
Психологічна адаптація в екстрених ситуаціях 

Відомий психолог Д.О. Леонтьєв, описуючи особливості життєдіяльності 

нинішньої людини, схарактеризував її як ситуацію невизначеності. Щодня 

індивід постає перед викликом: трансформація цінностей, зміна звичних 

способів взаємодії, поява нових форм та методів опанування реальності тощо. 

Однак людина здатна, у більшості випадків, знайти ресурс, що допомагає їй 

здолати невизначеність – креативність, рефлексивність мислення, 

стресостійкість, пошук нового знання тощо. Не винятком є й нинішня пора. 

Знання та розуміння індивідуально-психологічних особливостей і 

закономірностей функціонування психіки стає не просто обов’язковим 

елементом загальної культури, але і умовою виживання та безпеки. На жаль, 

поки люди більше цікавляться технічними характеристика своїх нових 

телефонів, або будовою автомобіля, чим способами використання 

психологічних можливостей і психічними резервами захисту.  

Як людина використовує свій потенціал і отриманий в процесі життя 

досвід? Розумнішає вона з часом, усвідомлює діалектику «добра» та «зла». 

Вчиться використовувати подароване йому життя?  У всіх по різному… 

Важлива умова – стан свідомості конкретної людини, який в свою чергу, 

залежить від внутрішньої будови психіки та умов навколишнього середовища. 

В залежності від природних і набутих властивостей особистості свідомість 

реагує на будь-яку інформацію, що надходить із зовні. При надходженні 

сигналу спочатку реагує особистісне ядро, людина може контролювати свої 

стани в системі координат «так – не так», «моє – не моє», «комфорто – 

дискомфортно»  і т.п., в психології це явище має назву «рефлексія». Потім 

починає реагувати ментальне ядро, що формує специфіку реакції  всього 

організму на зовнішній подразник. В залежності від світоглядних переконань, 

стереотипів, звичок, соціальних обмежень з’являються ті або інші реакції уваги 

та інтересу, виникають асоціативні образи та уявлення. Основними факторами 

захисту можуть бути: розвинутий розум, широкий світогляд, адекватність 

сприйняття, цілісність життєвих принципів. Якщо людина сильно чимось 

зацікавлена, зайнята важливими справами, занурена в міркування, тоді вона 



менш інтенсивно реагує на сигнали навколишнього світу. Система свідомості 

максимально сфокусована, а відповідно мінімально відкрита будь-яким 

сигналам  із зовні. Інформаційний імунітет при цьому підвищується 

автоматично.  

Говорити про розвинутий загальний інформаційний імунітет, на жаль, ми 

не можемо і це при тому, що  зараз від всіх нас вимагається реагувати більш 

швидко і одночасно зважено, підвищуються вимоги до сприймання та 

опрацювання інформації. Я б радив брати приклад з людей, що 

характеризуються високими адаптаційними можливостями. Відповідно до 

літератури,  в якій розглядаються структури особистості, всі люди займають 

різні місця в континуумі, один с полюсів  якого – найбільш стабільний, 

гнучкий, зрілий тип, інший – високо невротичний, нестабільний, погано 

пристосований.  Середина континуума – середній, нормальний тип. Ступінь 

співпадіння здорової і невротичної особистості не завжди усвідомлюється.  

Загальновідомий факт,  що  люди з високим рівнем самосвідомості і 

самооцінки, як правило, мають високу стресостійкість, цілеспрямованість, 

вищий відсоток реалізації можливостей (часто ми називаєм їх лідерами). В 

більшості випадків вони відрізняються більш кріпким здоров’ям, більшою 

незалежністю в судженнях, відповідно вони менш вразливі зовнішнім впливам. 

В житті вони керуються заповіддю «Не осудіть, да не судимі будете». 

Фізіологічний і інформаційний імунітет у них працює ефективно. В чому секрет 

їх стійкості? В цілісності, непохитності власних переконань, цілеспрямованості, 

впевненості в собі  і правильності свого шляху, т.б. в усьому, що укріплює дух. 

Всі по різному виходять на набуття таких якостей: одні мають їх від 

народження, другі отримують за допомогою віри в Бога, треті  – максимально 

повіривши в свої сили.  

Відомий феномен «психології натовпу» і «психологічного зараження», 

коли люди збираються біля екранів телевізорів та гаджетів. При цих умовах 

дуже легко навіювати певні стани (страх, розпач, хвилювання, невизначеність). 

У багатьох людей відсутні аналітичні центри, спеціальні радники та 

консультанти і тому нам самим необхідно вибудовувати систему 



інформаційного і фізичного захисту. Саме тому ми маємо буди уважними до 

своїх відчуттів, станів, настроїв, намагатися постійно пізнавати та розвивати 

свої можливості, напрацьовувати інтуїцію по самовідчуттям  організму і 

психіки.  Існує точка зору, згідно якої хвороби і неприємності це своєрідні 

індикатори правильності вирішення життєвих задач, коли бажання одужати  

пов’язано з усвідомленням причин які призвели до такого невтішного 

результату. 

