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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто теоретичні аспекти дослідження проблеми впливу типу прив’язаності на стресостійкість
підлітків. Акцентовано на тому, що у кризових умовах, які склалися за останні вісім років в Україні, все більше
актуалізується необхідність цілеспрямованого наукового аналізу чинників, що формують стресостійкість, зокрема

типу прив’язаності. Наголошено на соціальній значущості вивчення типів прив’язаності та їх впливів на

психологічну стійкість підлітків у стресових ситуаціях. Підкреслено, що порушення емоційної прив’язаності
дитини до первинних об’єктів ще у ранньому віці можуть призводити до девіантних та тривожних проявів,
виникнення психосоматичних і психічних симптомів, знижувати психологічну стійкість особистості до психічних травм.
Ключові слова: стресостійкість, тип прив’язаності, підлітковий вік, психологічна стійкість.

Постановка проблеми у загальному вигляді

Особливо значущими є формування та розви-

та її зв’язок із важливими науковими чи практич-

ток стресостійкості в дітей, які перебувають у кризово-

ними завданнями. Після 2014 року соціальне середо-

му підлітковому періоді життя і вимушені долати бага-

вище в Україні зазнало кардинальних змін: внаслідок

то викликів, що пов’язані як із особливостями віку, так

російської воєнної агресії, що призвела до людських і

із драматичною ситуацією сьогодення.

матеріальних втрат, окупації територій у соціумі скла-

З огляду на це актуалізується питання вивчен-

лися кризові умови. Суспільство потерпає від тривоги,

ня чинників, які впливають на формування і розвиток

страху, паніки, апатії та розгубленості, що призводять

стресостійкості. До них, як свідчать численні сучасні

до фізичного і психологічного виснаження. Такі обста-

дослідження, передусім належить якість дитячо – бать-

вини ще більше актуалізують необхідність цілеспрямо-

ківських стосунків та типу прив’язаності. Доведено, що

ваного вивчення умов і шляхів збереження психічної

ці чинники впливають на процеси адаптації підлітка до

стабільності. Серед багатьох чинників, які визначають

нових умов та завдань вікового періоду, а причиною

психологічне здоров’я, а зрештою – і здоров’я людини

виникнення в нього девіантних та тривожних проявів

загалом, велике значення має її стійкість до стресових

можуть бути саме порушення емоційної прив’язаності

ситуацій та спроможність до відновлення. Високий

дитини до первинних об’єктів у ранньому віці (Боулби

рівень стресостійкості є своєрідним каталізатором для

Дж. (2003), Ейнсворт М. (2015).

збереження і зміцнення психічного здоров'я особистості.

Пошук відповіді на питання, як і завдяки яким
ресурсам деякі люди здатні вистояти, відновитися і
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навіть психологічно зміцніти після складних травмів-

хівці (Г. Бердник, 2009; Г. Дубчак, 2017; Н. Мельникова,

них ситуацій, є певним викликом для науковців і прак-

2018; Г. Мигаль, 2008; В. Мозговий, 2004; Я. Овсян-

тиків серед психологів та психотерапевтів. Розуміння

нікова, 2012; О. Поліщук, 2014; О. Протасенко, 2008;

механізмів і умов формування людської спроможності

Г. Ришко, 2014; Х. Стельмащук, 2015; Т. Циганчук,

до опірності стресам і життєвим нагараздам допоможе

2011; Я.Омельченко, 2015 та ін.), так і зарубіжні (М.

фахівцям з психічного здоров’я розробляти спеціальні

Rutter,1990; A. Masten, 2014 та ін.). Дослідження погля-

психотехнології для формування та розвитку стресо-

дів вітчизняних (М. Василенко, 2009; В. Крайнюк, 2007;

стійкості у дітей різного віку.

Г. Лазос, 2019; Л. Наугольник, 2015) і зарубіжних пси-

Аналіз

досліджень і публікацій, в яких за-

хологів (Дж. Боулбі, 1980, 2003; М. Мейн, Н. Каплан,

початковано розв’язання даної проблеми і на які

Дж. Кассиди, 1985; К. Бріш, 2012 та ін.), які вивчали

спирається автор. Стрес як одне з важливих психоло-

особливості прив’язаності, сприяють більш ґрунтовно-

гічних явищ у житті та розвитку людини давно став

му розумінню сутності цього феномену, а також дають

предметом дослідження багатьох вчених. Водночас

змогу дослідити його вплив на процес формування

зміст поняття стресу постійно змінюється і уточнюєть-

стресостійкості у дітей підліткового віку.

