагностики використано 

всі зазначені вище методики; для уточнення характеру стрес-долаючої 

поведінки використано додаткові методики («Способи стрес-долаючої 

поведінки» (Р. Лазаруса та С. Фолкман) та опитувальника «SACS» (С. Хобфол)); 

3) математико-статистичні методи обробки емпіричних даних – для 

виокремлення значущих відмінностей між показниками в групах 

досліджуваних: t-критерій Стьюдента для залежних і незалежних вибірок; 

F-критерій Фішера для незалежних вибірок; критерій МакНемара для залежних 

вибірок; перевірка наявності тісних кореляційних зв’язків між показниками 

методик дослідження стресу, стрес-долаючої поведінки та саногенного 

мислення – коефіцієнт кореляцій Пірсона; вплив предиктора на залежні 

змінні – лінійний регресійний аналіз. 

Експериментальна база дослідження. Експериментальною базою 

дослідження було обрано Харківський національний університет Повітряних 

Сил імені Івана Кожедуба. Вибірка зумовлена тим, що курсанти вказаного 

навчального закладу перебувають, по-перше, у стані постійної бойової 

готовності, що спричиняє наявність константної стресової ситуації, а по-друге, 

експеримент проводився під час заліків та іспитів, що також виступає 

стрес-фактором. Більшість представників вибірки (а саме 86 %) мала бойовий 

досвід участі в Антитерористичній операції на Сході України або має родини 

з Донецької та Луганської областей. Дослідження було проведено на вибірці 

345 курсантів різних спеціальностей 1 – 5 курсів, з яких жінок – 167 осіб, 

а чоловіків – 178 осіб. Віковий діапазон випробуваних становить 

від 20 до 27 років. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, 

що в роботі вперше: 

 обґрунтовано місце саногенного мислення в процесі подолання стресу 

особистістю; 

 розроблено теоретичну модель впливу саногенного мислення на вибір 

копінг-стратегії особистості; 

 доведено вплив саногенного мислення на стрес-долаючу поведінку 

особистості; 

розширено та поглиблено:  

 положення про саногенне мислення, що визначає стиль психологічного 

реагування особистості на дію зовнішніх чинників та містить в основі механізм 

саногенної рефлексії; 

  поняття «саногенна рефлексія», яка визначена як особливий вид 

системної рефлексії, що полягає в можливості виявлення та «розмислення» 

афективних програм поведінки особистості; 
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 уявлення про види існуючих копінг-стратегій: саногенний 

та патогенний тип копінгу; 

уточнено: 

  поняття саногенної рефлексії в контексті стрес-долаючої поведінки 

особистості. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 

можуть бути рекомендовані для використання в навчально-виховній роботі 

вчителів шкіл, викладачів ВНЗ, психологів, працівників соціальних служб, 

заступників командирів рот з морально-психологічного забезпечення 

в Збройних Силах України. Основні положення й висновки дисертації дають 

змогу збагатити навчальні програми із загальної психології, соціальної 

психології, психології кризових ситуацій, психології соціальної роботи, 

психології дій у надзвичайних умовах, психотерапії, психологічного 

консультування, психодіагностики щодо аспектів стрес-долаючої поведінки 

особистості та її характеристик, що впливають на ефективність та психологічне 

здоров’я особистості. Отримані дані можуть бути основою для розробки 

тренінгів з формування ефективної копінг-поведінки в стресових ситуаціях. 

Практичні психологи отримують новий інструмент у роботі з психологічним 

стресом та профілактики його подальшого виникнення. Завдяки дослідженню 

науково обґрунтовано, осучаснено та модифіковано практику навчання 

саногенного мислення Ю. Орлова в мобільний додаток «Саногенне мислення».  

Результати дослідження впроваджено у роботу кафедри психології 

та педагогіки Харківського національного університету Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба (акт впровадження № 350/176/9-3/380 від 30.10.2017 р.), 

факультету психології Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна (акт впровадження № 0501-174 від 11.04.2018 р.). 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження були 

представлені та обговорені на засіданнях кафедри прикладної психології 

факультету психології Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна, на VІІ Харківських міжнародних психологічних читаннях 

«Актуальні проблеми теорії та практики психологічної допомоги» (м. Харків, 

2015 р.), Дванадцятій науковій конференції Харківського національного 

університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Новітні технології – для 

захисту повітряного простору» (м. Харків, 2016 р.), Міжнародній молодіжній 

науково-практичній конференції «Вектори психології-2016» (м. Харків, 2016 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Комплексна реабілітація учасників Антитерористичної операції, що мають 

функціональні обмеження: міждисциплінарні аспекти» (м. Харків, 2016 р.), 

ІІ Міжнародному науково-практичного семінарі «Актуальні проблеми 

психології особистості на європейському просторі» (м. Кам’янець-Подільський, 

2017 р.), ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

психології особистості та міжособистісних взаємин» (м. Кам’янець-
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Подільський, 2017 р.), International scientific conference «Modernization of 

educational system: world trends and national peculiarities (Kaunas, Lithuania, 2018). 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційної роботи 

опубліковано в 13 наукових працях, з них – 5 статей у наукових фахових 

виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН України; 1 стаття 

в зарубіжному періодичному виданні з психології; 7 тез доповідей конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний 

обсяг роботи становить 235 сторінок (з них 171 сторінка основного тексту). 

Дисертація містить 17 таблиць на 18 сторінках, 26 рисунків на 11 сторінках, 

4 діаграми на 3 сторінках. Список використаних джерел – 165 найменувань 

(з них 55 іноземною мовою). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми дослідження, виділено 

його об’єкт і предмет, визначено мету та сформульовано завдання. Розкрито 

наукову новизну і практичне значення роботи. 

