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Копінг-стратегії студентів і психологічна  

готовність до професійної праці
Пічурін В.В.

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.А.Лазаряна

Анотації:
Мета: з’ясувати існуючі тенденції 
щодо використання студентами ко-
пінг-стратегій. Завданнями дослі-
дження було виявлення копінг-стра-
тегій, які використовують студенти в 
когнітивній, емоційній і поведінковій 
сферах, а також виявлення адап-
тивних, неадаптивних і відносно 
адаптивних варіантів їх копінг-по-
ведінки. Матеріал: в дослідженні 
приймали участь 600 студентів (300 
– юнаки, 300 – дівчата). Вік учас-
ників дослідження складав 17 – 19 
років. Результати: за методикою 
E.Heim виявлено рівень викорис-
тання студентами ряду когнітивних, 
емоційних і поведінкових стратегій. 
Встановлено тенденції відносно 
використання студентами адаптив-
них, неадаптивних і відносно адап-
тивних копінг-стратегій. Висновки: 
найбільш поширеною копінг-стра-
тегією студентів в когнітивній сфері 
є «збереження самовладання», в 
емоційній сфері – «оптимізм», в по-
ведінковій сфері – «відволікання». 
Використання студентами адаптив-
них стратегій кількісно переважає 
використання неадаптивних і від-
носно адаптивних (за виключенням 
поведінкових адаптивних стратегій 
у юнаків і дівчат). 

Пичурин В.В. Копинг-стратегии студен-
тов и психологическая готовность к про-
фессиональному труду. Цель: выяснить 
существующие тенденции относительно 
использования студентами копинг-страте-
гий. Задачами исследования было выявле-
ние копинг-стратегий, которые используют 
студенты в когнитивной, эмоциональной и 
поведенческой сферах, а также выявление 
адаптивных, неадаптивных и относительно 
адаптивных вариантов их копинг-поведе-
ния. Материал: в исследовании принимали 
участие 600 студентов (300  – юноши, 300 
– девушки). Возраст участников исследо-
вания составлял 17 – 19 лет. Результаты: 
по методике E.Heim выявлен уровень ис-
пользования студентами ряда когнитивных, 
эмоциональных и поведенческих стратегий. 
Установлены тенденции относительно ис-
пользования студентами адаптивных, не-
адаптивных и относительно адаптивных 
копинг-статегий. Выводы: наиболее распро-
страненной копинг-стратегией студентов в 
когнитивной сфере является «сохранение 
самообладания», в эмоциональной сфере  
–  «оптимизм», в поведенческой сфере – 
«отвлечение». Использование адаптивных 
стратегий студентами количественно пре-
вышает использование неадаптивных и от-
носительно адаптивных (за исключением 
поведенческих адаптивных стратегий у юно-
шей и девушек). 

Pichurin V.V. Coping strategies and 
psychological readiness of students 
for professional work. Purpose: to 
find out the current trends regarding 
the use of students coping strategies. 
Objectives of the study were to identify 
the coping strategies that are used by 
students in the cognitive, emotional 
and behavioral areas, as well as the 
identification of adaptive, non-adaptive 
and adaptive choices regarding their 
coping behavior. Material: the study 
involved 600 students (300 – boys, 
300 – girls). Age of study participants 
was 17 – 19 years. Results: the level of  
students using a number of cognitive, 
emotional and behavioral strategies 
has been identified according to the 
method of E.Heim. The tendencies 
for the use of students of adaptive, 
maladaptive and adaptive coping 
relatively fundamental idea lies behind. 
Conclusions: the most common 
coping strategy for students in the 
cognitive sphere is “self-preservation” 
in the emotional sphere is “optimism” 
in the behavioral field is “a distraction.” 
The use of adaptive strategies of 
students quantify exceedes the use 
of maladaptive and relatively adaptive 
(except for behavioral adaptive 
strategies of boys and girls). 
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Вступ.1

 Високі вимоги до професійної діяльності сучас-
ного фахівця, складність і великі витрати на його під-
готовку, в ряді випадків екстремальність умов праці, 
вимагають, крім іншого, відповідної психологічної 
і психофізичної підготовленості. В її структурі важ-
ливе місце займають так звані «копінг-стратегії». Це 
пов’язано з тим, що результативність професійної ді-
яльності у складних (а тим більше в екстремальних) 
умовах у значній мірі є залежною від сформованості у 
фахівців необхідних стратегій копінг-поведінки. Осо-
бливо важливими копінг-стратегії є для фахівців, які 
у своїй професійній діяльності піддаються стресу або 
зазнають підвищених емоційних навантажень.