ся з моменту його визначення першими дослідниками.

Виокремлення невирішених раніше частин

Передусім це пов’язано з розширенням сфери застосу-

загальної проблеми, яким присвячена стаття. У

вання цього поняття та подальшим детальним вивчен-

статті досліджено вплив типу прив’язаності на форму-

ням багаточисленних аспектів стресу.

вання стресостійкості у дітей підліткового віку. Акцен-

Аналіз літератури, присвяченої цим питанням,

товано, що надійна прив’язаність, яка формується у віці

засвідчив, що наразі дослідження стресу відбуваються у

немовляти, відіграє велику роль у процесах створення

трьох різних напрямах: перший напрям представлено

системи ефективних психічних захистів у дитини та

роботами вчених, які ґрунтуються на позиціях теорії

стимулює розвиток і вдосконалення просоціальних мо-

стресу Г. Сельє (Селье Г., 1979); другий напрям зорієн-

делей поведінки, що впливає на психологічну стійкість

тований на системне вивчення причин стресу як перед-

людини щодо психічної травми, психосоматичних і

умов формування межових психічних розладів і дезада-

психічних симптомів, формує основу стресостійкості.

птації особистості (зазначимо, що в його межах працю-

Формулювання

мети

або

цілей

статті

ють переважно вчені медичної галузі – нейрофізіологи,

(постановка завдання): огляд теоретичних аспектів

психіатри, психотерапевти); третій напрям, який є нара-

дослідження сформованого типу прив’язаності як важ-

зі найбільш розробленим, ґрунтується на теоретико –

ливого чинника стресостійкості у підлітків.

практичних засадах досліджень Р. Лазаруса з урахуван-

Виклад основного матеріалу дослідження з

ням природи стресу та способів його подолання

повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-

(копінгу) (Lazarus, R.S., 1966)

зультатів. Стрес є неминучою і невід’ємною частиною

Дослідників усе більше цікавлять особливості

нашого життя. Достеменно відомо, що людські психіка

прояву стресових переживань на психологічному рівні

і тіло здатні ефективно справлятися зі стресовими ситу-

(О. Валуйко, 2008; Н. Водоп’янова, 2009; Р. Грановська,

аціями за допомогою сформованих психологічних ме-

2013; О. Гошкодеря, 2008; Л. Джуелл, 2001; Л. Кита-

ханізмів, що забезпечують достатній рівень стресостій-

єв – Смик, 2009; Т. Кокс, 1981; М. Мельнікова, 2018 та

кості. Водночас існують такі пікові ситуації стресу, які

ін.). Значна кількість наукових праць присвячена ви-

механізми психологічного захисту людини компенсува-

вченню особливостей різноманітних стресових станів

ти або не здатні, або здатні із великими труднощами.

(В. Бодров, 2000; Дж. Віткін, 1996; Л. Китаєв – Смик,

До них передусім належить війна і всі трагічні обстави-

2009; О. Копіна, 1994; Н. Самоукіна, 1999; О. Чебикін,

ни, нею зумовлені. Саме в такі періоди всі фізичні та

1994; O. Черепанова, 1998; Д. Грінберг, 2002; К. Ку-

психологічні системи нашого організму зазнають мак-

пер, 2007; Л. Леві, 1977). Сутність самого феномену

симального навантаження. І якщо доросла людина із

стресостійкості намагалися з’ясувати як вітчизняні фа-

сформованою системою захистів та стресостійкості
© Gelena Lazos, Valeriia Malushka
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витримує їх тиск, після первинного шоку та розгубле-

тей, які забезпечують індивіду можливість переносити

ності повертається до чіткого усвідомлення реальності

значні розумові, фізичні, вольові та емоційні наванта-

й діє відповідно, то дітям і підліткам з огляду на особ-

ження, зберігаючи ефективність функціонування у

ливості їхнього віку такі навантаження можуть давати-

стресогенній ситуації.