У першому розділі «Стрес-долаюча поведінка особистості 

як психологічна проблема» представлено огляд основних наукових підходів 

до вивчення тематики стресу та долаючої поведінки в аспекті психологічного 

здоров’я та благополуччя особистості, розглянуто фактори, що впливають 

на вибір тієї чи іншої копінг-стратегії. Обґрунтовано теоретико-методологічні 

засади дослідження впливу саногенного мислення на стрес-долаючу поведінку 

особистості та представлено теоретичну модель, яка відображає місце і роль 

саногенного мислення у виборі ефективної і продуктивної копінг-стратегії. 

Взаємодія особистості із навколишнім світом, що чинить негативний 

вплив на психологічне та фізичне здоров’я людини, характеризується поняттям 

«стрес». Характерною відповіддю особистості на дію стресорів є долаюча 

поведінка. Феномен «подолання» у роботі розглядається як динамічне явище, 

на яке впливають когнітивна, емоційна та поведінкова сфери особистості. 

Основною формою зусиль подолання саме й виступає копінг-поведінка. 

Під поняттями «подолання стресу» й «копінг-поведінка» розуміють різноманітні 

форми активності людини, що охоплюють усі види взаємодії суб’єкта 

із завданнями і проблемами зовнішнього або внутрішнього плану. Вибір 

стратегій копінг-поведінки, насамперед, зумовлений особистісними 

особливостями.  

Успішність розв’язання складної ситуації, знаходження оптимального 

способу її вирішення значною мірою залежить від аналізу та ступеня 

осмислення людиною конкретних життєвих ситуацій. Осмислення особистістю 

ситуації залежить, перш за все, від ступеня розвитку рефлексивних здібностей. 

Завдяки рефлексії людина здобуває можливість більш повно оцінити події 

та власні ресурси. Отже, подолання стресової ситуації унеможливлюється без 

когнітивної «переробки», що стає доступною завдяки рефлексії. Рефлексування 
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виступає певним процесом свідомого критичного осмислення людиною того, 

що з нею відбувається. Відсутність такої здатності в особистості може свідчити 

про переважання патогенного стилю мислення, що призводить до хвороби, 

а також породжує негативні емоції та створює емоційний стрес і проблеми 

адаптації, у результаті чого людина стає беззахисною перед власним розумом. 

Саногенне мислення, на відміну від патогенного, навпаки, сприяє 

подоланню негативних емоцій та психологічному оздоровленню людини. Для 

саногенного мислення характерний динамізм зв’язку особистості зі світом 

образів, у якому відображуються життєві ситуації. Теорія і практика 

саногенного мислення є окремим випадком теорії позитивного мислення 

й зорієнтована на позитивну переоцінку автоматизмів, що пов’язані 

з афективною сферою особистості. Порівнюючи поняття позитивного мислення 

з саногенним, можна відмітити спільну спрямованість на вирішення внутрішніх 

проблем особистості, зниження негативного емоційного заряду. Проте, 

позитивне мислення базується на світоглядних настановах, особливостях 

Я-концепції та особистісних наративів, а також розвитку оптимізму, тоді 

як саногенне мислення спрямоване на адекватне відображення і сприйняття 

образів цієї дійсності. Тобто, найсуттєвіша відмінність полягає у механізмі 

протікання кожного різновиду мислення.  

На відміну від традиційного тлумачення мислення як сукупності 

розумових дій, за допомогою яких вирішується певна проблема (в основі – 

зовнішні цілі), термін «саногенне мислення» відображає вирішення внутрішніх 

проблем (наприклад, проблеми послаблення страждань від образи, переживання 

невдачі тощо). Саногенне мислення є одним з ефективних засобів розв’язання 

психотравмуючих проблем, який базується на свідомій їх постановці 

та розгляді, свідомому рефлексивному аналізі власних емоцій та емоціогенних 

(стресогенних) чинників. Такий тип мислення зменшує внутрішній конфлікт 

та психологічну напругу, запобігає захворюванням і сприяє поліпшенню 

здоров’я. 

Термін «саногенна рефлексія» був упроваджений для наукових 

досліджень у сфері саногенного мислення. Саногенна рефлексія – це вміння 

усвідомлювати себе, свої думки, ідентифікувати свої емоції і проблеми, 

що дозволяє людині вибирати правильні програми поведінки в різних ситуаціях. 

Вона є засобом досягнення саногенного мислення.  

Отже, поєднуючи теоретичні уявлення про стрес і копінг-поведінку, 

а також саногенне мислення, можливо припустити, що особистість, яка 

оволоділа саногенним мисленням завдяки розвитку навичок саногенної 

рефлексії і має, як результат, саногенну поведінку, використовує «саногенний 

копінг». Визначено, що «саногенний копінг» – це узагальнююче поняття для 

тих копінг-стратегій особистості, що спрямовані на підтримку психологічного 

здоров’я, вирішення стресової ситуації, встановлення соціальних контактів 

та позитивну переоцінку ситуації, а також на впевненість у власних діях 

та на контроль емоційного стану. Саногенний копінг включає в себе, перш 
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за все, усі властивості й характеристики власне саногенної поведінки, 

а саме – високу активність, позитивні емоційні переживання, мотивацію на успіх 

та вирішення завдань, особистісний розвиток, конструктивні уявлення 

особистості про власне здоров’я, високу якість життя, наявність психологічної 

підтримки від соціуму. На противагу саногенному копінгу доцільно виділити 

«патогенний копінг», який не спроможний забезпечити особистості 

психологічне благополуччя та зумовлює такі копінг-стратегії, 

що є спрямованими на уникнення, емоційне реагування, конфронтацію тощо. 

У результаті аналізу теоретичних та експериментальних досліджень 

проблеми стресу та стрес-долаючої поведінки пропонується модель особливостей 

впливу стресогенної ситуації на особистість у контексті теорії саногенного 

мислення. Згідно з даною моделлю (див. рис.1) стресор, що впливає на людину, 

характеризується певними параметрами впливу та має психологічне, соціальне, 

матеріальне та фізичне походження. На перебіг стресу впливають також особистісні 

фактори, які перебувають у взаємодії з особливостями зовнішніх обставин. 