В психології під копінг-стратегією розуміють усві-
домлену, раціональну, адаптивну поведінку спрямова-
ну на усунення або психологічне подолання критичної 
ситуації. Вважається, що копінг залежить від особис-
тості людини, реальної ситуації, умов соціальної під-
тримки. Він проявляється в поведінці, в емоційній та 
пізнавальній сферах особистості. Відзначається, що 
психологічне значення копінгу полягає в тому, щоб 
ефективно адаптувати людину до вимог ситуації, до-
зволяючи оволодіти нею, постаратися уникнути або 
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звикнути до неї і таким чином загасити негативну, 
стресову дію ситуації.

Свій вклад у вирішення завдання підготовки сту-
дентів до ефективної копінг-поведінки може внести і 
така навчальна дисципліна як фізичне виховання. Од-
ним із завдань, яке на думку автора може ефективно 
вирішуватись в рамках психологічної і психофізичної 
підготовки під час навчальних занять з фізичного ви-
ховання [8, 9], є підготовка студентів до ефективного 
використання копінг-стратегій у майбутній професій-
ній діяльності. Про важливість вирішення цього за-
вдання свідчить і той факт, що психологи (наприклад, 
Д.О.Леонтьєв) включають копінг-стратегії до струк-
тури особистісного потенціалу. Останній розгляда-
ється як інтегральна системна характеристика інди-
відуально-психологічних особливостей особистості, 
яка складає основу здатності особистості виходити 
зі стійких внутрішніх критеріїв і орієнтирів у своїй 
життєдіяльності і зберігати стабільність смислових 
орієнтацій і ефективність діяльності на фоні тиску і 
змінюючихся зовнішніх умов [7]. На нашу думку, ця 
складова надзвичайно важлива саме для професійної 
діяльності і тому повинна цілеспрямовано формува-
тись у вищих навчальних закладах. 

При плануванні роботи щодо формування  у сту-
дентів уміння ефективно використовувати копінг-
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стратегії, необхідно мати чітке уявлення про існую-
чі тенденції відносно цих складових психологічної 
готовності до майбутньої професійної діяльності. 
З’ясування цього питання дасть змогу виробити кри-
терії і вимоги до студентів в процесі психологічної і 
психофізичної підготовки, розробити ефективні ме-
тодики формування психологічної підготовленості до 
праці в процесі фізичного виховання.

В наш час проблематика копінг-поведінки людей 
досліджується як на матеріалі різноманітних видів 
діяльності, так і на матеріалі представників різних 
вікових і соціальних груп. Слід відзначити роботи 
Л.А.Александрової [1], К.І.Корнєва [5], А.І.Пріхідько 
[10], Є.І.Рассказової і Т.О.Гордеєвої [11],  О.І.Склень 
[12], С.А.Хазової [14], І.В.Шагарової [15], G.Bouchard 
[17], B.Compas [19], R.Lasarus [21]. Значний інтерес 
викликають  і такі роботи як  [3, 4, 6, 13, 16, 18, 20] та 
багато інших. Вивчались такі питання як: механізм дії 
копінг-стратегій, їх зв’язок з особистісними ресурса-
ми людини та іншими психологічними характеристи-
ками, вікові і статеві відмінності копінг-поведінки та 
ін. Встановлено, що для подолання стресу людина ви-
користовує власні копінг-стратегії. Їх вибір залежить 
від особистого досвіду та психологічних резервів. 

У фізичному вихованні теж спостерігається інтер-
ес до вивчення психологічних складових у студентів. 
В цьому контексті слід виділити роботу С.І.Белих [2]. 

В психології базовими копінг-стратегіями вва-
жаються: стратегія «вирішення проблем», стратегія 
«пошуку соціальної підтримки» і стратегія «уникан-
ня». Першу класифікують як активну поведінкову 
стратегію при застосуванні якої людина використовує 
особистісні ресурси для пошуку можливих способів 
вирішення проблем. Друга, також розглядається як 
активна поведінкова стратегія за якої для вирішення 
проблеми людина звертається за допомогою до ото-
чуючих її людей (сім’ї, друзів та ін.). Третю стратегію 
відносять до поведінкової стратегії при застосуванні 
якої людина прагне уникати контакту з оточуючими, 
намагається витіснити необхідність розв’язання про-
блеми. Вважається, що найбільш ефективним є ситуа-
тивне використання всіх 3 стратегій.

Методику вивчення копінг-статегій розробив 
E.Heim. Він виділив когнітивні, емоційні і поведінкові 

копінг-статегії. Ці стратегії, в свою чергу, було розпо-
ділено також на 3 групи: адаптивні варіанти копінг-
поведінки, неадаптивні варіанти копінг-поведінки і 
відносно-адаптивні варіанти копінг-поведінки. На 
нашу думку, методику E.Heim доцільно використову-
вати і при вивченні копінг-стратегій студентів. Вона 
дає змогу дослідити 26 ситуаційно-специфічних варі-
антів копінгу. При цьому діагностична процедура не 
займає багато часу. Досить простою є і обробка отри-
маних матеріалів. 