ся вкрай важко. Відомо, що підлітковий вік є складним

У науковій літературі стресостійкість часто

і кризовим періодом у житті, тому все більшу зацікав-

ототожнюють

з

поняттями

та

явищами

леність серед науковців викликає вивчення феномену

«резільєнтність», «життєстійкість», «життєздатність»

стресостійкості у дітей саме такого віку. Адже достат-

тощо. Це зумовлено як складнощами перекладу, так і

ній рівень стресостійкості є запорукою збереження,

тонкощами розрізнення цих феноменів. Зазначимо, що

розвитку і зміцнення психічного здоров'я підлітків, а в

резільєнтність загалом науковці пов’язують із здатніс-

майбутньому – нації.

тю психіки відновлюватися після несприятливих стре-

Мабуть, найбільш корисне й загальноприйняте

сових умов (Г. Лазос, 2018), а стресостійкість — із про-

визначення стресу належить Р. Лазарусу: стрес — це

цесом витримки, можливості та здатності психіки здо-

стан або почуття, яке відчуває людина, коли усвідом-

лати стресову ситуацію. У більшості визначень стресо-

лює, що «вимоги перевищують особисті й соціальні

стійкість розглядають у контексті цілісного процесу

ресурси, які вона здатна мобілізувати» (Lazarus, R. S.,

адаптації, тому її пов’язують з емоційною стабільністю

1966) Іншими словами, ми відчуваємо стрес, коли розу-

та життєстійкістю. Так, А. Махнач (2013), О. Рильська

міємо, що щось цілковито вийшло з – під нашого конт-

(2011) у своїх дослідженнях твердо відстоюють пози-

ролю.

цію щодо синонімічності понять «стресостійкість» —
Усі біологічні організми наділені життєво важ-

«резільєнтність»,

часто

ливим уродженим механізмом підтримки внутрішньої

«життєстійкістю».

При

рівноваги і балансу. Сильні зовнішні подразники мо-

«життєстійкість» надто широкий щодо комплексу сис-

жуть їх порушувати. Людська психіка реагує на це за-

темних зв’язків як резільєнтності на всіх рівнях життє-

хисно – пристосувальною реакцією – намагається адап-

здатності, так і стресостійкості, що відображає її важли-

туватися до подразника. Це неспецифічне для організ-

вий аспект», як зазначає Хамініч О.М. (Хамініч О.М.,

му порушення рівноваги і є станом стресу. Екстремаль-

2016, с.164). Адже той зміст, який вкладається в кон-

ні ситуації можуть виникати кілька разів на день, і зага-

текст терміна «життєстійкість» (С. Мадді, 2005; Д. Лео-

лом стреси відіграють позитивну роль, тому що підви-

нтьєв, 2013; Т. Титаренко, 2009 та ін.), охоплює знач-

щують життєвий тонус. Однак якщо стресові ситуації

но ширше коло життєвих ситуацій, з якими стикається

досягають певного критичного рівня, то діють на шко-

людина — смислоутворення, творчі задачі та ситуації

ду організмові.

виклику і вибору, нестандартні та надситуативні зада-

Аналізуючи феномен стресостійкості, варто
зазначити, що, хоча проблема стресостійкості є популя-

ототожнюючи
цьому

«контекст

їх

із

терміна

чі — і має розглядатися як феномен, що визначає людину у взаємодії зі світом загалом.

рною і надзвичайно актуальною, осмислюється у чис-

Крім дефініювання поняття «стресостійкість»,

ленних зарубіжних та українських дослідженнях, сам

варто стисло окреслити сам процес реагування на стрес.

термін не має чіткої загальноприйнятої дефініції. Про-

Г. Сельє (1979) виокремлює три його стадії: перша –

ведений теоретико – методологічний аналіз проблеми

реакція тривоги, що характеризується мобілізацією всіх

стресостійкості (Г. Сельє, 1979; Г. Бердник, 2009; В.

ресурсів організму, їй притаманне забезпечення термі-

Моляко, 2004; Н. Лебідь, 2016; М. Мельникова, 2018;

нової адаптації, що дає змогу особистості жити в умо-

Г. Ришко, 2014; Т. Циганчук, 2011; Я. Овсяннікова,

вах дії стресора; друга – стадія резистентності, коли

2012) дав змогу визначити його наступним чином.