Опиняючись у стресовій ситуації, особистість виконує когнітивну оцінку ситуації. 

На етапі когнітивної оцінки вирішальним є тип мислення особистості (саногенний 

чи патогенний) та наявність навичок саногенної рефлексії. У процесі когнітивної 

оцінки визначається характер стрес-долаючої поведінки, тобто вид копінгу, що буде 

застосований для подолання стресової ситуації. Якщо в особистості розвинене 

саногенне мислення та вона активно користується саногенною рефлексією, то це 

стане запорукою вибору продуктивного копінгу та психологічного здоров’я. Якщо 

ж, навпаки, в особистості переважає патогенний тип мислення, то в результаті 

залучається непродуктивний копінг, що призводить як до психологічних 

так і до фізичних негараздів.  

У другому розділі «Організація і методи дослідження саногенного 

мислення і особливостей стрес-долаючої поведінки особистості» 
представлено характеристику вибірки, методологію та організацію емпіричного 

дослідження, а також обґрунтовано застосування методичного інструментарію.  

Вибірку склали курсанти Харківського національного університету 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба у кількості 345 осіб, з яких жінок – 

167 осіб, а чоловіків – 178 осіб. Вік досліджуваних знаходиться в діапазоні 

від 20 до 27 років. Кількість осіб, що переживають стрес, склала 116 курсантів 

(жінок – 63 особи, чоловіків – 53 особи). Дослідження здійснювалося впродовж 

2014-2017 рр. у декілька етапів. Схема дослідження представлена далі у таблиці 1. 
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Рисунок 1 - Теоретична модель особливостей впливу стресогенної 

ситуації на особистість у контексті теорії саногенного мислення 

Зовнішні чинники 

виникнення стресу 

Внутрішні чинники 

виникнення стресу 

Стресори 

 психологічні; 

 соціальні; 

 фізичні; 

 матеріальні 

ВЗАЄМОДІЯ 

Особистість 

 фізіологічні 

характеристики; 

 психологічні 

характеристики 

 

Саногенна 

рефлексія 

Когнітивна оцінка 
ситуації 

 

 

() 
Саногенний тип 

мислення 

Продуктивний 
(саногенний копінг) 

Психологічно 
здорова 

особистість 

Патогенний тип 
мислення 

Вибір 
копінгу 

 

 

() 

Непродуктивний 
(патогенний 

копінг) 

Психологічно 
неблагополучна 

особистість 



 10 

Таблиця 1 - Схема експериментального дослідження впливу навчання 

навичок саногенного мислення на стрес та стрес-долаючу поведінку особистості 

 

Теоретичний аналіз 

- визначення підходів до розуміння стресу та стрес-долаючої поведінки 

особистості; 

- визначення факторів та особистісних чинників, що впливають на характер 

копінгу, який застосовує особистість у стресових ситуаціях; 

- аналіз експериментальних досліджень впливу розвитку саногенного 

мислення в особистості; 

- підбір діагностичного інструментарію 

Констатувальний етап емпіричного дослідження 

- діагностика вибірки на наявність стресового стану з метою формування 

контрольної та експериментальної групи; 

- дослідження копінг-стратегій, рівня розвитку саногенного мислення 

контрольної та експериментальної групи 

Формувальний етап емпіричного дослідження 

- розробка програми навчання навичок саногенного мислення; 

- проведення занять з експериментальною групою за планом навчання 

Констатувальний етап емпіричного дослідження 

- повторна діагностика вибірки на наявність стресового стану з метою 

виявлення результатів проведення формувального експерименту; 

- дослідження копінг-стратегій, рівня розвитку саногенного мислення в 

групах вибірки 

Математичний аналіз та логіко-смислова інтерпретація 

- вивчення наявності відмінностей між контрольною та експериментальною 

групами до та після проведення навчання саногенного мислення; 

- дослідження кореляційних зв’язків між показниками вивчення стресу, 

стрес-долаючої поведінки та саногенного мислення; 

- дослідження особливостей зв’язку саногенного мислення та рівня стресу, 

копінгу, що обирає особистість; 

- перевірка гіпотези щодо саногенного мислення як чинника стрес-долаючої 

поведінки особистості 

 

У третьому розділі «Особливості впливу саногенного мислення на 

стрес-долаючу поведінку особистості» розглядаються результати 

констатувального та формувального експериментів.  

Аналіз вибірки (на етапі констатувального експерименту) за методиками 

дослідження стресу та копінг-поведінки свідчить про те, що для представників 

даної групи досліджуваних є характерними високі показники прояву стресу 

та не адаптивний характер копінгу. Копінг-стратегії, що використовуються, 

не здатні повною мірою зменшити дію стресу. Уникнення стресової ситуації, 
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не контрольованість емоцій та примирення з проблемою не є шляхом виходу 

зі стресу, а, навпаки, поширюють його дію на організм людини та її психіку. 

Особистість стає залежною від обставин і власного способу сприйняття, вона 

не може свідомо керувати власними реакціями, а також відчуває 

неспроможність розірвати це коло. Описані вище характеристики є проявами 

і симптомами патогенного типу мислення. Дослідження вибірки за допомогою 

методики Когнітивно-емотивний тест (Ю. Орлов) підтверджує низьку 

розвиненість саногенного мислення та велику частоту застосування 

психологічних захистів.  

У результаті формувального експерименту з навчання навичкам 

саногенного мислення, в роботі було досліджено наявність змін у ступені прояву 

стресу за допомогою методик «Шкала психологічного стресу PSM-25» 

та опитувальника «Втома-Монотонія-Пересичення-Стрес» (А. Леонова). 

Визначено, що сформованість навичок саногенного мислення у результаті 

формувального експерименту, сприяє зменшенню рівня втоми, монотонії, 

пересичення та стресу у особистості.  