 

Наводимо приклад алгоритму дій при роботі зі стрессом.   

1) активна взаємодія зі стесором – отримання ВАЛІДНИХ знань про 

коронавірусну інфекцію на офіційному сайті ВООЗ, Міністерства охорони 

здоров’я України, офіційних сайтах районних лікарень, у бюлетнях ВООЗ; 

2) зміна погляду на проблему – не сприймаю емоції інших, а здійснюю 

аналіз того, що роблю, щоб убезпечити себе та близьких, про що ще потрібно 

подбати; усвідомлюю, що нині маю задовільний стан здоров’я; 

3) соціальне порівняння – загальний стан в Україні набагато кращий 

порівняно з іншими державами; я значно краще убезпечений, оскільки 

дотримуюсь правил гігієни та самоізоляції під час карантину; більшість 

населення переносить зараження коронавірусною інфекцією у легкій формі; 

4) релаксація та розслаблення – зменшення обсягу негативної інформації 

– відмова від постійного перегляду шквалу новин, можливість переглянути 

улюблені фільми, поспілкуватися в соціальних мережах із друзями, навчатися 

дистанційно в зручному для себе режимі, у комфортному темпі, у звичних 

умовах; 

5) допомога іншим – розкажи рідним, близьким та друзям, як даєш раду 

своєму психоемоційному стану, посприяй у зниженні їхньої тривожності, 

вгамуй інших власним прикладом врівноваженості; 

6) якщо віриш у Бога, звернися до Нього зі щирою молитвою за здоров’я 

своє та своїх близьких і рідних, із проханням про припинення пандемії у світі; 

7) виконуй фізичні вправи, дотримуйся здорового способу життя, що 

дасть змогу розрядитися, посприяє припливу фізичних сил. 



 

 

Рекомендації для управління організмом в екстремальних ситуаціях: 

1. Змінити фокус сприймання того, що відбувається.  

2. Ставитись до власних проблем узагальнено  (всі люди мають 

проблеми, на щастя тільки деякі з них є катастрофічними). 

3. Більше посміхатися і ставитися до труднощів з гумором. 

4. Зайнятися справою. 

5. Зменшити швидкість життя. 

6. Визначити життєві пріоритети. 

Сьогодні стає очевидним, що розуміння особистості в контексті життєвих 

проблем сприяє більш глибоким і цілісним уявленням про потенціал людини, 

про процеси його особистісного розвитку, зокрема про самореалізацію 

когнітивної та емоційно-вольової сфери особистості. Поведінку людини можна 

розглядати як функцію взаємодії її особистісного потенціалу та ситуації в 

конкретний момент часу. Стратегії толерантної поведінки – це особливі 

мотиваційні синдроми, що характеризуються актуалізацією адаптивних 

механізмів саморегуляції, самоконтролю в екстремальних умовах.  

Стратегія толерантної і адаптивної поведінки – це стратегія 

самодостатності, мужності, волі людини, актуалізація, мобілізація її потенціалу 

в подоланні екстремальної ситуації. Останнім часом індивідуальні особливості 

людини розглядаються як можливості, що реалізуються в актах поведінки в 

конкретній важкій ситуації. Якщо вважати, що процес становлення людини 

відбувається безперервно протягом життя, то стає ясно, що цей процес 

супроводжується безперервними змінами, як особистості, так і її життєвих 

ситуацій, обставин. Однак найбільш значущими є такі зміни, які призводять до 

суттєвих трансформацій ситуації, тобто до нової події і до своєрідного нового 

«народження» особистості.  

Протягом життєвого шляху людини неминуче виникають і зникають усі 

нові й нові важкі ситуації, які можна назвати екстремальними в житті людини в 

умовах ризикогенного суспільства. І людина повинна бути готовою щоб не 



пасивно, а активно висловлювати своє ставлення до подолання важкої, а часом 

екстремальної ситуації. Потреба в самозахисті – це найважливіша 

екзистенціальна потреба людини, яку необхідно реалізувати вчасно, а не 

сподіватися на те, що все вирішиться само собою. 

 

Питання для самопідготовки. 

Здоров’я містить в собі як мінімум : фізичний, психічний, соціальний і 

духовний статуси.  

Фізичне здоров’я підтримується системою харчування, дихання, 

фізичними навантаженнями, медико-гігієнічними процедурами, закалюванням і 

т.п., психічне – системою цінностей, ставленням людини до себе, до інших та 

до світу в цілому, соціальне – відповідністю особистісного та професійного 

самовизначення, задоволеністю своїм соціальним статусом, духовне – 

визначається життєвим призначенням, моральними пріоритетами, 

усвідомленням буття, релігійною свідомістю.  
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Контрольні питання 

1.Проаналізуйте яка з вищезазначених сфер Вашого життя вимагає 

підсилення.  Які умови формують дефіцітарність? 

2. Що значить для Вас самоактуалізація в реальній поведінці? 

3.Знайдіть види діяльності які допомагають вам заспокоїтись.  

 

 