людина ефективно протистоїть зовнішнім стресорам, у

Стресостійкість – це складна інтегральна властивість

цей період може спостерігатися підвищена стресостій-

особистості, що взаємопов’язана із комплексом інтеле-

кість, а при неодноразових впливах однакових чи різ-

ктуальних, когнітивних, емоційних і особистісних якос-

них стресових факторів помірної інтенсивності розви© Gelena Lazos, Valeriia Malushka
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вається стійка довгострокова адаптація; третя – стадія

розвиток вольових якостей; потреба в самоствердженні

виснаження, що виникає під надто сильним і тривалим

та самовдосконаленні, в діяльності, що має особистіс-

тиском стресового фактора і може призводити навіть до

ний сенс; самовизначення) і його психічними процеса-

патологічних змін психіки. Очевидно, що саме стресо-

ми. Розглядаючи особливості й тенденції розвитку

стійкість дає змогу уникнути найгіршого сценарію.

стресостійкості як необхідної складової належного сис-

У цьому контексті дуже важливо підкреслити,
що

стресостійкість

та

інші

психологічні

темного існування особистості, важливо брати до уваги

явища

той факт, що ефективність стресостійкості забезпечу-

(резільєнтність, життєстійкість), не є вродженими, це –

ється поєднанням результату і процесу. Підліткам,

результат психічного розвитку. Вчені вказують такі

яким притаманна стресостійкість, властиві конструкти-

важливі чинники, які обумовлюють процес формування

вні способи подолання стресу, що пов’язані з механіз-

та розвитку стресостійкості людини: спрямованість

мами регуляції та саморегуляції.

особистості, її життєвий досвід, психічні процеси, ней-

До чинників, які впливають на стресостійкість,

родинаміка, темперамент, характер, здібності та вік,

різні автори зараховують наступні: (1) життєвий досвід,

характер ранніх дитячо – батьківських стосунків. Проте

поводження себе в конкретних ситуаціях, спосіб реагу-

в науковій літературі процес становлення стресостійко-

вання, сформоване ставлення до оточуючих, навколиш-

сті висвітлено фрагментарно, як і проблему стресо-

нього світу; (2) досвід дитячо – батьківських стосунків,

стійкості підлітків, хоча певні її аспекти зацікавили

у тому числі – якість прив’язаності; (3) психологічна

деяких авторів (О. Смірнова, 2016; В.Волосовцева,

компетентність, тобто розуміння своїх психофізіологіч-

2015; І. Андрєєва, 2016). Однак стресостійкість дитини,

них, особистісних якостей; (4) особистісні властивості,

чинники її формування заслуговують на особливу увагу

в тому числі мотивацію, саморегуляцю, вміння знахо-

вчених, адже це одна з необхідних умов забезпечення її

дити нові соціальні зв’язки, готовність до активних дій.

загального здоров’я натепер і в майбутньому. Отже,

Особливої уваги заслуговують ті дослідження

стресостійкість є необхідною властивістю розвитку

чинників формування стресостійкості, об’єктом ви-

підлітка, тому постає як феноменальний об’єкт вивчен-

вчення яких є якість ранньої прив’язаності. Тісна прив’-

ня.

язаність, яка формується у віці немовляти, відіграє веПід стресостійкістю підлітка ми розуміємо

лику роль у процесах створення системи ефективних

комплекс властивостей його особистості, що забезпечує

психічних захистів у дитини (Brish, H.K., 2012). За да-

можливість адекватно, без шкоди для психічного здоро-

ними довготривалих аналітичних досліджень, саме чин-

в’я, реагувати на стресові фактори, допомагає організо-

ник надійної прив’язаності стимулює розвиток і вдос-

вувати йому власну поведінку з метою ефективно подо-

коналення просоціальних моделей поведінки. Тим са-

лати стресову ситуацію. Стресостійкість може забезпе-

мим надійна прив’язаність забезпечує стабільність ди-

чити високу ефективність діяльності й допоможе збере-

тячої психіки та її здатність опиратися негативним

гти здоров’я підлітка, якщо той буде потенційно підго-

стресовим факторам, тобто формує основи стресостій-

товлений за рахунок енергії емоційного збудження

кості.

(Тіхомірова Т. С., 2003). Емоційне збудження особис-

Нагадаємо, що теорію прив’язаності запропо-

тості дає змогу зберегти певну спрямованість діяльнос-

нували в 1960 – 1970 – х роках Дж. Боулбі та Мері Ейн-

ті, адекватне функціонування та контроль над тим, як

сворт (1980). Ця теорія розглядає досвід ранніх стосун-

виражаються емоції.

