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АНОТАЦІЯ  

 
У статті розглядаються особливості копінг–стратегії у підлітковому віці. Неадаптивні копінг-стратегії: стратегія 

конфронтації, стратегія втечі-уникнення, стратегія дистанціювання. Адаптивні копінг-стратегії: позитивна пере-

оцінка, самоконтроль та відповідальність, соціальна підтримка та планування. Авторами проведене досліджен-

ня, двох груп підлітків з нормативною і делінквентною поведінкою та встановлено, що підлітки з нормативною 

поведінкою, на відміну від делінквентів, не схильні до агресивних зусиль та ризику у вирішенні складних ситуа-

цій. А делінквентам характерні неадаптивні копінг-стратегії. Отримані результати вказують, що підлітки з нор-

мативною поведінкою в складних життєвих ситуаціях активніше здійснюють довільні, проблемно-сфокусовані 

зусилля по зміні ситуації, аналізують способи вирішення проблеми, ніж досліджувані іншої групи. Вони більше 

схильні до уникнення, дистанціювання, конфронтації, що є емоційними способами відреагування. Хоча вони 

можуть використовувати і ефективні стратегії, такі як, наприклад, самоконтроль. Тож у делінквентів явно прояв-

ляється схильність до неадаптивної стратегії «уникнення проблем», а у підлітків з нормативною поведінкою 

адаптивна «вирішення проблем». Підлітки-делінквенти переживають більше складні ситуації. Система копінгів 

підлітків з делінквентною поведінкою більш напружена, що вказує на переживання ними більшого рівня стресу. 

Проведене авторами дослідження має практичне значення, його результати можуть бути використані психолога-

ми та соціальними педагогами для визначення шляхів оптимізації психічного розвитку у підлітків, зокрема під-

літків з делінквентною поведінкою, через формування у них більш ефективних копінг-стратегій. 

Ключові слова: копінг-стратегії, підлітковий вік, адаптація, делінквентна поведінка, нормативна поведінка. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 

Ефективність адаптації людини до вимог важкої, екст-

ремальної ситуації описується через поняття «coping 

behavior» - подолання, опанування. Це активні, перева-

жно свідомі зусилля особистості, що використовуються 

в ситуації загрози. Копінг дозволяє людині як забезпе-

чувати підтримку, зміцнення здоров’я та добробут, так і 

сприяти їх руйнування. 

Дослідженням стратегій опанування займалися 

як вітчизняні О.Р. Ісаєва, В.Н. Мясіщев, Н.А. Сирота, 

Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоровская, Е.В. Куфтяк, В.А. 

Бодров, Л.І. Анциферова, Р.М. Грановска, В.А. Ялтон-

ський, У. Бауман, так і закордонні науковці Р. Лазарус і 

С. Фолкман, Л. Мерфі. Проте наразі різні аспекти цього 
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феномену залишаються дискусійними і недостатньо 

дослідженими. Зокрема, це стосується проблеми розви-

тку та формування копінг-стратегій в онтогенезі. 

Так, дослідження М. Тишкова, О.М. Сидорова, 

С.А. Хазова, Т.Л. Крюкової, показали, що активне ста-

новлення копінг - стратегій відбувається у підлітковому 

віці. Необхідність подальших таких досліджень обумо-

влена проблемою адекватного прогнозу поведінки в 

підлітків у важких ситуаціях, створення заходів, спря-

мованих на контроль, профілактику і корекцію девіант-

ної поведінки. 

Значна частина неповнолітніх не завжди здатна 

успішно долати стресогенний вплив соціального сере-

довища. Одна з причин – недостатньо сформовані меха-

нізми подолання стресових ситуацій, що, в свою чергу, 

призводить до дезадаптації, та, можливої, делінквент-

ності. Досить складна криміногенна ситуація серед під-

літків та аналіз стану правопорушень серед них, спону-

кає розглядати проблему подолання криміногенної си-

туації в дитячому та молодіжному середовищі як гостру 

та актуальну для суспільства. 

Науковий інтерес до проблеми поведінки лю-

дини в складних життєвих ситуаціях останнім часом 

зростає (Ф. Василюк, Є. Варбан, Т. Титаренко), проте 

дослідження, що аналізують розвиток конструктивних 

копінг-стратегій у підлітків представлені недостатньо. 

Виявлена суперечність дозволила визначити проблему 

дослідження, яка полягає у визначенні особливостей 

копінг-стратегій у підлітків та їх особливостей у підліт-

ків з делінквентною поведінкою.  

Аналіз останніх досліджень. Психологами 

копінг-поведінка як спосіб подолання стресових ситуа-

цій вивчатися з 60-х років минулого століття. У вітчиз-

няних роботах науковці вивчали «подолання» В.А. Бо-

дров, «оволодіння» Л.І. Анциферова, Т.Л. Крюкова. 

Аналогами поняття «копінг» можна вважати: «система 

регуляції стресу» (В. Бодров), складові «субсиндрому 

стресу» (Л. Китаєв-Смик), «патерни розв’язання про-

блемних і несприятливих життєвих ситуа-

цій» (Л. Дікая), «реакції на проблемні моменти жит-

тя» (Л. Анциферова), «життєві страте-

гії» (К. Альбуханова-Славська), «типи переживань» (Ф. 

Василюк). 

Так, Р. Лазарус та С. Фолькман, які ввели в 

психологію поняття «копінг», використовували його 

для позначення стратегій оволодіння та врегулювання 

взаємовідносин особистості з навколишнім середови-

щем. Вони наголошували на їх усвідомленому характе-

рі (Лазурус, 1970). Вчені копінгом називають  когнітив-

ні й поведінкові спроби оволодіння специфічними зов-

нішніми і/або внутрішніми вимогами, які оцінюються 

як надмірні або такі, що перевищують ресурси людини. 

Зокрема, підкреслюється мінливість цього процесу, 

оскільки особистість і середовище утворюють нерозри-

вний, динамічний взаємозв’язок і здійснюють взаємов-

плив (Райгородский, 1998). Копінги використовуються 

для оволодіння стресом й іншими подіями, що виклика-

ють тривогу. У рамках когнітивного підходу Л. Мерфі, 

наголошує на тому, що це активні зусилля особистості, 

спрямовані на подолання складної ситуації, прагнення 

індивіда вирішити певну проблему. 

Домінуючими у західній психології є три під-

ходи до вивчення копінг-поведінки. Представники дис-

позиційного підходу схильні виявляти певні особистіс-

ні якості, які сприяють кращому подоланню з трудно-

щів та ефективні стилі подолання стресу (Андреева, 

2001). 

 У ситуаційному, або динамічному підході 

(модель Р. Лазаруса, специфічних стресових ситуацій 

X. Файфкель, К. Карвер, С. Фолкман), науковці зосере-

джуються на самому процесі стресу, на вивченні специ-

фічних стратегій. Вони змінюються відповідно до особ-

ливостей конкретних ситуацій. Саме ситуаційно-

обумовлені фактори впливають на вибір копінг-

стратегій (Барабаш, 2016). Психологічне опанування 

включає поведінкові та когнітивні зусилля особистості, 

спрямовані на зниження впливу стресу. Індивід оцінює 

для себе величину потенційного стресора, спів ставляє 

вимоги середовища з власною оцінкою ресурсів, якими 

він володіє, щоб з оптимальною ефективністю діяти 

відповідно до цих вимог. Копінг-механізми визначають 

ступінь адаптації особистості до ситуації. Активна фор-

ма копінг-поведінки, активне опанування є цілеспрямо-

ваним усуненням або послабленням впливу стресової 

ситуації. Пасивна копінг-поведінка, або пасивне опану-

вання - передбачає використання арсеналу механізмів 

психологічного захисту, які направлені на зниження 
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емоційної напруги, а не на зміну стресової ситуації 

(Страхова, 2010). В одну групу входять симптоматичні 

техніки вживання алкоголю, транквілізаторів, седатив-

них препаратів тощо, а в іншу групу – внутрішньо пси-

хічні техніки когнітивного захисту: ідентифікація, запе-

речення, реактивне утворення, проекція, інтелектуаліза-

ція та інше (Сирота, 1994). 