Дослідження виконано відповідно до тематичних 
планів науково-дослідної роботи кафедри фізичного 
виховання Дніпропетровського національного універ-
ситету залізничного транспорту ім. В.А.Лазаряна і є 
складовою теми «Теоретико-методологічні та педаго-
гічні основи психологічної і психофізичної підготов-
ки студентів в процесі фізичного виховання» (держав-
ний реєстраційний номер 0113U006237).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Ціль роботи – з’ясувати існуючі тенденції щодо 

використання копінг-стратегій у життєдіяльності сту-
дентів.

Завдання дослідження:
1. Виявити копінг-стратегії, які використовують сту-

денти в когнітивній, емоційній і поведінковій сфе-
рах.

2. Виявити адаптивні, неадаптивні і відносно-адап-
тивні копінг-стратегії, які використовують студен-
ти.
Матеріал дослідження. В дослідженні прийма-

ли участь 600 студентів Дніпропетровського націо-
нального університету залізничного транспорту ім. 
В.А.Лазаряна. З них 300 – юнаки, і 300 – дівчата. Вік 
учасників дослідження складав 17 – 19 років.

Методи дослідження.
 Діагностика копінг-стратегій, які використовують 

студенти у своїй життєдіяльності, проводилась за ме-
тодикою E.Heim в адаптації Л.І.Вассермана.

Із статистичних методів було використано групу-
вання і графічне представлення експериментальних 
даних.

Результати дослідження.
Виявлено наступне. Когнітивні копінг-стратегії, 

які використовують юнаки, представлено у таблиці 1. 

Таблиця 1.
Когнітивні копінг-стратегії, які використовують студенти (юнаки) N=300

Когнітивні копінг-стратегії Кількість %
Ігнорування 8 3
Смиренність 4 1,5
Дисимуляція 31 10
Збереження самовладання 78 26
Проблемний аналіз 55 18
Відносність 31 10
Релігіозність 5 2
Розгубленість 4 1,5
Надання сенсу 61 20
Встановлення власної цінності 23 8
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Як видно із таблиці, таку стратегію як «ігнору-

вання», використовують 8 студентів, що складає 3 
%. «Смиренність», як стратегія когнітивного копінгу, 
виявилась характерною для 4 студентів (1,5 %). Стра-
тегія «дисимуляція» застосовувалась 31 студентом 
(10 %). «Збереження самовладання» практикували 
78 студентів, що складає 26 %. «Проблемний аналіз» 
був когнітивною копінг-стратегією 55 студентів (18 
%). Стратегію «відносність» у своїй життєдіяльнос-
ті застосовував 31 студент (10 %). «Релігіозність», як 
стратегія, виявилась притаманною для 5 студентів, що 
склало 2 %. «Надання сенсу», як стратегію, викорис-
товував 61 студент (20 %). Стратегія «встановлення 
власної цінності» виявилась характерною для 23 сту-
дентів (8 %). Про «розгубленість», як власну страте-
гію, заявили 4 студенти (1,5 %).

Емоційні копінг-стратегії, які виявлено у юнаків, 
представлено в таблиці 2.

Із таблиці видно, що «протест», як стратегію, вико-
ристовували 16 студентів (5,33 %). Стратегію «приду-
шення емоцій» застосовували 43 студенти (14,33 %). 
Найбільш поширеною стратегією емоційного копінгу 
виявився «оптимізм». Його назвали 210 студентів, що 
склало 70 %. Стратегію «пасивна кооперація» обрало 
для себе 4 студенти (1,33 %). «Самозвинувачення», як 
емоційна стратегія, була притаманна для 27 студентів 
(9 %). Не зафіксовано використання студентами таких 
емоційних копінг-стратегій як «покірність», «агре-
сивність», «емоційна розрядка».

 Виявлені у юнаків поведінкові копінг-стратегії 
представлено у таблиці 3.

Стратегію «відволікання» застосовували у життє-
діяльності 97 студентів, що склало 32,33 %. Про ви-
користання стратегії «альтруїзм» заявили 12 студентів 

(4 %). «Активне уникнення», як стратегію поведінки, 
практикували 27 студентів (9 %). «Компенсація» вия-
вилась характерною для 12 студентів (4 %). Стратегію 
«конструктивна активність», як власну стратегію, ви-
користовували 16 студентів, що склало 5,33 %. «Від-
ступ», як стратегію, застосовували 27 студентів (9 %). 
Стратегію «співробітництво» застосовували 74 сту-
денти (24,66 %). «Звернення», як стратегія, виявилось 
характерним для 35 студентів, що склало 11,66 %.