ків дитини з батьками та іншими важливими суб’єкта-

Динаміка стресостійкості – складне явище, без-

ми в житті дитини. Дж. Боулбі вперше пов’язав розви-

посередньо пов’язане з психічними новоутвореннями

ток прив’язаності з адаптацією та виживанням дитини.

підлітка (почуття дорослості; розвиток самосвідомості,

На відміну від традиційного психоаналітичного підхо-

формування ідеалу особистості; схильність до рефлек-

ду, до пріоритетів якого, як відомо, належать свідомі та

сії; інтерес до протилежної статі, статеве дозрівання;

неусвідомлювані фантазії дитини в перебігу її психіч-

підвищена збудливість, часта зміна настрою; особливий

ного життя, Дж.Боулбі зосередив увагу на переживанні
© Gelena Lazos, Valeriia Malushka

DOI (Article): https://doi.org/10.31108/1.2022.8.1.9
Volume 8 Issue 1 (57) 2022

http://www.apsijournal.com/

123

ISSN 2414-0023 (Print)

PSYCHOLOGICAL JOURNAL

ISSN 2414-004X (Online)

Volume 8 Issue 1 (57) 2022

DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2022.8.1

дітьми таких реальних подій, як сепарація та втрата

прив’язаності, інші – уникають його, відкидають підт-

близьких (J. Bowlby, 1980). Він з’ясував, що проблеми

римку або навпаки – чіпляються за об’єкт, відчуваючи

прив’язаності та втрати мають ключове значення, а осо-

небезпеку; деяких немовлят будь – яка розлука дезорга-

бливості їх вирішення визначають подальший розвиток

нізує. На основі цієї поведінки було сформовано класи-

особистості та впливають на виникнення психопатоло-

фікацію типів прив’язаності (див. табл. 1). Варто зазна-

гії. У своїх працях Дж. Боулбі та його послідовники

чити, що на стиль прив’язаності малюка впливає стиль

показують, що саме сепарація від батьків відіграє вирі-

прив’язаності дорослого, який про нього піклується;

шальну роль у виникненні багатьох психопатологічних

прив’язаність існує не лише у межах певної діади, а й

станів (J. Bowlby, 1980).

поширюється на інші системи; різні стилі прив’язаності

Стисло основні ідеї теорії прив’язаності можна

до різних членів сім’ї впливають на формування внутрі-

описати так: (1) у ранніх стосунках з важливими дорос-

шніх об’єктів дитини; формування внутрішніх об’єктів,

лими дитина формує так звані внутрішні робочі моделі,

у свою чергу, впливає на вибір партнера в дорослому

якими вона користується протягом усього життя част-

віці (Fraley R. C., Shaver P.R., 2000).

ково неусвідомлено; (2) уявлення дитини про прив’яза-

У цю таблицю ми звели назви стилів (типів),

ність обумовлює її поведінку та емоційне оцінювання

які пропонують різні автори – М. Мейн, М. Ейнсворт,

досвіду; (3) мислення на рівні формальних операцій дає

1985, J. Cassidy, P. Shaver, 2008; Д. Шарфф, 2009 та ін.

змогу індивіду спостерігати та формувати ставлення до

Тут варто зазначити, що в науковій літературі, як у віт-

певної системи стосунків, відповідно —

чизняній, так і в зарубіжній, часто використовуються

внутрішня

Таблиця 1.
Співвіднесення типів прив’язаності у немовлят та дорослих
немовлята

дорослі

Стилі/типи прив’язаності
Безпечна/надійна/захищена
Амбівалентна (ненадійна)
Відсторонена /ухильна (ненадійна)
Дезорганізована
Автономна/безпечна/надійна
Униклива/ухильна/відкидальна
Тривожна/нав’язлива/занепокійлива
Дезорганізована

робоча модель може бути змінена за незмінності реаль-

рівноцінно терміни «тип», «стиль» та «якість прив’яза-

ного досвіду (важливе припущення з огляду на мету

ності». У нашій роботі ми, звертаючись під час опису

психотерапевтичної роботи та можливість змін завдяки

до доробку інших вчених, використовуємо оригінальну

терапевтичному процесу). Іншою важливою характери-

термінологію автора. Так, у своїх дослідженнях M. Rut-

стикою внутрішньої робочої моделі є якість прив’яза-

ter (1990) виявив, що наявність безпечних стосунків

ності. Основа цієї характеристики – відчуття безпеки/

між дитиною та хоча б з одним із батьків підвищує са-

небезпеки, яке, в свою чергу, забезпечує (або не забез-

мооцінку дитини, і саме це, ймовірно, забезпечує за-

печує) об’єкт прив’язаності. Так, Мері Ейнсворт та Ме-

хисний ефект і закладає основи стресостійкості і

рі Мейн (1985), продовжуючи дослідження класифіка-

резільєнтності.