Інтегративний підхід наголошує, що при виборі 

копінг-стратегій важливими є як особистісні якості ін-

дивіда, так і особливості стресових ситуацій. Особли-

вість підходу в тому, що змінюється саме ставлення до 

проблеми оволодіння. Людина розглядається як суб’-

єкт, який активно протистоїть впливам, а не як пасив-

ний об’єкт впливів. Особлива увага приділяється пси-

хологічним рисам особистості. Вони забезпечують ви-

бір продуктивних стратегій поведінки, за допомогою 

яких людина справляється з труднощами, незважаючи 

на наявність важких переживань і всупереч тривалої дії 

стресу (Гриценко, 2008). 

У вітчизняних дослідженнях вивчення поведін-

ки опанування в основному ведеться в рамках аналізу 

психічних процесів, властивостей і функціональних 

станів людей, залучених до надмірно відповідальних, 

шкідливих і небезпечних видів діяльності. Дослідження 

стресу і способів його зняття також проводиться у зв’я-

зку з вивченням екстремальних умов діяльності Т.А. 

Немчин, В.І. Медведєв, Л.А. Китаєв-Смик, К.К. Плато-

нов, В.Л. Марищук.  

У психологічних дослідженнях прийнято розрі-

зняти механізми захисту та опанування. Якщо психоло-

гічний захист характеризується відмовою індивіда від 

конструктивного вирішення проблеми, то способи ово-

лодіння передбачають продуктивну активність, праг-

нення впоратися з труднощами. За визначенням Л.І. 

Анциферовою, психологічний захист це – механізм 

нормально функціонуючої особистості, але, якщо вона 

використовує значний репертуар захистів, а не відтво-

рює їх ригідно. За Л.І. Анциферовою, механізми психо-

логічного захисту в проблемних і стресових ситуаціях, 

спрацьовують тоді, коли люди сприймають світ як дже-

рело небезпек, мають невисоку самооцінку, песимісти-

чний світогляд. Особистості, які віддають перевагу в 

подібних ситуаціях конструктивно перетворюючим 

стратегіям, мають оптимістичний світогляд, стійку по-

зитивну самооцінку, реалістичний підхід до життя і 

сильно виражену мотивацією досягнення. 

Китаев-Смик розглядає психологічний захист 

як пасивну копінг-поведінку. Він називає ряд парамет-

рів, що допомагають розрізнити захисні механізми і 

механізми опанування. Так психологічний захист нама-

гається вирішити ситуацію «зараз», не пов’язуючи цю 

актуальну ситуацію з майбутніми ситуаціями, спрямо-

вується на актуальний психологічний комфорт. Він  

інструментально спрямований та функціонально значи-

мий. Механізми опанування регулюють порушені від-

носини між оточенням і особистістю, а захисні механіз-

ми – лише емоційні стани. Для опанування характерний 

скоріше пошук інформації, безпосередні дії, рефлексія 

або пригнічення (Китаев-Смик, 2009).  

Лазарус Р. вважає, що копінг-поведінка може 

використовуватися індивідом свідомо, вибиратися і 

змінюватися залежно від ситуації, а механізми психоло-

гічного захисту діють несвідомо і в разі їх закріплення 

стають дезадаптивними (Лазарус, 1970). 

Либина А., диференціюючи опанування та за-

хист, наголошує на тому, що опанування має мету і 

вибір, мінливе або гнучке, орієнтоване на міжособисті-

сну дійсність і логіку. Опанування сприяє адекватному 

емоційному самовираженню людини, а захисти є виму-

шеним процесом. Для них характерне заперечення реа-

льності, ригідність, спотворення міжсуб’єктного сприй-

няття дійсності і логіки. Захисні тенденції відобража-

ються в імпульсивних реакціях і в очікуванні усунення 

внутрішнього неспокою без безпосереднього вирішен-

ня проблемної ситуації (Либина, 2008).  

Тож механізми опанування пластичніші, але 

вимагають від людини більшої витрати енергії і вклю-

чення когнітивних, емоційних і поведінкових зусиль. 

Механізми захисту швидко зменшують емоційне на-

пруження і тривогу, працюючи за принципом «тут і 

зараз». Копінг-поведінка може використовуватися осо-

бистістю свідомо, обиратися і змінюватися залежно від 

ситуації. Механізми психологічного захисту діють не-

свідомо і, в разі їх закріплення, стають дезадаптивними. 

Кожна форма психологічного опанування спе-

цифічна. Вибір визначається суб’єктивним значенням 

пережитої ситуації і спрямованістю на вирішення реа-

льної проблеми або її емоційне переживання, коригу-
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вання самооцінки або регулювання взаємовідносин з 

людьми. 

У розробленій Р. Лазарусом та С. Фолкман тео-

рії, стратегії подолання стресу зумовлюються: 1) наяв-

ними у людини можливостями, необхідними для опану-

вання стресовими факторами стійкими особистісними 

та соціальними змінним); 2) когнітивною оцінкоюподії, 

які слід розв’язати (Лазарус, 1970) 

Лазарус Р. розрізняє три процеси взаємодії лю-

дини зі стресовими факторами: первинна когнітивна 

оцінка, вторинна когнітивна оцінка та оволодіння. Зітк-

нення зі стресовими чинниками, що проявляється у 

вигляді типових думок «Чи отримаю я з цього користь 

або ж опинюся в якій-небудь неприємній ситуації зараз 

або в майбутньому?» відбувається в процесі первинної 

когнітивної оцінки. Розрізняють три різновиди первин-

них когнітивних оцінок: байдужа, злегка позитивна, 

стресова. 

Когнітивними оцінками другого рівня є рефле-

ксивні думки людини з приводу негативної події, які 

виникають після первинної інтуїтивною оціночної реа-

кції: «Чи можливо в цій ситуації щось вдіяти?». Вто-

ринна когнітивна оцінка впливає на вибір стратегії і 

результат процесу подолання. Вона є проміною між 

стресовою реакцією і подоланням. Від її специфіки за-

лежить тип емоційної реакції людини в стресовій ситу-

ації. Якщо стресовий чинник оцінюється як виклик, то 

це сприяє збереженню контролю за розвитком ситуації 

і результатом опанування.  

Вторинна оцінка називається проблемно-

орієнтованою, або когнітивно-орієнтованою, стратегією 

опанування. У результаті взаємини людини з зовнішнім 

світом можуть змінюватися в сприятливу сторону, по-

зитивно впливаючи на стресовий стан. Емоційно-

орієнтоване опанування змінює лише спосіб інтерпре-

тації того, що сталося, але не саму ситуацію на думку 

Страхової М. , це  виконує дві функції опанування: ви-

рішення проблеми, що викликала дистрес, - проблемно-

сфокусоване оволодіння, і регуляцію емоцій - емоційно

-сфокусоване оволодіння» (Страхова, 2010). 

Після когнітивної оцінки ситуації відбувається 

розробка механізмів подолання стресу. Якщо копінг 

неуспішний, то стресор зберігається і спроби опануван-

ня продовжуються. Тож основними етапами є: сприй-

няття стресу, когнітивна оцінка, вироблення стратегії 

подолання, оцінка результату дій (Нартова-Бочовар, 

1997). Ефективність копінг-поведінки визначається 

специфікою ситуації в кожному випадку. Інструмента-

льні стратегії опанування ефективні тоді, коли ситуація 

контролюється суб’єктом, а емоційні - коли ситуація не 

залежить від волі людини (Божович, 1999). 

У восьми факторній моделі подолання стресу 

Р. Лазарус і  С. Фолкман виділяються такі типи копінг-

поведінки: конфронтуюча поведінка; дистанціювання, 

або відсторонення; самоконтроль; пошук соціальної 

підтримки; прийняття відповідальності; уникнення; 

планування вирішення проблеми; позитивна переоцінка 

(Лазарус, 1970). 