Аналіз кореляційних зв’язків показників методик вивчення стресу 

з методиками вивчення стрес-долаючої поведінки особистості 

в експериментальній групі (двосторонній коефіцієнт кореляції Пірсона) показує, 

що збільшення показника саногенного мислення приводить до зменшення 

показників стресу (r = -0,872, p ≤ 0,01). Не менш важливим результатом є те, 

що у даній групі всі показники стресу мають зворотні кореляції зі шкалою 

«Уникнення ситуації». Це свідчить про те, що дана група не використовує 

цю копінг-стратегію у стресі, а, навпаки, звертається до стратегій, які направлені 

на вирішення проблеми. Такий вектор змін, з точки зору психологічного 

здоров’я, є корисним, адже у разі уникнення негативних подій та емоцій, 

що пов’язані з ними, негативна енергія не виходить і тим самим руйнує 

особистість. Підвищення показників за шкалами «Втома» (r = 0,302, p ≤ 0,05), 

«Монотонія» (r = 0,335, p ≤ 0,05), «Пересичення» (r = 0,366, p ≤ 0,05) призводить 

до збільшення об’єму захисної рефлексії при переживанні сорому. Тобто, 

підвищення нервово-психічної напруги у людини викликає почуття сорому, 

що полягає у зниженні самооцінки та втраті активності.  

Дослідження контрольної групи за допомогою методик вивчення рівня 

стресу засвідчило, що значення показників знизилися (у середньому на 8 %) 

зовсім не суттєво у порівнянні зі змінами за показниками у експериментальній 

групі (у середньому на 35 %).  

На рисунку 2 відображено зміни у показниках Когнітивно-емотивного 

тесту (Ю.Орлов), що яскраво демонструє ефективність застосування набутих 

навичок саногенного мислення у експериментальній групі до та після навчання 

теорії та практики саногенного мислення в рамках формувального 

експерименту. Здобутий результат виражається у зниженні частоти 

використання захисної рефлексії та психологічного захисту при переживанні 

негативних емоцій особистістю.  
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Рисунок 2 - Порівняльний аналіз показників Когнітивно-емотивного тесту 

(Ю.Орлов) у експериментальній групи до та після формувального експерименту 

 

Дослідження контрольної групи також проводилось двічі, але дана група 

не проходила навчання за курсом саногенного мислення. Аналіз контрольної 

групи показав, що ніяких суттєвих змін не відбулось. Показники захисної 

рефлексії перевищують норму. Показник саногенного мислення та рефлексії 

занизький – 17 %.  

У експериментальній групі після навчання навичкам саногенного 

мислення та рефлексії почали використовувати більше копінг-стратегію, 

орієнтовану на вирішення завдань (72 %), що є більш ефективним 

та продуктивним шляхом подолання стресових і кризових ситуацій. Відмічено 

зменшення середніх показників копінг-стратегії «емоційне реагування» (19 %) 

та «уникнення» (9 %). Отже, навчання приводить до того, що особистість 

починає використовувати не емоційно-орієнтований копінг та уникнення 

для зняття негативних почуттів, а залучає стратегії, орієнтовані на проблему, 

на зміну реальної ситуації. Це характеризує людину як психологічно зрілу 

та здатну до успішної адаптації в стресовій ситуації. Повторне дослідження 

копінг-поведінки у контрольній групі показало, що її представниками 

найчастіше використовується копінг-стратегія, орієнтована на уникнення – 43 %, 

орієнтована на емоції – 37 % та на вирішення завдань – лише 20 % (методика 

С. Нормана, Д. Ендлера (адаптований варіант Т. Крюкової).  
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Аналізуючи результати повторного дослідження експериментальної 

групи за методикою для психологічної діагностики копінг-механізмів Е. Хейма, 

відмічаємо збільшення частоти використання адаптивних когнітивних копінг-

стратегій (57 %), таких як «Проблемний аналіз», «Самоконтроль», «Установка 

власної значущості» та відносно адаптивних стратегій (35 %). Збільшився 

відсоток використання адаптивних емоційних копінг-стратегій до 43 % 

(«Протест» та «Оптимізм») та відносно адаптивних поведінкових копінг-

стратегій до 26 %. Збільшення частоти використання адаптивних поведінкових 

копінг-стратегій (47 %), таких як «Альтруїзм», «Співпраця», «Звертання» 

та підвищився показник відносно адаптивних копінг-стратегій – 42 %. 

Результати повторного дослідження не відображають суттєвих змін 

у характері стрес-долаючої поведінки контрольної групи – їх копінг-стратегії 

залишились не адаптивними та мало ефективними. У даній групі як і раніше 

виражена низька адаптивність когнітивних копінг-стратегій: не адаптивні 

когнітивні стратегії – 75 %, не адаптивні емоційні копінг-стратегії – 71 % 

та не адаптивні поведінкові стратегії – 50 %. 

Було проведено дослідження розбіжностей показників методики Е. Хейма 

між контрольною та експериментальною групами після експерименту 

за допомогою х
2 

 – критерію МакНемара. Результати статистичного аналізу 

дають можливість стверджувати, що практикування уміння саногенно мислити 

приводить до зміни копінг-стратегій особистості з не адаптивного 

на адаптивний характер. 

Для більш глибокого розуміння особливостей та характеристик стрес-

долаючої поведінки експериментальної групи випробуваних було проведено 

додаткове дослідження за допомогою опитувальника «Способи долаючої 

поведінки» (Р. Лазарус та С. Фолкман, в адаптації Л. Вассерман). На думку 

авторів опитувальника, ефективність тієї чи іншої стратегії залежить 

від особливостей актуальної ситуації, а також від тих особистісних ресурсів, 

якими володіє людина. Переважаючою стратегією в експериментальній групі 

досліджуваних є «Позитивна переоцінка». Дана стратегія передбачає спроби 

подолання негативних переживань у зв’язку з проблемою за рахунок 

її позитивного переосмислення, погляд на проблему та стресову ситуацію 

як на стимул для особистісного розвитку. Також характерною є орієнтованість 

на філософське осмислення ситуації, включення її в більш широкий контекст 

роботи особистості над саморозвитком. Крім того, вираженою є копінг-стратегія 

«Прийняття відповідальності», що полягає у визнанні суб’єктом своєї ролі 

у проблемі, що постає перед особистістю, та відповідальність за її вирішення.  