ції типів якості прив’язаності Дж. Боулбі, з’ясували, що

емоційної стабільності дітей, а також їхньої здатності

немовлята, які намагаються відновити душевний ком-

долати стресові психічні навантаження практично од-

форт після перенесеного ними стресу, викликаного роз-

ностайно засвідчують, що, попри негативні впливи,

лукою, демонструють різні патерни поведінки з різни-

діти залишаються і надалі психологічно здоровими і

ми членами сім’ї. Деякі малюки легко заспокоюються і

стресостійкими завдяки цій «надійній» особі, котра

відновлюють почуття безпеки після повернення об’єкта

здатна перешкодити декомпенсації їхньої психіки в

результати

досліджень
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умовах стресу (Бріш, 2012; Hazan C.,1987; Fraley

заності, що й немовлята: надійний, тривожно – амбіва-

R.C.,Shaver P., 2000; Fraser M. W., 1997). Дослідження,

лентний та ухильний (С.Hazan, Р. Shaver, 1987), і,

які грунтуються на теорії прив’язаності, довели, що

відповідно, стилі реагування на сепарацію, що є стресо-

система стилів прив’язаності дорослих, маючи глибоко

вою подією.

індивідуальний контекст, базується на трьох джерелах:

Прив’язаність

трактують

як

еволюційно

ранні дитячо – батьківські стосунки (з початком у пре-

(біологічно) зумовлену поведінкову систему, спрямова-

натальному періоді); стосунки з однолітками в підліт-

ну на пошук і утримання дитиною близькості до матері

ковому віці (переважно романтичні); актуальні стосун-

(або іншого об’єкта) з метою підтримки безпеки і гара-

ки прив’язаності в дорослому віці (Main, M., Kaplan, N.,

нтії

Cassidy, J., 1985; Hazan C., Shaver P., 1987; Cassidy, J.

(прототип) подальших стосунків дитини з іншими

& Shaver, P., 2008).

людьми, визначає весь подальший душевний психоло-

виживання.

Прив’язаність

становить

основу

Наразі науковий доробок поповнюється нови-

гічний устрій особистості: ставлення до світу, до себе,

ми результатами досліджень щодо особливостей прив’-

різні переживання та реакції на стрес, пізнавальні та

язаності в дорослому віці та їх зв’язку з різними психо-

творчі здібності тощо. Варто зазначити, що типи прив’-

логічними проявами та симптомами. Зокрема, у своїх

язаності включають дві протилежні тенденції: з одного

працях R. G. Mounder та J. J. Hunter (2001) розглядають

боку, пошук дитиною підтримки і захисту, з іншого –

три можливі механізми впливу типу прив’язаності на

прагнення до нового, тобто можливої «небезпеки», що

виникнення психосоматичних та психічних захво-

є особливо важливим для формування стресостійкості

рювань. Ненадійна прив’язаність, за їхніми даними,

вже у підлітковому віці.

призводить до порушення процесу регуляції стресу,

Зазначимо, що потреба у прив’язаності існує

застосування зовнішніх регуляторів афекту та нехту-

поруч з розвитком автономії; потреба в автономії допо-

вання

Масштабні

внює її. Більше того, надійна прив’язаність є основою

лонгітюдні дослідження довели, що ненадійні типи

розвитку самостійності, здатності покладатися на себе.

прив’язаності збільшують рівень сприйняття стресу та

Невпевнено прив’язана дитина погано відокремлюється

можуть

тривалість

від своїх батьків. Впевненість у прив’язаності виникає,

фізіологічної реакції на стрес (Fraser, M. W.,1997; Cas-

коли люди можуть довіряти і покладатися одне на одне.

захисними

впливати

видами

на

поведінки.