Дві стратегії створюють проблемно-

орієнтоване опанування і шість стратегій емоційно-

орієнтоване. Вважається, що емоційна регуляція спря-

мована не на вирішення ситуації, а на збереження само-

контролю, якщо ситуація сприймається людиною як 

нездоланна. Це дистанціювання, самоконтроль, пошук 

соціальної підтримки, уникнення, прийняття на себе 

відповідальності, позитивна переоцінка ситуації. Стра-

тегії проблемно-орієнтованого опанування спрямовані 

на вирішення ситуації, це когнітивні і поведінкові зу-

силля: конфронтуюча поведінка, планування вирішення 

проблеми (Расказова, 2011). У типології копінг-

ресурсів С. Фолкман або її модифікації виділяють: фі-

зичні - здоров’я, витривалість, речові - майно, кошти, 

психічні -переконання, самооцінка, локус контролю, 

мораль тощо, соціальні зв’язки людини, ресурси. Мож-

на виділити також ресурси особистісні та соціального 

середовища. Особистісні – ресурси когнітивної сфери, 

здібності, що дозволяють оцінювати вплив соціального 

середовища; ресурси самосвідомості: Я-концепція, уяв-

лення людини про для себе; ціннісно-мотиваційну стру-

ктуру особистості; позицію людини по відношенню до 

загибелі, життя, любові, самотності, віри; духовність 

людини; певні особистісні властивості: інтернальний 

локус контролю, афіліація, емпатія, соціальна компете-

нтність. Ресурси соціального середовища пов’язані з 

системою соціальної підтримки оточення, в якому живе 

людина: сім’я, суспільство і соціально-підтримуючим 

процесом: вміння відшукувати, отримувати, надавати 

соціальну підтримку (Наратова-Бочвар, 1997).  
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У Ч. Карвера, яких концептуально проаналізу-

вав теорії стресу і опанування Лазаруса і Фолкман, до 

проблемно-орієнтованих і емоційно-орієнтованих стра-

тегій додаються стратегії дисфункціональні. Загалом це 

14 стратегій. Проблемно-орієнтовані: активне опану-

вання; планування; пригнічення конкуруючої активнос-

ті; самообмеження; пошук предметної соціальної підт-

римки. Емоційно-орієнтована поведінка включає пошук 

емоційної соціальної підтримки; позитивну реінтерпре-

тацію та особистісний розвиток; прийняття; відкидан-

ня; звернення до релігії. Стратегії дисфункціонального 

характеру: сфокусованість на емоціях і їх проявах; по-

ведінкове самоусунення; когнітивне самоусунення; 

алкогольне самоусунення (Либина, 2008). 

Три види копінг-стратегій: орієнтовані на пере-

творення або повне подолання проблемної ситуації; 

пристосування до існуючих обставин шляхом 

“вростання” в середовище; уникнення травмуючих си-

туацій. Дві перші форми поведінки більш конструктив-

ні стратегія подолання, остання - як менш конструктив-

на (Китаев-Смик, 2009). 

Згідно класифікації копінгів Ч. Карвер, адапти-

вними копінг-стратегіями є стратегії, спрямовані безпо-

середньо на вирішення проблемної ситуації. Можуть 

сприяти адаптації людини в стресовій ситуації: «пошук 

емоційної соціальної підтримки» – пошук співчуття і 

розуміння з боку оточуючих; «придушення конкурую-

чої діяльності» – зниження активності щодо інших 

справ і проблем і зосередження на джерелі стресу; 

«стримування» – очікування сприятливіших умов для 

вирішення ситуації замість імпульсивних дій і «гумор». 

Неадаптивними, але дієвими в окремих ситуаціях, є 

такі способи подолання важких життєвих ситуацій, як 

«фокус на емоціях та їх вираження» – емоційне реагу-

вання в проблемній ситуації; «заперечення» – запере-

чення стресової події; «ментальне відсторонення» – 

психологічне відволікання від джерела стресу через 

фантазування, мрії, сон; «поведінкове відсторонення» – 

відмова від активного вирішення ситуації (Карвер. 

1989). 

Успішність адаптації залежить від рівня розви-

тку копінг-ресурсів. Низький рівень розвитку призво-

дить до формування пасивної дезадаптивної копінг-

поведінки, соціальної ізоляції та дезінтеграції особис-

тості (Крюкова, 2004). Критерієм ефективності копінг-

стратегій вважають частоту їх застосування та різнома-

нітність. Саме різноманітний репертуар копінгів може 

сприяти вирішенню проблем і подоланню стресу. Р. 

Маккрі, стверджує, що чим частіше люди використову-

ють копінг-стратегії в стресовій ситуації, тим ефектив-

ніше вирішується проблема і знижується суб’єктивний 

стрес (Маккрі, 2000).  

Тож копінг-стратегії – засоби управління стре-

совими факторами, які використовує особистість  для 

відповіді на сприйняту нею загрозу. Це поняття об’єд-

нує емоційні, когнітивні та поведінкові стратегії, які 

використовує особистість. Досліджені копінг-стратегії 

в цілому можна об’єднати у три загальні групи – стра-

тегії вирішення проблем, пошуку соціальної підтримки 

та уникнення. 

Дослідження проблеми опанування призводить 

нас до цілого ряду висновків. По-перше, необхідно ви-

вчати ситуативні змінні, або так звані важкі життєві 

ситуації (Л.І. Анциферова, Р. Лазарус і С. Фолькман), 

по-друге, досліджувати ті особистісні властивості, які 

визначають стиль реагування на ситуацію (П. Коста, Р. 

Маккрі, Я. Стреляу). Наприклад, проблемно-

орієнтований стиль спрямований на раціональний ана-

ліз проблеми і полягає в розробці плану вирішення важ-

кої ситуації. Він заснований на таких діях людини, як 

пошук необхідної інформації, самостійне опрацювання 

ситуації, звернення по допомогою до інших, більш ком-

петентних людей. Суб’єктно-орієнтований стиль є нас-

лідком емоційного реагування на ситуацію і проявля-

ється у вигляді небажання розбиратися в проблемі, зсув 

на інші, релаксуючі види діяльності – вживання їжі, 

алкоголю (Сирота, 2001). Незважаючи на всесвітнє ви-

знання теорії копінгу, у дослідженнях стресу і життє-

вих подій неоднозначно оцінюють значення та механіз-

ми впливу копінгів на стрес і самопочуття. Найбільш 

розробленою і використовуваною в психологічних дос-

лідженнях є концепція Р. Лазаруса. 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. У вітчизняній літературі недостатньо 

систематизованої інформації із проблеми копінг-

поведінки підлітків, які мають делінквентну поведінку. 

Постановка завдання та цілей статті. Вивчи-

ти особливості копінг-стратегій підлітків та їх особли-

© Olesia Prokofieva, Bogdan Smirnov, Olga Prokofieva DOI (Article): https://doi.org/10.31108/1.2021.7.1.7 

https://doi.org/10.31108/2018vol12iss2
https://doi.org/10.31108/2018vol14iss4pp9-18


 

 

 87 

 

  

                       PSYCHOLOGICAL  JOURNAL 

Volume 7 Issue 1 (45)  2021 

 

Volume 7 Issue 1 (45) 2021                                                                                         http://www.apsijournal.com/  

 

ISSN 2414-0023 (Print) 

ISSN 2414-004X (Online) 

DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2021.7.1 

вості у підлітків-деліквентів. Для досягнення поставле-

ної мети необхідно було вирішити наступні задачі: про-

аналізувати особливості становлення копінг поведінки 

в підлітковому віці та встановити її зв’язок із порушен-

нями поведінки, визначити основні складні життєві 

ситуації для підлітків, виявити провідні стратегії копін-

гу в підлітків та провести порівняльний аналіз копінг-

стратегій схильних до делінквентної поведінки підліт-

ків та підлітків з нормативною поведінкою.  

Методи дослідження. Для вирішення постав-

лених завдань були використані такі методи досліджен-

ня: теоретичні: аналіз і узагальнення психологічної 

літератури з проблеми дослідження, класифікація, по-

будова аналогій; емпіричні: «Опитувальник визначення 

схильності додевіантної поведінки» (О.М. Орел), 

«Опитувальник способів подолання» (Ways of Coping 

Questionnaire – WCQ) Р. Лазаруса та С. Фолкман, опи-

тувальник Дж. Амірхана «Індикатор копінг-стратегій», 

метод аналізу продуктів діяльності (контент-аналіз 

описів важких ситуацій). Для встановлення достовірно-

сті відмінностей між групами використовувався непа-

раметричний критерій Манна-Уітні. 

Основний матеріал с аргументованим пояс-

ненням отриманих результатів дослідження. Дослі-

дження проводилось на базі Мелітопольського вищого 

професійного училища у 2020 р. Учасниками дослі-

дження стала група підлітків 14-15 років у кількості 40 

осіб. 

У першому етапі нашого дослідження важливо 

було виявити, які життєві ситуації підлітки вважають 

важкими. Зокрема, було встановлено, які життєві ситу-

ації є для підлітків важкими в цілому. Нами також вста-

новлено важкі ситуації взаємодії, що характерні для 

підлітків-делінквентів і їх законослухняних ровесників.  