Для стрес-долаючої поведінки досліджуваних експериментальної групи 

характерною є стратегія «Планування вирішення завдань», що передбачає 

спроби подолання проблеми за рахунок цілеспрямованого аналізу ситуації та 

можливих варіантів поведінки, побудова стратегії вирішення проблеми, 

планування власних дій з урахуванням об’єктивних умов, минулого досвіду 

й наявних ресурсів. Такі стратегії, як «Конфронтаційний копінг» та «Втеча-
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уникнення» рідко використовуються досліджуваними експериментальної групи. 

Відповідно до визначених завдань дослідження проаналізовано 

кореляційні зв’язки із шкалою «Саногенне мислення». Проведений 

кореляційний аналіз вказує на зворотній зв’язок шкали «Саногенне мислення» 

із шкалами «Конфронтаційний копінг» (r = -0,938, p ≤ 0,01), «Дистанціювання» 

(r = -0,794, p ≤ 0,01), «Втеча-уникнення» (r = -0,794, p ≤ 0,01), що свідчить 

про те, що розвиток саногенного мислення знижує частоту використання 

вищезазначених копінг-стратегій особистості і, навпаки, збільшує періодичність 

застосування стратегій «Cамоконтроль» (r = 0,933, p ≤ 0,01), «Планування 

вирішення завдань» (r = 0,922, p ≤ 0,01), «Позитивна переоцінка» (r = 0,853, 

p ≤ 0,01). Можна дійти висновку, що вибір особистістю вказаних стратегій 

є чинником успішної психологічної адаптації людини.  

Для стрес-долаючої поведінки контрольної групи є характерними такі 

види копінг-стратегій, як «Конфронтаційний копінг», «Дистанціювання» 

та «Втеча-уникнення». Ці стратегії передбачають не вирішення стресової 

ситуації, а відсувають проблему «на задній план» та надають тимчасове 

зменшення напруги емоційної сфери особистості. Як показує практика, 

зазначені стратегії недостатньо цілеспрямовані та раціональні. 

Інтерпретуючи отримані дані в експериментальній групі (методика SACS, 

С. Хобфолл), досліджувані якої мають навички саногенного мислення, можна 

говорити про велику кількість ефективних моделей подолання складних 

(стресогенних) ситуацій. Цей результат виражається в більш високих 

показниках асертивної поведінки, у входженні в соціальний контакт, пошуку 

соціальної підтримки та більш низьких показниках агресивних і асоціальних дій. 

Моделі поведінки експериментальної групи характеризуються активністю, 

просоціальністю та гнучкістю. Варто зазначити, що моделі поведінки можуть 

сприяти або перешкоджати успішності подолання стресу залежно 

від конструктивності стратегії. Індекс конструктивності стратегій стрес-

долаючої поведінки в експериментальній групі склав 1,6 бала, що свідчить 

про високу конструктивність копінг-поведінки. Порівнюючи контрольну групу 

з експериментальною групою вибірки, бачимо, що результати перебувають на 

протилежних полюсах: активність/пасивність, просоціальність/асоціальність. 

Також варто зазначити, що відмінним для обох груп є індекс конструктивності 

стратегії стрес-долаючої поведінки. Отже, можна зробити висновок, 

що саногенний тип мислення впливає на конструктивність стрес-долаючої 

поведінки особистості. 

Тісний двосторонній зв’язок спостерігається між шкалами «Асертивні 

дії» та «Саногенне мислення» (r = 0,679 при р ≤ 0,05) та зворотній 

зв’язок – із шкалами «Втома» (r = -0,439 при р ≤ 0,01), «Монотонія» (r = -0,428 

при р ≤ 0,05), «Пересичення» (r = -0,45 при р ≤ 0,01), «Стрес» (r = -0,265 

при р ≤ 0,01). Це означає, що наявність саногенного мислення в особистості 

викликає використання асертивної, впевненої поведінки, що також знижує 

прояви стресу. Низький рівень розвитку саногенного мислення особистості 
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корелює з високою частотою використання стратегій «Втеча» (r = -0,712 

при р ≤  0,05) та «Імпульсивні дії» (r = -0,627при р ≤ 0,05). Тобто людина, у якої 

переважає патогенний тип мислення, у разі стресової ситуації вдається або 

до уникнення, або до імпульсивних, непродуманих дій. Використання копінг-

стратегії «Втеча» також впливає на підвищення показника стресу за методикою 

PSM-25 (r = 0,384 при р ≤ 0,05), а також на збільшення частоти використання 

психологічного захисту від переживання провини (r = 0,597 при р ≤ 0,05) 

та сорому (r = 0,263 при р ≤ 0,01). 

Отже, підбиваючи підсумки результатів формувального експерименту, 

можливо стверджувати, що існує певна закономірність впливу саногенного 

мислення на стрес-долаючу поведінку особистості та на рівень стресу взагалі. 

