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ПРЕДМОВА 
Стрес як переживання труднощів буття – це реальність сучасного 

життя. Стрес, таким чином, – це плата за жадібне проживання життя в 

постійному дефіциті часу, сил, бажанні все більших досягнень і успіхів. 

Останніми рока-ми з’явився опис феномену залежної від стресу 

поведінки. Наприклад, до ньо-го відносять компульсивну активність 

менеджерів і підприємців, деякі з них стверджують, що їм краще 

працюється "під пресом стресу". Однак ще з часів Г. Сельє широко 

визнано, що стрес (дистpecc) руйнує здоров’я і благополуччя людини. 

Щоб не стати його жертвою, людина прикладає зусилля, а саме, 

оволодіває, або виробляє копинг стратегії. Це поняття, що означає 

різновид соціальної поведінки або поведінкових проявів особи в 

спілкуванні і взаємодії з ситуацією і іншими людьми, тлумачиться по– 

різному у різних авторів.  

Впродовж деякого часу поняття "копінг" використовувалося 

разом і з поняттями "захист", "оволодіння уміннями" і "адаптація". В 

психоаналітич-ному підході механізми оволодіння об’єднувалися з 

механізмами психо-логічного захисту особи. Біхевіористи розуміють 

під копінгом модифікацію поведінки, що спирається на уміння людини 

вирішувати проблеми, підвищуючи цим власну самооцінку, 

самоэффективность і внутрішній конт-роль; культурно– 

соціоекологічний напрям сприйняв копінг як адаптацію до соціального і 

фізичного довкілля. Нарешті, інтеграційний напрям розглядає 

оволодіваючу поведінку як одне з проявів здатності до адаптації, яка 

разом з іншими ресурсами особи збільшує або зменшує (полегшує) 

вимоги ситуації.  

Багато авторів відзначають істотний внесок соціально– 

когнітивної теорії А. Бандури (1977, 1984, 1991), яка допомогла 

зрозуміти ефективність і наслідки копінг–поведінки для особистості 

через поняття її самоефективнос-ті. Слідом за А. Бандурою, Р. Лазарус 

(1980) встановив, що недостатньо мати навички успішного опанування, 

людина повинна вірити в те, що вони у неї є.  

Методологія дослідження оволодіваючої поведінки базується на 

різних припущеннях щодо джерел і природи цього виду людської 

поведінки.  

Як і будь– яку іншу поведінку, Т. Beehr & McGrath пропонують 

аналізувати оволодіння за трьома параметрами:  

1. Локус контролю (залежність від особистості або ситуації).  

2. Спонтанність або навмисність.  

3. Мінливість або стійкість. 