Групи схильних до делінквентної поведінки та 

законослухняних підлітків були виділені за допомогою 

«Опитувальника визначення схильності до девіантної 

поведінки» (автор О.М. Орел). Це стандартизований 

тест-опитувальник, що призначений для вимірювання 

готовності (схильності) підлітків до реалізації різних 

форм поведінки, що відхиляється від норми. Психодіаг-

ностичні шкали опитувальника вимірюють готовність 

(схильність) до реалізації окремих форм девіантної по-

ведінки. Нами було використано чоловічий та жіночий 

варіанти опитувальників, але гендерні відмінності до 

уваги не бралися. Опитувальник включає такі шкали: 

шкала установки на соціально-бажані відповіді; шкала 

схильності до подолання норм і правил; шкала схиль-

ності до адиктивної поведінки; шкала схильності до 

саморуйнівної поведінки; шкала схильності до агресії 

та насильства; шкала вольового контролю емоційних 

реакцій; шкала схильності до делінквентної поведінки. 

Враховуючи мету нашого дослідження ми брали до 

уваги лише дві шкали із запропонованих: шкала схиль-

ності до подолання норм і правил, шкала схильності до 

делінквентної поведінки.  

Шкала «Схильність до подолання норм і пра-

вил» вимірює схильність досліджуваних до подолання 

будь-яких норм і правил, заперечення загальноприйня-

тих норм і цінностей, зразків поведінки. Якщо резуль-

тати, потрапляють в діапазон 50-60 Т-балів, то це свід-

чать про вираженість вказаних тенденцій, нонконфор-

містські установки досліджуваних, про їх схильність 

протиставляти власні норми і цінності груповим, тен-

денції «порушувати спокій», шукати труднощі, які мо-

жна було б подолати. Показники 60-70 Т-балів свідчать 

про надзвичайну вираженість нонконформістських тен-

денцій, проявів негативізму, але можуть бути сумнів-

ними. Результати понад 70 Т-балів є досить сумнівни-

ми і вимагають виявлення за допомогою додаткових 

методів ставлення досліджуваного до ситуації псиході-

агностичного обстеження.  

Шкала схильності до делінквентної поведінки 

сформована з тверджень, які диференціюють 

«звичайних» підлітків та осіб із зафіксованими право-

порушеннями. Шкала вимірює готовність (схильність) 

підлітків до реалізації делінквентної поведінки. Показ-

ники в діапазоні 50-60 Т-балів свідчать про наявність 

делінквентних тенденцій, а вищі 60 Т-балів показують 

високу готовність до її реалізації. Показники нижче 50 

Т-балів в поєднанні з високими показниками за шка-

лою 1 свідчать про високий рівень соціального контро-

лю. 

Для встановлення характерних для підлітково-

го віку стратегій опанування важкими ситуаціями соці-

альної взаємодії нами було використано опитувальник 

«Опитувальник способів подолання» (Ways of Coping 

Questionnaire – WCQ), Р. Лазаруса та С. Фолкман 
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(Лазарус, 1970). Він використовується найчастіше се-

ред призначених для діагностики стратегій подолання. 

Методика адаптована Т.Л. Крюковою, Є.В. Куфтяк, 

М.С. Замишляєвою. «Опитувальник способів опануван-

ня» розроблений для визначення копінг-механізмів, 

способів подолання труднощів у різних сферах психіч-

ної діяльності (копінг-стратегій). Опанування життєвих 

труднощів, як стверджують автори методики, є постій-

но змінюваними когнітивними і поведінковими зусил-

лями індивідів, що спрямовані на управління специфіч-

ними зовнішніми і (або) внутрішніми вимогами. Вимо-

ги, оцінюються як такі, що випробовують або переви-

щують ресурси особистості. 

Шкали методики вимірюють напруженість різ-

них видів копінгу: конфронтаційний копінг, що вклю-

чає агресивні зусилля щодо зміни ситуації, певну воро-

жість і готовність до ризику; дистанціювання, як когні-

тивні зусилля з метою відокремитися від ситуації і зме-

ншити її значимість; самоконтроль, що полягає в зу-

силлях направлених на регулювання своїх почуттів і 

дій; пошук соціальної підтримки (зусилля в пошуку 

інформаційної, дієвої та емоційної підтримки); прий-

няття відповідальності передбачає визнання своєї ролі в 

проблемі і спроби її вирішення; втеча-уникнення - праг-

нення і поведінкові зусилля, спрямовані на втечу або 

уникнення проблеми; планування вирішення проблеми  

- довільні проблемно-фокусовані зусилля з метою зміни 

ситуації; позитивна переоцінка  - зусилля спрямовані на 

створення позитивного значення  та фокусування на 

зростанні власної особистості.  

Методика «Індикатор копінг-стратегій», розро-

блена Д. Амірханом та адаптована Н.А. Сиротою і В.М. 

Ялтонським, включає три узагальнених шкали і призна-

чена для діагностики домінуючих копінг-стратегій осо-

бистості: вирішення проблем, пошук соціальної підтри-

мки та уникнення. Це єдина копінгова методика, ство-

рена виключно емпіричним шляхом (Ильин. 2011). 

Стратегії вирішення проблем – це активні пове-

дінкові стратегії, при яких людина намагається викори-

стовувати всі наявні в неї особистісні ресурси для по-

шуку можливих способів ефективного вирішення про-

блеми. Стратегії пошуку соціальної підтримки – це ак-

тивні поведінкові стратегії, при яких людина для ефек-

тивного вирішення проблеми звертається за допомогою 

і підтримкою до навколишнього середовища: родини, 

друзів, значимих інших. Стратегії уникнення – це пове-

дінкові стратегії, за допомогою яких людина намагаєть-

ся уникнути контакту з навколишньою дійсністю, втек-

ти від вирішення проблем. Саме ця стратегія є основ-

ною у формуванні дезадаптивної, псевдоопановуючої 

поведінки. Вона спрямована на подолання або знижен-

ня дистресу людиною, яка знаходиться на більш низь-

кому рівні розвитку. Використання цієї стратегії зумов-

лено недостатністю розвитку копінг-ресурсів та нави-

чок активного вирішення проблем. Однак вона може 

носити адекватний або неадекватний характер в залеж-

ності від конкретної стресової ситуації, віку та стану 

ресурсної системи особистості. Для кожної стратегії 

визначено три рівні її виявлення: низький, середній та  

високий. 

Щоб встановити ситуації, які є складними, 

стресовими для підлітків, після встановлення контакту 

та діагностування копінг-стратегій, ми просили дослі-

джуваних, розповісти про складні ситуації їх життя та 

описати кілька таких складних ситуацій, те, як вони їх 

вирішували та що відчували. Контент-аналіз історій 

дозволив виявити не тільки важкі ситуації взаємодії для 

підлітків, але й отримати додаткову інформацію про 

особливості опанування важкими ситуаціями в підліт-

ковому віці. Цінність такого підходу в тому, що він дає 

можливість виявити приховані тенденції у відповідях, 

точно реєструвати зовні невиразні показники в об’єм-

них масивах емпіричних даних. 

На початковому етапі роботи для виділення 

двох вибірок (підлітків схильних до делінквентної по-

ведінки (група 1) та підлітків з нормативною поведін-

кою (група 2) нами була використана методика 

«Опитувальник визначення схильності до девіантної 

поведінки» (автор О.М. Орел). Зокрема, Шкала схиль-

ності до делінквентної поведінки та Шкала схильності 

до порушення норм та правил (Фетіскін, 2002). 

Було встановлено, що 33 % опитаних мають 

помірно виражену тенденцію давати соціально бажані 

відповіді, а 25 % - тенденцію демонструвати умисне 

прагнення показати себе кращим, 42 % - настороже-

ність стосовно дослідження чи психодіагностичної си-

туації. Це спонукало нас приділити особливу увагу 

встановленню контакту з досліджуваними. Було вияв-
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лено також схильність підлітків до девіантної поведін-

ки, особливо у формі до агресії та насилля. 

Оцінюючи результати, ми виділили групу під-

літків (20 осіб), які отримали від 50 до 60 Т-балів за 

другою  та сьомою шкалами. Вони були віднесені до 

групи делінквентів (група 1). Цей діапазон результатів 

свідчить про наявність делінквентних тенденцій, схиль-

ність до порушення норм та правил, нонконформістські 

установки, схильність протиставляти власні норми і 

цінності груповим, тенденцію «порушувати спокій», 

шукати труднощі, які можна було б подолати. Друга 

група (20 підлітків), які набрали менше 50 Т-балів за 

обома шкалами були віднесені до групи з нормативною 

поведінкою (група 2), оскільки вони не схильні до по-

рушення норм та правил. 