Для підтвердження даної експериментальної гіпотези було застосовано метод 

рівнянь лінійної регресії. Аналіз рівнянь дає змогу стверджувати, що саногенне 

мислення може виступати чинником конструктивної, адаптивної та ефективної 

стрес-долаючої поведінки. Високий рівень стресу та стан психологічної втоми, 

що може вказувати на дезадаптацію та психічний дискомфорт, можуть бути 

послаблені та суттєво зменшені особистістю завдяки зміні стилю мислення 

з патогенного на саногенний. Зниження показників стресу відбувається завдяки 

тому, що особистість починає використовувати проактивні копінг-стратегії: 

«Позитивна переоцінка», «Самоконтроль», «Планування вирішення проблеми», 

«Асертивні дії», «Вирішення задач», – а також адаптивні когнітивні, емоційні 

та поведінкові стратегії. Окрім того, зниження рівня стресу відбувається також 

завдяки зменшенню частоти використання неефективних копінг-стратегій 

(«Конфронтація», «Дистанціювання», «Втеча», «Імпульсивні дії»). Нижче 

наводимо характеристику копінг-поведінки особистості, у якої переважає 

саногенний тип мислення. 

Особистість здатна контролювати власні негативні переживання, 

що виникають у зв’язку із проблемою, мінімізуючи вплив негативних емоцій 

на оцінку ситуації і вибір стратегії поведінки. Аналіз стресової ситуації носить 

цілеспрямований характер, зорієнтований на вироблення стратегій вирішення 

проблем та планування власних дій з урахуванням об’єктивних умов, минулого 

досвіду й наявних ресурсів. Особистість здатна конструктивно вирішувати 

труднощі завдяки комплексному аналізу власного емоційного стану 

та позитивному переосмисленню. Негативні події людина розглядає як стимул 

для особистісного зростання. Також спостерігається незалежність особистості 

від зовнішніх оцінок, самостійність у регулюванні власної поведінки 

та відповідальність за неї. Людина, що мислить саногенно, здатна глибше 

оцінювати власні ресурси в подоланні важких ситуацій, що супроводжується 

оптимістичним налаштуванням на майбутнє. Також спостерігається здатність 

оцінювати власні очікування, які людина приписує партнерові, подіям, 

обставинам і які, у випадку розбіжностей, викликають образу, роблять 

неможливим процес усвідомлення несвідомого. Особистість сприймає як себе, 

так і іншого «справжніми», відмовляється порівнювати себе, тим самим 
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зменшуючи напруження від переживання негативних емоцій, що, своєю чергою, 

знижує рівень напруження від стресового стану.  

Проведений аналіз показав, що навчання особистості теорії та практики 

саногенного мислення дозволяє розширити усвідомлення емоціогенних 

розумових операцій та набути навичок і вмінь інтроспекції власних емоцій 

при переживанні стресу. Тобто, саногенне мислення може виступати чинником 

стрес-долаючої поведінки особистості. 

Стратегії, які людина починає використовувати в стресі, застосовуючи 

в процесі подолання саногенну рефлексію та мислення, можна об’єднати в одну 

групу – саногенний тип копінгу. Цей вид копінгу включає в себе копіг-стратегії, 

які, перш за все, спрямовані на вирішення задач та на контроль емоцій, а також 

на впевнені дії та позитивну переоцінку ситуації. Саногенний копінг сприяє 

зниженню рівня стресу, що переживає особистість.  

Отже, варто зазначити, що саногенне мислення в даній моделі стрес-

долаючої поведінки особистості виступає як чинник, що здійснює вплив 

на компонент когнітивної оцінки ситуації. Навички саногенної рефлексії 

дозволяють особистості розмислити кризову ситуацію та надати їй нового сенсу, 

тим самим подолати стрес. Під «розмисленням» ситуації, в рамках даної роботи, 

розуміється когнітивна переробка інформації, що дозволяє особистості вдало 

розподілити власні ресурси для збереження здоров’я та використання 

ефективних й адаптивних стратегій долання стресу.  

У четвертому розділі «Сучасні підходи до розвитку саногенного 

мислення як чинника стрес-долаючої поведінки особистості» розглядається 

навчальна програма спецкурсу «Саногенне мислення: теорія та практика», 

а також обґрунтовано доцільність впровадження та запропоновано інтерфейс 

і зміст мобільного додатку «Саногенне мислення».  

Програма навчального курсу розрахована на 80 годин за денною формою 

навчання. У результаті опанування навчального курсу слухач повинен знати: 

основні положення теорії саногенного мислення; механізм розвитку саногенного 

мислення в особистості; особливості прояву патогенного та саногенного типу 

мислення в процесі переживання негативних емоцій – переживання провини, 

образи, заздрощів та невдачі; особливості рефлексування негативних емоцій від 

переживання провини, образи, заздрощів та невдачі; особливості використання 

Когнітивно-емотивного тесту для визначення рівня розвитку саногенного 

мислення та ступеня використання психологічних захистів від негативних 

емоцій (Ю. Орлов). У результаті опанування навчального курсу слухач повинен 

вміти: використовувати навички саногенного мислення та рефлексії для 

управління негативними емоціями; ідентифікувати й осмислювати ті емоції, які 

набули форми хронічних негативних реакцій, шляхом аналізу розумових 

операцій; користуватися засобами досягнення саногенного мислення – 

щоденником аутопсихоаналізу та медитативною графікою; застосовувати 

теоретичні знання про емоції та їх компоненти на практиці. 

Розробка мобільного додатку зумовлена тим, що нова компактніша 
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форма практики з розвитку саногенного мислення дозволяє працювати системно 

та негайно, а також є адаптованою до роботи у стресовій ситуації. Мобільний 

додаток включає в себе три основні складові практичної роботи: опрацювання 

негативних емоцій, усвідомлення власного Я, самовдосконалення. Одна з 

основних вимог, що постає перед користувачем додатку, – це системність 

занять. Варто наголосити: підтримувати цю системність буде легко, якщо в 

кишені користувача знаходяться одночасно посібник, практикум та особистий 

щоденник аутопсихоаналізу, розташовані в налаштуваннях персонального 

телефону або планшета. 
 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та наукове 

вирішення завдання щодо дослідження особливостей саногенного мислення 

як чинника стрес-долаючої поведінки особистості та запровадження 

осучаснених форм психологічної допомоги. На підставі теоретичних 

та емпіричних результатів проведеного дослідження зроблено загальні 

висновки. 