інтенсивність

і

Діти з надійним типом прив’язаності є більш

sidy, J. & Shaver, P., 2008).
Отже, сформований тип прив’язаності впливає

самостійними, контактними, активними в дослідженні

на психологічну стійкість людини до психічної травми,

світу, мають високу самооцінку, впевнені у надійності

прояви психосоматичних і психічних симптомів. За

своїх батьків, охоче надають допомогу іншим. Діти з

визначенням американського психолога Дж. Ардена,

ненадійним типом прив’язаності часто залежні від бать-

надійна прив’язаність, сформована у дитинстві, слугує

ків, їм складно встановлювати контакти, вони тривож-

найкращим «термостатом» для регулювання стресу і

ні, мають тенденцію до зниження самооцінки. Звичай-

показником резільєнтності людини. Достатньо велика

но, все це впливає на ефективність процесу ранньої

кількість результатів досліджень, починаючи з науково-

соціалізації дитини за критерієм адаптації у нових умо-

го доробку Дж. Боулбі, свідчить, що якість прив’яза-

вах. Діти з надійним типом прив’язаності легше адапту-

ності до важливого об’єкта (матері) у ранньому дитя-

ються до нових соціальних умов, зокрема, у період 2 –

чому віці багато в чому визначає особливості розвитку

3 років значно рідше хворіють, а також вирізняються

особистості на наступних етапах онтогенезу. Так, Мері

легкістю контактування з однолітками і дорослими,

Ейнсворт та Дж. Боулбі довели вплив ранніх дитячих

ініціативністю, активністю, сприятливим емоційним

прив’язаностей на формування стосунків у підлітково-

фоном.

му та дорослому віці (M. Einthworth, J. Bowlby, 1991).

Щодо підліткового віку, то результати дослі-

Шляхом емпіричних досліджень було з’ясовано, що

джень засвідчили, що надійний тип прив’язаності чи-

дорослі мають паралелі з тими самими стилями прив’я-

нить вплив на розвиток адаптації до стресових ситуацій
© Gelena Lazos, Valeriia Malushka
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і конструктивне реагування на стресогенні фактори (Я.

соціального оточення (Maddi S. R., Khoshaba D. M.,

Овсяннікова, 2012; Т. Тіхоміров, 2006; В. Крайнюк,

1994).

2007).

Зазначимо, що М. В. Фрейзер (1997), підтверОтже, аналіз та узагальнення існуючих теоре-

джуючи результати дослідження С. Мадді й Д. Хошаба

тичних підходів до розуміння прив’язаності як психо-

стосовно чинників, які позитивно впливають на стресо-

логічного феномену дали нам змогу уточнити його. Під

стійкість дітей підліткового віку, вказує, що до них

прив’язаністю ми розуміємо інтегративне утворення,

належать розвиток навичок вирішення проблем, самое-

що охоплює емоційний зв’язок з матір’ю (чи іншим

фективність, низький рівень конфліктності між батька-

значущим дорослим), її образом і першою соціальною

ми, позитивний зв’язок «батьки – дитина» в ранньому

поведінкою, адресованою їй, викликає відчуття близь-

дитинстві, турботливі стосунки з рідними, соціальна

кості та безпеки.

підтримка. Все це підтверджує значний вплив типів

У контексті нашої статті цікавими є ґрунтовні
дослідження ресурсів та впливів, що сприяють форму-

прив’язаності на формування стресостійкості вже у
підлітковому віці.

ванню стресостійкості та резільєнтності у дітей, прове-

Отже, принципово важливе значення має вплив

дені А. Мастен та її групою (2014). Вони з’ясували, що

типу прив’язаності, що формується у дитини до об’єкта

суттєвим чинником, який допомагає дітям долати труд-

прив’язаності в ранньому дитинстві, на формування

нощі, є сім’я та стосунки (взаємодія) з батьками, а та-

стресостійкості у підлітковому і дорослому віці. Інши-

кож певні особисті здібності самих дітей — їхня здат-

ми словами, тип прив’язаності істотно визначає подаль-

ність мислити, розв’язувати проблеми, контролювати

ший розвиток особистості дитини та її стосунків зі сві-

свою поведінку тощо. Вчені переконалися, що певна

том через сформовані в неї способи реагування.