Окрім того, використавши метод експертної 

оцінки (ми опитали класних керівників-майстрів), ми 

підтвердили точність виділення саме таких груп. Ми 

встановили, що більшість досліджуваних, які потрапи-

ли у вибірку делінквентів стояли (чи стоять) на обліку у 

Ювенальній превенції. Вони здійснювали певні просту-

пки, мали приводи в поліцію (15 осіб), систематично 

порушували поведінку, отримували догани у навчаль-

ному закладі (16 осіб). Експертні оцінки викладачів, 

майстрів та завуча з виховної роботи підтвердили вста-

новлені факти. У результаті було виділено 2 групи дос-

ліджуваних: підлітки схильні до делінквентної поведін-

ки (група 1) та підлітки з нормативною поведінкою 

(група 2). 

Відповідно до завдань дослідження, ми запро-

понували досліджуваним обох груп розповісти про 

складні ситуації їх життя, описати кілька таких склад-

них ситуацій, те, як вони їх вирішували, що відчували. 

Аналіз розповідей (текстів) дозволив виявити складні 

ситуації в розумінні підлітків-делінквентів та підлітків 

з нормативною поведінкою та особливості їх пережи-

вання.  

Для узагальненої групи підлітків важкими си-

туаціями виявилися: сварка з друзями (14,3 %), конф-

лікт з батьками (13 %), нерозділене кохання (10,7 %), 

хвороби близьких (9,3 %) та «без грошей» (7,2 %). Тож 

умовно можна виділити три найбільші сфери важких 

ситуацій: взаємодія з однолітками, сім’я, навчання.  

Порівняння груп виявило деякі відмінності. 

Для делінквентних підлітків найбільш складними ви-

явилися ситуації: «сварка з друзями» (21,4 %), 

«конфлікти з батьками» (17,25 %), «викликають до до-

шки» (15,5 %), «відсутність грошей» (13,8 %), 

«хворіють близькі» (11 %), «невзаємне кохання» (10,3 

%), «вчителька не любить» (7,9 %) та «розлучення бать-

ків» (2,7 %). Тобто переважаючими важкими ситуація-

ми є ситуації взаємодії з іншими. На сімейні ситуації 

припадає 30,95 % всіх ситуацій. На ситуації, пов’язані з 

навчанням - 22,4 %, а ситуації взаємодії з однолітками - 

30,7 % всіх описів важких ситуацій.  

Для підлітків з нормативною поведінкою скла-

дними є наступні ситуації: коли «не готовий до уро-

ку» (18,5 %), «не розумію матеріалу» (5,2 %), «не маю 

друзів» (17,7 %), «викликали до дошки» (11,3 %), «я 

хворію» (4,6 %), «мене не розуміють» (18,3 %) та 

«немає чого вдягнути» (3,3 %). Сімейні ситуації не зга-

дуються. На ситуації, пов’язані з навчанням припадає 

(35 %) описаних ситуацій, взаємодії – з однолітками 

(17,7 %). Узагальнені результати представлено на рис. 

1. 

Тож у підлітків схильних до делінквентної по-

Рис 1. Види складних ситуацій у досліджуваних групах підлітків 
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ведінки частіше зустрічаються важкі сімейні ситуації та 

ситуації взаємодії друзями. Навчання залишається бо-

льовою точкою в обох групах. Важкими для обох груп 

виявляються ситуації матеріального характеру «немає 

грошей» чи «немає чого вдягти». Але лише у групі під-

літків з нормативною поведінкою описані ситуації, в 

яких підлітки рефлексують з приводу власних станів. 

Наприклад, ситуація власної хвороби чи «мене не розу-

міють». Однак, вони не називають важкими ситуації 

сімейної взаємодії. Можемо припустити, що такі ситуа-

ції або ж не є для них важкими, або ж, навпаки, табую-

ються. Загалом кількість типів важких ситуацій у групі 

підлітків з нормативною поведінко менша, ніж у делін-

квентів. Відмінним є і те, що в законослухняних підліт-

ків є ситуації, пов’язані із собою, власними переживан-

нями, а у делінквентів - з сім’єю, найближчим оточен-

ням та однолітками.  

Ми припускали, що відмінності чітко проявля-

ються в стратегіях опанування складними ситуаціями. 

Серед різноманіття стратегій в описах зустрічалися: 

активність, стримування емоцій, уникнення, взаємодія з 

оточенням, агресивність. Тож підлітки у складних жит-

тєвих ситуаціях не шукають ефективних способів вирі-

шення проблем планування, використання ресурсів 

оточення, а намагаються уникнути їх вирішення, що і 

описано в психологічній літературі. У них проявляється 

тенденція приховувати емоції у складних ситуаціях від 

оточуючих та прояв агресивності як до оточуючих, так 

і до себе. Ці способи вирішення проблем є одним із 

чинників, що спонукають підлітків до прояву делінкве-

нтності.  

Отже, законослухняні підлітки частіше праг-

нуть використовувати ефективніші шляхи адаптації до 

важких ситуацій, пов’язані з її зміною, плануванням і 

взаємодією з соціальним оточенням. Відомо, що, навпа-

ки, підлітки з девіантною поведінкою частіше викорис-

товують неефективні стратегії подолання важких ситуа-

цій, такі як – уникнення, пасивність, прояв агресії та 

стримування емоцій, що сприяють їх делінквентності та 

дезадаптації. 

З метою встановлення стратегій опанування 

важкими ситуаціями у підлітків нами були використано 

«Опитувальник способів опанування» (Р. Лазарус, Л. 

Фолкман) та опитувальник Дж. Амірхана «Індикатор 

копінг-стратегій». Ми враховували, що згідно з класи-

фікацією Э. Хейма, стратегії можна поділити на: когні-

тивні, поведінкові та емоційні копінг-стратегії та за 

ступенем їх адаптивних можливостей на адаптивні, 

відносно адаптивні і неадаптивні. Адаптивні: когнітив-

ні стратегії – самоконтроль та відповідальність; поведі-

нкові – соціальна підтримка та планування. Неадаптив-

ні: емоційні копінг-стратегії – конфронтація; когнітивні 

– дистанціювання; поведінкові – уникнення. До віднос-

но адаптивних: когнітивні – позитивна переоцінка. 

Встановлені особливості подолання стресу під-

літками обох досліджуваних груп відображено в табл. 

1. 

Найбільш напруженим копінгом в узагальній 

групі досліджуваних є конфронтаційний копінг 

(М=10,25 балів), уникнення (М=11,45), та самоконт-

роль (М=11,1), що загалом відповідає віковим особли-

востям.  

Порівнявши середні значення отримані по шка-

лах копінг-тесту Лазаруса ми виявили наявність висо-

Таблиця 1. 

Особливості копінг-стратегій підлітків  
(за «Опитувальником способів подолання» Р. Лазаруса та С. Фолкман) 

Групи Копінг-стратегії (бали) 

Конфрон-
тація 

Дистан-
ціюванн
я 

Самоко-
нтроль 

Соціальна 
підтримка 

Прийняття 
відповіда-
льності 

Уник-
нення 

Плану-
вання 

Позитив-
на пере-
оцінка 

Група 1 (схильні до делінквентної 
поведінки) 

12,8 11,1 11,8 9,7 7,1 13,5 7,3 11,2 
Рівень напруження копінгу В С В С С В С С 
Група 2 (нормативна поведінка) 7,7 8,6 10,4 8,9 5,2 9,4 9,7 9,6 
Рівень напруження копінгу С С С С Н С С С 
Узагальнена група 10,1 9,85 11,1 9,3 6,2 11,45 8,5 10,4 
Рівень напруження копінгу С С С С Н С С С 
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кого рівня напруження копінгів «уникнення» (М=13,5), 

«конфронтація» (М=12,8) та «самоконтроль» (М=11,8) 

у підлітків-делінквентів та відсутність копінгів з висо-

ким рівнем напруження у підлітків з нормативною по-

ведінкою.  