1. На основі аналізу теоретико-методологічної розробленості проблеми 

визначено, що одним із ключових компонентів у процесі реагування людини на 

стрес є когнітивна оцінка ситуації, яка визначається особливостями осмислення 

людиною подій, що з нею відбуваються. Подолання стресової ситуації 

унеможливлюється без когнітивної «переробки», що стає доступною завдяки 

рефлексії. Роль впливу рефлексії на вибір копінг-стратегії особистості полягає 

в тому, що рефлексивні особистості обирають більш адаптивні та ефективні 

стратегії. Узагальнено та розширено положення про саногенну рефлексію та 

саногенне мислення. Саногенна рефлексія визначена в роботі як особливий вид 

системної рефлексії, яка полягає в можливості виявлення та «розмислення» 

негативних афективних програм поведінки, що в результаті призводить 

до фізичного та психологічного благополуччя. Під «розмисленням» розуміється 

можливість виокремлення у власній свідомості власного Я, емоції, та її причини. 

Саногенна рефлексія є засобом досягнення саногенного мислення. Саногенне 

мислення – це стиль психологічного реагування особистості на дію зовнішніх 

чинників, що містить в основі механізм саногенної рефлексії. Саме наявність 

саногенної рефлексії в особистості і визначає характер її мислення – саногенний 

чи патогенний.  

2. З урахуванням теоретико-методологічного аналізу психологічної 

природи стресу та особистісних умов стрес-долаючої поведінки особистості 

побудовано теоретичну модель впливу саногенного мислення на вибір копінг-

стратегії. Стратегії, які людина починає використовувати в стресі, застосовуючи 

в процесі подолання саногенну рефлексію та мислення, поєднано в одну групу – 

саногенний тип копінгу. Цей вид копінгу включає в себе копінг-стратегії, які, 

перш за все, спрямовані на вирішення завдання та на контроль емоцій, а також 

на впевнені дії та позитивну переоцінку ситуації. Саногенний копінг сприяє 
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зниженню рівня стресу, що переживає особистість. Саногенне мислення в даній 

моделі стрес-долаючої поведінки особистості виступає як чинник, що здійснює 

вплив на компонент когнітивної оцінки ситуації.  

3. Діагностичний етап дослідження контрольної та експериментальної 

групи дозволив визначити, що для обох груп є характерним прояв високого 

ступеня психічного напруження, є вираженими компоненти стресу, 

переважають стратегії «Уникнення» та «Емоційне реагування»; когнітивні, 

емоційні та поведінкові копінги носять малоефективний та не адаптивний 

характер; стрес-долаюча поведінка досліджуваних свідчить про переважання 

патогенного типу мислення та захисної рефлексії від сорому, образи, провини та 

невдачі.  

4. Аналіз результатів формувального експерименту довів, що високий 

рівень стресу та стану психологічної втоми послаблюється завдяки зміні стилю 

мислення з патогенного на саногенний. Особистість здатна контролювати власні 

негативні переживання, що виникають у зв’язку з проблемою, мінімізуючи 

вплив негативних емоцій на оцінку ситуації і вибір стратегії поведінки. Аналіз 

стресової ситуації носить цілеспрямований характер, зорієнтований 

на вироблення стратегій вирішення проблем та планування власних дій 

з урахуванням об’єктивних умов, минулого досвіду й наявних ресурсів. 

Особистість здатна конструктивно вирішувати труднощі завдяки комплексному 

аналізу власного емоційного стану та позитивному переосмисленню. Негативні 

події людина розглядає як стимул для особистісного зростання. Також 

спостерігається незалежність особистості від зовнішніх оцінок, самостійність 

у регулюванні власної поведінки та відповідальність за неї. Людина, 

яка мислить саногенно, здатна глибше оцінювати власні ресурси в подоланні 

важких ситуацій, що супроводжується оптимістичним налаштуванням 

на майбутнє. Також спостерігається здатність оцінювати власні очікування, 

які людина приписує партнерові, подіям, обставинам і які, у випадку 

розбіжностей, викликають образу, роблять неможливим процес усвідомлення 

несвідомого. Особистість сприймає як себе, так і іншого «справжніми», 

відмовляється порівнювати себе, тим самим зменшуючи напруження 

від переживання негативних емоцій, що, своєю чергою, знижує рівень 

напруження від стресового стану.  

5. Виявлено залежності між рівнем розвитку саногенного мислення 

та копінг-стратегіями, які застосовуються особистістю. Проведений регресійний 

аналіз показав, що навчання особистості теорії та практики саногенного 

мислення дозволяє розширити усвідомлення емоціогенних розумових операцій 

та набути навички і вміння інтроспекції власних емоцій, переживань 

при доланні стресу. Тобто, саногенне мислення може виступати чинником 

стрес-долаючої поведінки особистості. 

6. Розроблено зміст навчальної дисципліни «Саногенне мислення: теорія 

та практика» для впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів, 

зокрема, військових. Навчальний курс має на меті не лише реалізацію освітніх 
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завдань, а й переслідує профілактичну функцію підвищення рівня саногенного 

мислення в сучасної молоді, що дозволяє збільшити не лише стресостійкість, 

а й ефективність та продуктивність копінгу. В роботі також обґрунтовано 

і запропоновано практичний засіб, який відповідає сучасним вимогам – 

мобільний додаток «Саногенне мислення». Він дозволяє розвивати навички 

саногенного мислення регулярно, системно, мобільно та в доступній формі.  

