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ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ РЕСУРС ПОЗИТИВНОЇ  

Я-КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

В сучасних умовах життя, які характеризуються стрімким науково-

технічним прогресом, нестабільністю в соціально-економічній сфері та 

появою пандемії COVID-19, сучасній людині все складніше справлятися з 

дистресами та підтримувати власне психологічне благополуччя. З огляду на 

це, сьогодні психологи все частіше говорять про важливість такої 

особистісної характеристики людини, як життєстійкість, що зумовлює 

пристосування людини у різних обставинах життя, допомагає вирішити 

складні ситуації, визначає її сприйняття подій та сприяє підтриманню 

стабільності внутрішнього світу. Завдяки такому впливу на особистість 

життєстійкість стає внутрішнім ресурсом людини, на який вона може 

опиратися у різні кризові моменти життя, а також підтримувати позитивне 

спрямування власної Я-концепції.  

Так, наразі для досягнення успіху в різних сферах життєдіяльності, 

матеріального та психологічного благополуччя людині важливо володіти 

позитивною Я-концепцією, яка передбачає відповідний набір якостей та 

характеристик (наприклад, впевненість у собі, цілеспрямованість, 

відповідальність тощо), певних ціннісних орієнтирів та внутрішніх установок 

щодо себе та світу, які сприяють здійсненню вищезазначених прагнень 

людини. Тож, можна припустити, що життєстійкість є внутрішнім джерелом 

підтримання позитивної Я-концепції, яка обумовлює когніції, реакції та 

ставлення людини до різноманітних життєвих обставин. 

Мета нашої роботи – теоретичний аналіз феномена життєстійкості як 

важливого ресурсу позитивної Я-концепції особистості. 

Аналіз наукових джерел показав, що поняття життєстійкості має досить 

багато тлумачень та підходів до розуміння феномена. Зокрема, деякі автори 

зазначають, що життєстійкість є головним параметром індивідуальної 

здатності особистості до прояву зрілих форм саморегуляції, що сприяє 

перетворенню стресових ситуацій з негативного досвіду до внутрішнього 

зростання особистості [2, c. 213]. Також життєстійкість можна розглядати як 

невід’ємну характеристику особистості в сучасному світі, адже ця 

характеристика пов’язана з самоефективністю людини, її життєтворчістю, 

психологічним благополуччям та здатністю до адаптації в нових мінливих 

умовах [1, c. 53].  

Крім того, термін «життєстійкість» можна визначити як психологічний 

феномен, або цілісне утворення особистості, що поєднує базові життєві 

установки людини, її адаптаційний потенціал, стратегії поведінки у 

стресових обставинах, що обумовлено структурою життєстійкості. Така 

структура включає три основні компоненти, а саме:  
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- «залученість», що означає ставлення людини до себе та світу, характер 

її взаємодії з оточенням, що, як наслідок, сприяє психогігієні думок, дій 

та вчинків, мотивує її, надає сил для самореалізації, а також допомагає 

відчувати власну значущість, цінність, долати труднощі та приймати 

зміни; 

- «контроль», який передбачає пошук шляхів вирішення стресових 

ситуацій, замість впадання у стан безпорадності; 

- «прийняття ризику», коли людина відкрита до світу, оточення і 

суспільства загалом [2, c. 215-216]. 

Перераховані складові життєстійкості показують спектр впливу цієї 

характеристики на життя людини, що включає і взаємодію з суспільством, і її 

внутрішній світ. Отож людина, яка володіє життєстійкістю, здатна приймати 

навколишню дійсність у всіх її проявах, вона розуміє, що життя має сенс та 

характеризується вміннями до імпровізації і вирішення життєвих складнощів. 

Також значення життєстійкості для особистості проявляється в тому, що вона 

знижує ймовірність виникнення багатьох особистісних розладів, формує 

підґрунтя для досягнення внутрішнього балансу та психологічного здоров’я, 

а також є додатковим фактором успішної адаптації людини, що, своєю 

чергою, підтримує позитивну Я-концепцію людини [1, c.53-54].  

Отже, можна зробити висновок, що життєстійкість, відповідаючи за 

гнучкість, адаптаційні здібності та копінг-стратегії індивіда, здатна наділяти 

людину відповідним ресурсом та підтримувати її позитивну Я-концепцію, 

яка уособлює позитивні установки людини щодо себе, своїх здібностей та 

можливостей, адекватну самооцінку, відкритість до нового досвіду, 

позитивне ставлення до інших людей та навколишнього світу. 

Подальші наукові пошуки вбачаємо у дослідженні методів розвитку 

життєстійкості у молоді, яка є потенціалом розвитку нашого суспільства. 
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