Стратегія втечі-уникнення, якій надають пере-

вагу досліджувані групи 1 (підлітки схильні до делінк-

вентної поведінки), передбачає спроби подолання осо-

бистістю негативних переживань через заперечення 

проблеми, фантазування, невиправдані очікування, від-

волікання тощо. Оскільки стратегія достатньо вираже-

на, то можуть спостерігатися неконструктивні форми 

поведінки в стресових ситуаціях: заперечення або пов-

не ігнорування проблеми, ухилення від відповідальнос-

ті і дій, пасивність, нетерпіння, спалахи роздратування, 

занурення в фантазії, переїдання, вживання алкоголю, з 

метою зниження болісної емоційної напруги. Цей вид 

стратегії вважається корисним у разі необхідності шви-

дко реагувати в стресогенних ситуаціях. Виявлено, що 

цей вид копінгу поєднується з 

«конфронтацією» (М=12,8). Стратегія конфронтації 

передбачає спроби вирішення проблеми за рахунок не 

завжди цілеспрямованої поведінкової активності, здійс-

нення конкретних дій, спрямованих або на зміну ситуа-

ції, або на відреагування негативних емоцій. Оскільки 

цій стратегії надається істотна перевага, ми можемо 

передбачити імпульсивність в поведінці, ворожість, 

труднощі планування дій, прогнозування їх результату, 

невиправдана завзятість. Копінг-дії при цьому втрача-

ють свою цілеспрямованість і стають переважно ре-

зультатом розрядки емоційної напруги. Хоча цей вид 

копінгу розглядають як неадаптивний, але при помірно-

му використанні він забезпечує здатність особистості 

долати труднощі, енергійність і підприємливість при 

вирішенні проблемних ситуацій, вміння відстоювати 

власні інтереси, справлятися з тривогою в стресогенних 

умовах, тобто можливість активного протистояння тру-

днощам і стресогенним впливам.  

Загалом, як ми бачимо, поєднання цих копінгів 

вказує на схильність до емоційного відреагування через 

дію, фантазування. Однак вони поєднуються із страте-

гією «самоконтроль». Це свідчить про спрямування 

зусиль на регулювання своїх почуттів та дій у складній 

життєвій ситуації. Стратегія «конфронтація» відповідає 

за агресивні зусилля у прагненні змінити ситуацію та 

готовність до ризику. Це також вказує на виражену де-

задаптацію досліджуваних. Копінг-стратегії 

«дистаціювання» (М=11,1), «пошук соціальної підтрим-

ки» (М=9,7) та «позитивна переоцінка» (М=11,2) мають 

середній рівень вираження, але жоден із копінгів підлі-

тків-делінквентів не має адаптивного варіанту, який 

відповідає низькому рівню. Найближчою до адаптивної 

виявилися стратегії «планування» (М=7,3) та 

«прийняття відповідальності» (М=7,1). Тобто неадапти-

вні копінг-стратегії більше характерні цій групі.  

За даними О.Р. Ісаєвої, слабке використання 

активних проблемно-вирішуваних стратегій, показує 

високий рівень напруження захистів. Зокрема, встанов-

лено позитивний кореляційний зв’язок копінгів 

«уникнення» та «конфронтація» та негативного кореля-

ційного зв’язку копінгу «самоконтроль» з механізмом 

захисту регресія. Переважання в структурі особистості 

цих захисних механізмів не тільки не сприяє аналізу 

об’єктивної проблемної ситуації і пошуку шляхів вихо-

ду з неї, але й приводить до втрати самовладання само-

контролю. З’являються незрілі, емоційні, стереотипні 

патерни поведінки. Зокрема, ми бачимо сильне напру-

ження копінгів «втеча-уникнення» та «конфронтація», 

що вказує на процес формування захисно-оборонного 

стилю копінгу у цій групі. Одночасно ми бачимо силь-

не напруження копінгу «самоконтроль». Це вказує на 

можливість використання активно-проблемно вирішу-

ючих стратегій. Слабке напруження копінгів 

«прийняття відповідальності» та «планування вирішен-

ня проблеми» свідчить на користь формування пасивно

-оборонного та емоційно-сфокусованого стилю копінг-

поведінки. 

У групі підлітків з нормативною поведінкою не 

виявилося жодної копінг-стратегії високого рівня на-

пруги. Найменш напруженим є копінг «прийняття від-

повідальності» (М=5,23 балів), що відповідає за визнан-

ня своєї ролі в проблемі та одночасне здійснення спроб 

її вирішення. Стратегія «конфронтація» (М=7,7) знахо-

диться на рівні дуже близькому до низького, що свід-

чить про відносно адаптивний варіант копінгу. Тобто 

підлітки з нормативною поведінкою, на відміну від де-

лінквентів, не схильні до агресивних зусиль та ризику у 

вирішенні складних ситуацій. Найбільш напруженими є 
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стратегії «самоконтроль» (М=10,4), 

«планування» (М=9,7) та «позитивна переоцін-

ка» (М=9,6 балів). Але вони мають середній рівень на-

пруження копінгу. Тобто адаптаційний потенціал осо-

бистості знаходиться в пограничному стані. Тож бачи-

мо поєднання проблемно-сфокусованих та емоційно-

орієнтованих копінг-стратегій, що реалізуються в пове-

дінковій та емоційній сферах. За даними О.Р. Ісаєвої, 

поєднання копінгів планування вирішення проблеми, 

позитивна переоцінка ситуації, пошук соціальної підт-

римки, самоконтроль, прийняття відповідальності, що 

позитивно корелюють між собою, представляє активну 

проблемно-орієнтовану поведінку оволодіння, що спря-

мована на пошук інформації, допомогу соціального 

оточення, збереження контролю над почуттями і діями, 

когнітивну переробку ситуації. Загалом це активний 

проблемно-вирішуючий стиль, що включає спектр по-

ведінкових, когнітивних та емоційних копінг-стратегій 

і є ситуаційним реагуванням. У нашій досліджуваній 

групі 2 (підлітки з нормативною поведінкою) ми може-

мо констатувати певну схожість з цим стилем. Однак, 

слід звернути увагу на низьке напруження копінгу 

«прийняття відповідальності» та вираженість копінгів 

«уникнення» та «дистанціювання», що протидіють фор-

муванню вказаного активно проблемно-вирішуючого 

стилю.  

Отримані результати вказують, що підлітки з 

нормативною поведінкою в складних життєвих ситуаці-

ях активніше здійснюють довільні, проблемно-

сфокусовані зусилля по зміні ситуації, аналізують спо-

соби вирішення проблеми, ніж досліджувані іншої гру-

пи. Вони більше схильні до уникнення, дистанціюван-

ня, конфронтації, що є емоційними способами відреагу-

вання. Хоча вони можуть використовувати і ефективні 

стратегії, такі як, наприклад, самоконтроль.  

Порівняння даних за допомогою непараметрич-

ного критерію Манна-Уітні виявило достовірність від-

мінностей за шкалами «дистанціонування» Uемп =112, 

«прийняття відповідальності» Uемп =110,5, «уникнення» 

Uемп =97,5, «планування» Uемп =105 (при критичному 

значенні 114 р≤0,01 та 138 р≤0,1).  

Для визначення базових копінг-стратегій підлі-

тків була використана методика «Індикатор копінг-

стратегій» Д. Амірхана. Методика дозволяє виявити 

три базові види стратегій: «стратегія розв’язання про-

блем», «стратегія пошуку соціальної підтримки», 

«стратегія уникнення». Встановлені дані виявили від-

мінності між досліджуваними групами, що підтверджу-

ють встановлені вище особливості копінг-стратегій 

підлітків-делінквентів та підлітків з нормативною пове-

дінкою. Встановлені базові копінг-стратегії підлітків-

делінквентів та законослухняних підлітків відображено 

в таблиці 2.  

В цілому в узагальненій групі всі три види ба-

зових стратегій мають середній рівень вираження. Од-

нак порівняння груп між собою виявляє рід важливих 

розбіжностей. Ми можемо констатувати високий рівень 

схильності до використання стратегії уникнення про-

блем у підлітків-деліквентів (М=28 балів). Тобто, схи-

льність незалежно від ситуації використовувати поведі-

нкові стратегії уникнення контакту з навколишньою 

дійсністю, уникнення вирішення проблем. Середній 

рівень напруження у цій групі мають стратегії 

«вирішення проблем» (М=25) та «стратегія соціальної 

підтримки» (М=26). Це означає, що в репертуарі стра-

тегій опанування даної групи є активні поведінкові 

стратегії. Особливістю цих стратегій є схильність вико-

ристовувати наявні особистісні ресурси для пошуку 

можливих способів ефективного вирішення проблеми, 

звернення за допомогою і підтримкою до оточення. 