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні 

особливостей розвитку саногенного мислення та його впливу на діяльність 

людей інших вікових груп або представників екстремальних професій. Не менш 

цікавим було б створення тренінгових програм, спрямованих на засвоєння 

навичок саногенного мислення завдяки груповій роботі.  
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АНОТАЦІЇ 

 

Ярош Н. С. Саногенне мислення як чинник стрес-долаючої поведінки 

особистості. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Інститут 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено проблемі вивчення саногенного мислення 

як чинника, що може впливати на ефективність, адаптивність та 

конструктивність стрес-долаючої поведінки особистості. Визначено та 

систематизовано дослідження, які вказують на позитивний вплив освоєння 

особистістю навичок саногенної рефлексії та мислення. За допомогою 

формувального експерименту доведено, що висока розвиненість навичок 

саногенного мислення призводить до використання копінг-стратегій, що 

направлені на вирішення задач та позитивну переоцінку ситуації. 

Підкреслюються можливості саногенного мислення у зниженні дії 

психологічного стресу.  

Запропоновано мобільний додаток «Саногенне мислення», який дозволяє 

розвивати навички саногенного мислення регулярно, мобільно та в доступному 
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варіанті. А також розкрито зміст навчального курсу «Саногенне мислення: 

теорія та практика».  

Ключові слова: саногенне мислення, патогенне мислення, саногенна 

рефлексія, стрес-долаюча поведінка, копінг-стратегії. 

 

Ярош Н. С. Саногенное мышление как фактор совладающего 

поведения личности. – Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата психологических 

наук по специальности 19.00.01, – общая психология, история психологии. – 
Институт психологии имени Г. С. Костюка НАПН Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена проблеме изучения саногенного мышления как 

фактора, который влияет на эффективность, адаптивность и конструктивность 

совладающего поведения личности. Определены и систематизированы 

исследования, которые указывают на позитивное влияние обучения навыкам 

саногенной рефлексии и мышления. При помощи формирующего эксперимента 

доказано, что высокий уровень развития навыков саногенного мышления 

приводит к использованию копинг-стратегий, направленных на решение задач и 

позитивную переоценку ситуации. Подчеркиваются возможности саногенного 

мышления по снижению действия психологического стресса. 

В работе раскрыто понятие «саногенный копинг», которое заключается в 

поддержке психологического здоровья, решении стрессовой ситуации, 

установлении социальных контактов, положительной переоценке ситуации, а 

также в уверенности в собственных действиях и контроле эмоционального 

состояния. Люди, не имеющие навыков саногенного мышления и рефлексии, 

применяют патогенный тип копинга, который выражается в эмоциональном 

реагировании, дистанцировании и избегании ситуации, а иногда и в 

конфронтации. 

В работе предложено мобильное приложение «Саногенное мышление», 

которое позволяет популяризировать действенный метод борьбы со стрессом. 

А также изложено содержание учебного курса «Саногенное мышление: теория и 

практика». 

Ключевые слова: саногенное мышление, патогенное мышление, 

саногенна рефлексия, совладающее поведение, копинг-стратегии. 

 

Yarosh N. S. Sanogenic thinking as a factor of stress-coping person's 

behavior. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of psychological sciences in specialty 

19.00.01 – general psychology, history of psychology. – G.S. Kostiuk Institute of 

Psychology of National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the problem of study of sanogenic thinking as a 

factor that can influence the efficiency, adaptability and constructiveness of stress-

breaking behavior of the individual. The researches, which indicate the positive 

influence of personal development skills of sanogeneous reflection and thinking, are 
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determined and systematized. With the help of the molding experiment, it has been 

proved that the high development of sanogenic thinking skills leads to the use of 

coping strategies aimed at solving problems and a positive reappraisal of the situation. 

Emphasizes the possibilities of sanogenic thinking in reducing the effect of 

psychological stress. The paper describes the concept of "sanogenic coping", which 

consists in supporting psychological health, solving the stressful situation, establishing 

social contacts, a positive reappraisal of the situation, as well as confidence in their 

own actions and control of the emotional state of Persons who do not have sanogenic 

thinking skills and Reflexions use a pathogenic type of coping that manifests itself in 

emotional response, distance and avoidance of the situation, and sometimes in 

confrontation. 

Sanogenic thinking can act as a mechanism for coping strategy a person in a 

stressful situation. Reflection refers to the internal resource of the individual. Skills of 

sanogenic reflection allow the individual to comprehend the crisis situation and 

provide it with a new meaning, thereby to «pass» stress. Under the understanding of 

the situation, cognitive processing of information is understood that allows the 

individual to successfully allocate their own resources for maintaining health, as well 

as using effective and adaptive coping strategies. As a result of training sanogenic 

thinking, the effectiveness and adaptability of stress-coping behavior increases, its 

character changes to a more productive one. The most significant in the passage of 

stress is the predominance of strategies such as problem solving planning and positive 

reassessment, which involves overcoming the problem through its rethinking, 

considering it as an incentive for personal growth. It should be noted that teaching 

sanogenic thinking skills by mastering sanogenic reflection makes it possible to 

increase the constructiveness of coping, as well as to develop assertiveness of 

personality actions under stress, which manifests itself in a person's ability not to 

depend on external influences and assessments, independently regulate his own 

behavior and be responsible for it.  Overcoming stressful situations is associated with 

constant changes in the cognitive and behavioral efforts of the individual. The main 

functions of reflection within the framework of stress-coping behavior personality are 

to ensure awareness, integrity and continuity the process of passage, as well as to 

regulate the steps in the process of variability and mobility strategies for coping with 

stress. The effectiveness of stress-coping behavior depends on the degree development 

of sanogenic reflection and the person's appealing thinking.  

Theoretical review and empirical study of the problem of the study of 

sanogenic thinking as a factor of overcoming behavior revealed a space for the 

creation and popularization of modern ways of developing sanogeneous thinking in 

society. The «Sanogenic Thinking» mobile application is offered, which allows you to 

develop sanogenic thinking skills regularly, mobile and in an affordable way. The 

content of the special course «Sanogenic Thinking: Theory and Practice» is also 

revealed. 

Key words: sanogenic thinking, pathogenic thinking, sanogenic reflection, 

coping behavior, coping strategy. 
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