частина дітей, яка успішно долає досить складні обста-

Висновки з даного дослідження. На основі

вини, демонструє стресостійкість з раннього віку. Це

аналізу результатів теоретичного дослідження виявлено

діти, які добре навчаються у школі, мають друзів, добре

наступне. Проблема стресостійкості підлітків є надзви-

спілкуються з вчителями. У процесі подальшого дорос-

чайно актуальною в сучасних умовах. Переважна біль-

лішання вони також виявляють високий рівень стресо-

шість науковців визначають стресостійкість як складну

стійкості.

інтегральну властивість особистості, що взаємопов’яза-

Отже, спираючись на дослідження А. Мастен

на із комплексом інтелектуальних, когнітивних, емо-

(2014), можна зазначити, що оскільки стресостій-

ційних й особистісних якостей, які забезпечують інди-

кість — це потенціал, а не вроджена риса, то вона є

віду можливість переносити значні розумові, фізичні,

продуктом взаємодії дитини підліткового віку із сере-

вольові та емоційні навантаження, зберігаючи ефектив-

довищем. А одним з найголовніших чинників розвитку

ність функціонування у стресогенній ситуації.

стресостійкості у дітей підліткового віку є наявність

Аналіз сучасних теоретичних досліджень за-

тісних стосунків з турботливими дорослими. Адже

свідчив, що на формування та підтримання стресостій-

стресостійкість залежить від особистісних характерис-

кості впливають багато чинників, а особливо – досвід

тик, які формуються під впливом наявності підтримува-

ранніх дитячо – батьківських стосунків. Надійна прив’-

льних стосунків, що виникають у ранньому віці.

язаність, яка формується у віці немовляти, відіграє ве-

Надійну прив’язаність і функціональні стосун-

лику роль у процесах створення системи ефективних

ки між дітьми і батьками як важливі передумови

психічних захистів у дитини та стимулює розвиток і

стресостійкості розглядають й інші вчені, що працюють

вдосконалення просоціальних моделей поведінки, фор-

у різних теоретичних напрямах психології. Так, С. Мад-

мує основу стресостійкості.

ді й Д. Хошаба виокремлюють три основні чинники, які

Перспективи подальших розвідок у даному

сприяють формуванню стресостійкості в дітей підлітко-

напрямі. Подальше дослідження зв’язку між стресо-

вого віку: (1) особливості (атрибути) самих дітей; (2)

стійкістю та типами прив’язаності допоможе визначен-

сімейні фактори; (3) характеристики більш широкого

ню мішеней психотерапевтичного втручання з подаль© Gelena Lazos, Valeriia Malushka
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туация. Стрессоустойчивость может обеспечить высокую эффективность деятельности и способствовать
сохранению здоровья подростка, если он потенциально
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подготовлен за счет энергии эмоционального возбужде-
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ния.
Отмечается, что, поскольку стрессоустойчивость является потенциальным, а не врожденным свойством, она является продуктом взаимодействия ребенка
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-подростка с окружающей средой. И одним из важнейших факторов развития стрессоустойчивости у детей
подросткового возраста является наличие близких отношений с неравнодушными взрослыми. Ведь стрессо-

ТИП ПРИВЯЗАННОСТИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР
СТРЕСС-УСТОЙЧИВОСТИ ПОДРОСТКОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

устойчивость зависит от личностных особенностей,
которые формируются под влиянием наличия поддерживающих отношений, возникающих в раннем воз-

АННОТАЦИЯ

расте.

В статье рассматриваются теоретические ас-

Ключевые слова: стрессоустойчивость, тип

пекты влияния стилей привязанности на стрессоустой-

привязанности, подростковый возраст, психологиче-

чивость подростков. Подчеркивается, что в кризисных

ская устойчивость.

условиях, развернувшихся за последние восемь лет в
Украине, все более актуальной становится необходимость целенаправленного научного анализа факторов,
формирующих стрессоустойчивость, в частности стиля
привязанности. Особое внимание уделено социальной
значимости изучения стилей привязанности и их влияния на психологическую устойчивость подростков в
стрессовых ситуациях. Отмечается, что проблема влияния стиля привязанности на подростковый возраст свя-
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зана с нарушением эмоциональной привязанности ребенка к первичным объектам в раннем возрасте.
Подчеркивается, что надежная привязанность,
формирующаяся в младенческом возрасте, играет большую роль в процессах создания системы эффективной
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психической защиты ребенка и стимулирует развитие и
совершенствование моделей просоциального поведе© Gelena Lazos, Valeriia Malushka
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