При наявності цих стратегій, перевага надається спосо-

бу уникнення проблем. Натомість у групі підлітків з 

нормативною поведінкою «уникнення» (М=20 балів) є 

мало використовуваною стратегією. Ця група (група 2) 

Таблиця 2 

Базові копінг-стратегії підлітків-делінквентів та підлітків з нормативною поведінкою  
(за опитувальником «Індикатор копінг-стратегій» Д. Амірхана) 

Досліджувані групи Стратегія розв’язання 
проблем (бали) 

Стратегія пошуку соціа-
льної підтримки (бали) 

Стратегія уникнення 
(бали) 

Група 1 25 26 28 

Група 2 28 25 21 

Узагальнена група 26,5 25,5 25,5 
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схильна до «вирішення проблем» (М=28). Рівень на-

пруження цієї базової стратегії близький до високого. 

Більш вираженою є схильність до пошуку соціальної 

підтримки, що теж має середній рівень (М=25 балів) 

прояву. Тож підлітки з нормативною поведінкою, на 

відміну від делінквентів, частіше у складних ситуаціях, 

використовують активні поведінкові стратегії. Вони 

намагається використовувати всі наявні особистісні 

ресурси для пошуку можливих способів ефективного 

вирішення проблеми, а не прагнуть втекти від вирішен-

ня проблем та уникнути контакту з навколишньою дій-

сністю. 

Згідно класифікації Э. Хейма, стратегії можуть 

поділятися на групи: неадаптивні - уникнення проблем 

та адаптивні - вирішення проблем та соціальна підтри-

мка. Тож у делінквентів явно проявляється схильність 

до неадаптивної стратегії «уникнення проблем», а у 

підлітків з нормативною поведінкою адаптивна 

«вирішення проблем». Виявлені особливості підтвер-

джують наше припущення про відмінності між дослі-

джуваними групами. Це вказує на недостатність розви-

тку особистісних копінг-ресурсів і навичок активного 

розв’язання проблем у групі 1 (підлітки з делінквент-

ною поведінкою). Загалом можемо констатувати вико-

ристання всіх трьох вказаних стратегій у підлітковому 

віці без особливої схильності до певної з них, що є ефе-

ктивним. Це показує гнучкість реагування, його залеж-

ність від ситуації.  

Відмінності у використанні копінг-стратегій 

були підтвердженні непараметричним критерієм Манна

-Уітні: «вирішення проблем» Uемп = 108,5, «уникнення 

проблем» Uемп = 35 (при критичному значенні 114 

р≤0,01 та 138 р≤0,1).  

Отже, встановлено, що найбільш важкими жит-

тєвими ситуаціями для підлітків-делінквентів і законос-

лухняних підлітків є: конфлікт з батьками, сварка з 

друзями, нерозділене кохання, хвороби близьких та 

відсутність грошей. Підлітки-делінквенти переживають 

більше складні ситуації. Система копінгів підлітків з 

делінквентною поведінкою більш напружена, що вка-

зує на переживання ними більшого рівня стресу.  

Результати дослідження вказують, що підлітки-

деліквенти схильні використовувати неадаптивні ко-

пінг-стратегії «уникнення» та «конфронтація» у важких 

життєвих ситуаціях, але в поєднанні з самоконтролем. 

Підлітки з нормативною поведінкою схильні до адапти-

вних копінг-стратегій «планування вирішення пробле-

ми», «прийняття відповідальності», «соціальна підтри-

мка». Встановлені відмінності виявилися статистично 

достовірними. 

Підлітки-делінквенти мають недостатній рі-

вень особистісних копінг-ресурсів та навичок активно-

го розв’язання проблем. Схильні до уникнення, як базо-

вої стратегії опанування важкими ситуаціями, емоцій-

ного відреагування у вигляді відсторонення 

(дистанціювання) та уникнення вирішення проблеми, 

що може проявлятися в тривожності, емоційному на-

пруженні на фоні збереження надії на позитивне вирі-

шення ситуації, уникнення ситуації в думках, відмові 

замислюватись про свою відповідальність, що поєдну-

ється з бажанням самоконтролю. Загалом це свідчить 

про формування пасивного, незрілого емоційного сти-

лю подолання стресу, що ймовірно є стійкою характе-

рологічною поведінкою. 

У підлітків з нормативною поведінкою зафік-

совано переважання стратегій, що поєднуються в акти-

вний стиль реагування. Базовою є орієнтація на вирі-

шення. На відміну від підлітків-делінквентів, підлітки з 

нормативною поведінкою схильні до прийняття відпо-

відальності та планування. Їх реагування є більше ситу-

аційним та гнучким.  

Висновки та перспективи подальшого дослі-

дження. Подолання складних життєвих ситуацій вима-

гає мобілізації особистих ресурсів, які проявляються в 

копінг-стратегіях. Їх особливості в значній мірі зале-

жать від особистісних особливостей, життєвого досвіду 

та ситуаційних факторів, які визначають індивідуальну 

своєрідність стратегій опанування.  

Копінги орієнтовані на адаптування особистос-

ті до вимог ситуації, пом’якшення її вимог, уникнення 

чи звикання до них. В цілому, це зменшує вплив важкої 

ситуації, забезпечує та підтримує фізичне, психічне 

здоров’я особистості, її добробут, задоволеність соціа-

льними відносинами. Серед різноманіття копінг-

стратегій виділяють емоційні, когнітивні та поведінкові 

копінги. Базовими є копінг-стратегії, що орієнтовані на 

вирішення проблем, пошук соціальної підтримки та 

уникнення. 
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Підлітковий вік – період в розвитку особистос-

ті, наповнений складними життєвими ситуаціями. 

Центральне особистісне новоутворення цього періоду – 

становлення нового рівня самосвідомості, Я-концепції, 

що виражається в прагненні зрозуміти себе, свої мож-

ливості і особливості, свою схожість з іншими людьми і 

свою унікальність, неповторність. У підлітковому віці 

активно триває процес опанування способами подолан-

ня життєвих труднощів. Особлива роль в його успішно-

сті належить особливим емоційно підтримуючим взає-

минам зі значущими дорослими. У підлітковому віці 

копінг-поведінка активно формується та є передумовою 

психологічного добробуту. Вона спрямована на підви-

щення адаптації підлітків і проявляється через сукуп-

ність копінг-стратегій. 

Вивчення причин делінквентної поведінки по-

казує, що вони тісно пов’язані зі стратегіями подолання 

життєвих труднощів. У процесі розвитку делінквентно-

сті формуються дезадаптивні поведінкові патерни, що 

перешкоджають адекватному подоланню стресових 

ситуацій, що підтверджується даними, отриманими в 

ході дослідження.  

Порівняння копінг-стратегій досліджуваних 

груп свідчить про якісну відмінність структури копінгів 

у складних життєвих ситуаціях для підлітків з нормати-

вною та делінквентною поведінкою. Встановлено, що 

підлітки переживають ряд складних ситуацій. Основні з 

них по’вязані із взаємодією ровесниками, сімейними 

ситуаціями та навчанням. Підлітки-делінквенти пере-

живають більше складних ситуацій, ніж підлітки з нор-

мативною поведінкою. Це складні ситуації взаємодії з 

однолітками та сімейні ситуації. Підлітки з норматив-

ною поведінкою складними називають також ситуації в 

яких вони рефлексують з приводу власних станів. 

Система копінгів підлітків з делінквентною 

поведінкою напружена більше, що вказує на пережи-

вання ними вищого рівня стресу. 

Базові копінг-стратегії у підлітковому віці зага-

лом рівномірно виражені, що показує ефективність, 

гнучкість реагування та залежність від ситуації. Підліт-

ки-делінквенти схильні до використання стратегії уник-

нення. Напруженими у них є копінги, орієнтовані на 

уникнення, конфронтацію та самоконтроль, що слугу-

ють як розрядці емоційної напруги, так і спробам її ко-

нтролю. Загалом це вказує на формування захисно-

оборонного стилю копінгу в цій групі. 

Підлітки з нормативною поведінкою тяжіють 

до використання загальної стратегії «вирішення про-

блем» та активних адаптивних стратегій. Вони поєдну-

ють проблемно-сфокусовані та емоційно-орієнтовані 

копінг стратегії, що формують активний проблемно-

вирішуючий стиль. Однак мало напруженим є копінг, 

що передбачає прийняття відповідальності. Виражені 

копінги спрямовані на уникнення та дистанціювання, 

що протидіє формуванню вказаного стилю. Ресурсом є 

«соціальна підтримка», що фактично є психологічною 

основою стресостійкості. Підлітки з нормативною пове-

дінкою, на відміну від делінквентів, схильні до прий-

няття відповідальності та планування. Їх реагування 

більше ситуаційне та гнучке.  

Отримані дані дозволять розширити уявлення 

про причини, які лежать в основі деструктивної поведі-

нки підлітків. Проведене нами дослідження має практи-

чне значення, його результати можуть бути використані 

психологами та соціальними педагогами для визначен-

ня шляхів оптимізації психічного розвитку у підлітків 

та підлітків з делінквентною поведінкою, зокрема через 

цілеспрямоване формування у них більш ефективних 

копінг-стратегій. 
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THE FEATURES OF COPING STRATEGIES  
IN ADOLESCENCE 

  

ABSTRACT 

The article considers the features of coping strate-

gies in adolescence. The article aim is to study and analyze 

adolescents’ coping strategies and the coping features char-

acteristic for delinquent adolescents. To achieve this goal, 

the authors solved the following tasks: to analyze the pecu-

liarities of coping behavior in adolescence and to determine 

its connection with behavioral disorders, to identify life 

situations especially difficult for adolescents, to identify 

leading coping strategies in adolescents and to conduct 

comparative analysis of coping strategies used by delin-

quent adolescents and adolescents with normative behavior. 

The authors analyzed maladaptive coping strategies: con-

frontation strategy, escape-avoidance strategy, distancing 

strategy; as well as adaptive coping strategies: positive re-

assessment, self-control and responsibility, social support 

and planning. 

Overcoming difficult life situations requires mobi-

lization of personal resources, which is manifested in cop-

ing strategies. Their features largely depend on personal 

characteristics, life experience and situational factors that 

determine the individual uniqueness of mastering strategies. 

Among the variety of coping strategies, there are emotional, 

cognitive and behavioral coping. The coping strategies that 

focus on problem solving, seeking social support and 

avoidance are basic. 

The authors conducted the study with two groups 

of adolescents with normative and delinquent behavior and 

found that adolescents with normative behavior, unlike 

delinquents, were not prone to aggressive efforts and risks 

in solving difficult situations. At the same time, delinquent 

adolescents were characterized by maladaptive coping strat-

egies. 

Copings are aimed at adapting a person to the re-

quirements of a situation, mitigating its requirements, 

avoiding or getting used to them. In general, it reduces the 

impact of a difficult situation, ensures and maintains an 

individual’s physical and mental health, well-being, and 

satisfaction with social relations. 

The obtained results indicate that adolescents with 

normative behavior in difficult life situations are more ac-

tive in making arbitrary, problem-focused efforts to change 

the situation; they make more efforts to analyze ways to 

solve the problem than delinquent adolescents. Adolescents 

with normative behavior are prone to: planning, positive 

reassessment, self-control, acceptance of responsibility, and 

also have a low level of stress in copings. Delinquents 

clearly have a tendency to the maladaptive “avoiding prob-

lem” strategy. They are prone to confrontation, avoidance, 

detonation. Delinquent adolescents experience more diffi-

cult situations. The coping system of adolescents with de-

linquent behavior is more intense, which indicates that they 

experience higher levels of stress. 

In adolescence, coping behavior is actively formed 

and is a prerequisite for psychological well-being. It aims to 

improve adolescents’ adaptation and is manifested through 

a set of coping strategies. 

The studied causes of delinquent behavior show 

that they are closely related to coping strategies. When de-

linquency is development, maladaptive behavioral patterns 

are formed that prevent adequate coping with stressful situ-

ations. This is confirmed by the data obtained during the 

study. 

A comparison of coping strategies of the studied 

groups shows a qualitative difference in the structure of 

coping in difficult life situations for adolescents with nor-

mative and delinquent behavior. 

The data obtained will expand the understanding 

of the causes underlying adolescents’ destructive behavior. 

The authors’ study is of practical importance, its results can 

be used by psychologists and social educators to identify 

ways to optimize mental development of all adolescents 

and adolescents with delinquent behavior, in particular 

through the purposeful formation of more effective coping 

strategies. 
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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ В  

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности копинг-

стратегий в подростковом возрасте. Целью статьи явля-

ется изучение и анализ копинг-стратегий подростков и 

их особенности у подростков-деликвента. Для достиже-

ния поставленной цели авторами решались следующие 

задачи: проанализировать особенности становления 

копинг-поведения в подростковом возрасте и устано-

вить ее связь с нарушениями поведения, определить 

основные сложные жизненные ситуации для подрост-

ков, выявить ведущие стратегии копинга у подростков 

и провести сравнительный анализ копинг-стратегий 

склонных к делинквентного поведения подростков и 

подростков с нормативным поведением. Авторы анали-

зировали неадаптивные копинг-стратегии: стратегия 

конфронтации, стратегия бегства-избегания, стратегия 

дистанцирования; а также адаптивные копинг-

стратегии: положительная переоценка, самоконтроль и 

ответственность, социальная поддержка и планирова-

ния. 

Преодоление сложных жизненных ситуаций 

требует мобилизации личных ресурсов, которые прояв-

ляются в копинг-стратегиях. Их особенности в значи-

тельной степени зависят от личностных особенностей, 

жизненного опыта и ситуационных факторов, опреде-

ляющих индивидуальное своеобразие стратегий освое-

ния. Среди многообразия копинг-стратегий выделяют 

эмоциональные, когнитивные и поведенческие копинг. 

Базовыми являются копинг-стратегии, ориентирован-

ные на решение проблем, поиск социальной поддержки 

и избегание. 

Авторами проведено исследование двух групп 

подростков с нормативной и делинквентным поведени-

ем и установлено, что подростки с нормативным пове-

дением, в отличие от делинквентов, не склонны к агрес-

сивным усилий и риска в решении сложных ситуаций. 

В то же время подросткам делинквент характерные 

неадаптивные копинг-стратегии. 

Копинг ориентированы на адаптацию личности 

с требованиями ситуации, смягчение требований, 

предотвращения или привыкания к ним. В целом, это 

уменьшает влияние тяжелой ситуации, обеспечивает и 

поддерживает физическое, психическое здоровье лич-

ности, ее благосостояние, удовлетворенность социаль-

ными отношениями. 

Полученные результаты указывают, что под-

ростки с нормативным поведением в сложных жизнен-

ных ситуациях активно осуществляют произвольные, 

проблемно-сфокусированы усилия по изменению ситу-

ации, анализируют способы решения проблемы, чем 

исследуемые другой группы. Они подвержены: плани-

рование, положительной переоценки, самоконтроля, 

принятия ответственности, а также низкий уровень 

напряжения в копинг. 

В делинквентов явно проявляется склонность к 

Неадаптивные стратегии «избегание проблем». Они 

склонны к конфронтации, избегание, дитанциювання. 

Подростки-делинквент переживают более сложные 

ситуации. Система копинг подростков с делинквент-

ным поведением более напряженная, что указывает на 

переживания ими большего уровня стресса. 

В подростковом возрасте копинг-поведение активно 

формируется и является предпосылкой психологиче-

ского благополучия. Она направлена на повышение 

адаптации подростков и проявляется через совокуп-

ность копинг-стратегий. 

Изучение причин делинквентного поведения 

показывает, что они тесно связаны со стратегиями пре-

одоления жизненных трудностей. В процессе развития 

делинквентности формируются дезадаптивные пове-

денческие паттерны, препятствующие адекватному 
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преодолению стрессовых ситуаций, это подтверждается 

данными, полученными в ходе исследования. 

Сравнение копинг-стратегий исследуемых групп свиде-

тельствует о качественном различии структуры копинг 

в сложных жизненных ситуациях для подростков с нор-

мативной и делинквентным поведением. 

Полученные данные позволят расширить пред-

ставления о причинах, которые лежат в основе деструк-

тивного поведения подростков. Проведенное авторами 

исследование имеет практическое значение, его резуль-

таты могут быть использованы психологами и социаль-

ными педагогами для определения путей оптимизации 

психического развития у подростков и подростков с 

делинквентным поведением, в частности через целена-

правленное формирование у них более эффективных 

копинг-стратегий. 

Ключевые слова: копинг-стратегии, копинг-

поведение, подростковый возраст, адаптация, делин-

квентное поведение, нормативное поведение. 
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