 Когнітивні копінг-стратегії, які використовують 
дівчата, представлено у таблиці 4. Стратегія «ігно-
рування» виявилась властивою для 4 студенток (1,33 
%). «Дисимуляція», як когнітивна копінг-стратегія, 
застосовувалась 52 студентками, що склало 17,33 %. 
Таку стратегію як «збереження самовладання» прак-
тикували 66 студенток, або 22 %. «Проблемний ана-
ліз» виявився характерним для 30 студенток (10 %). 
Стратегія «відносність» була виявлена у 39 студенток 
(13 %). «Релігіозність», як стратегія, зафіксована у 13 
студенток (4,33 %). Стратегія «розгубленість» у вибір-
ці дівчат зафіксована у 9 студенток (3 %). «Надання 
сенсу», як стратегію, діагностовано у 44 студенток, 
що склало 14,66 %. Стратегію «встановлення власної 
цінності» виявлено у 43 студенток (14,33 %). Вико-
ристання стратегії «смиренність» у вибірці дівчат не 
зафіксовано.

 Емоційні копінг-стратегії, виявлені у дівчат, пред-
ставлено у таблиці 5. Таку стратегію як «протест» діа-
гностовано у 13 студенток (4,33 %). «Емоційну роз-
рядку», як стратегію, застосовували 9 студенток (3 %). 
Стратегія «придушення емоцій» була характерною 
для 61 студентки, що склало 20,33 %. Як і у вибір-
ці юнаків, у дівчат найбільш поширеною емоційною 
копінг-стратегією став «оптимізм». Його діагностова-

Таблиця 2.
Емоційні копінг-стратегії, які використовують студенти (юнаки)N=300

Емоційні копінг-стратегії Кількість %
Протест 16 5,33
Емоційна розрядка 0 0
Придушення емоцій 43 14,33
Оптимізм 210 70
Пасивна кооперація 4 1,33
Покірність 0 0
Самозвинувачення 27 9
Агресивність 0 0

Таблиця 3.
Поведінкові копінг-стратегії, які використовують студенти (юнаки)N=300

Поведінкові копінг-стратегії Кількість %
Відволікання 97 32,33
Альтруїзм 12 4
Активне уникнення 27 9
Компенсація 12 4
Конструктивна активність 16 5,33
Відступ 27 9
Співробітництво 74 24,66
Звернення 35 11,66
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но у 174 студенток, що склало 58 %. «Пасивну коо-
перацію», як власну стратегію, назвали 13 студенток 
(4,33 %). Стратегію «покірність» діагностовано у 13 
студенток (4,33 %). «Самозвинувачення», як емоційна 
стратегія, була виявлена у 4 студенток (1,33 %). Така 
стратегія як «агресивність» була виявлена у 13 студен-
ток, що склало 4,33 %.

Поведінкові копінг-стратегії, виявлені у дівчат, 
представлено у таблиці 6.

 Стратегію «відволікання» було діагностовано у 
87 студенток, що склало 29 %. «Альтруїзм», як стра-
тегія, зафіксований у 30 студенток (10 %). Стратегія 
«активне уникання виявлена у 65 студенток (21,66 %). 
Стратегію «компенсація» практикували 13 студенток 
(4,33 %). «Конструктивна активність» виявилась ха-
рактерною для 22 студенток (7,33 %). Використання 
стратегії «відступ» задекларували 48 студенток, що 
склало 16 %. «Співробітництво», як власну стратегію, 
назвали 26 студенток (8,66 %). Стратегія «звернення» 

була виявлена у 9 студенток (3 %).
 E.Heim до адаптивних когнітивних копінг-страте-

гій відніс: «проблемний аналіз», «установку власної 
цінності» і «збереження самовладання». Це форми 
поведінки, які спрямовані на аналіз труднощів, що ви-
никають, і можливих шляхів виходу з них, підвищен-
ня самооцінки і самоконтролю, більш глибоке усві-
домлення власної особистості як цінності, наявність 
віри у власні ресурси в подоланні важких ситуацій. 
До числа адаптивних емоційних копінг-стратегій від-
несено: «протест», «оптимізм». Ці стратегії характе-
ризуються емоційним станом з активним обуренням і 
протестом по відношенню до труднощів і впевненістю 
в наявності виходу у будь-якій, навіть самій складній 
ситуації. До складу адаптивних поведінкових копінг-
стратегій віднесено: «співробітництво», «звернення», 
«альтруїзм». Це стратегії, за яких особистість вступає 
у співробітництво із значимими (більш досвідченими) 
людьми, шукає підтримки у найближчому соціально-

Таблиця 4.
Когнітивні копінг-стратегії, які використовують студентки (дівчата)N=300

Когнітивні копінг-стратегії Кількість %
Ігнорування 4 1,33
Смиренність 0 0
Дисимуляція 52 17,33
Збереження самовладання 66 22
Проблемний аналіз 30 10
Відносність 39 13
Релігіозність 13 4,33
Розгубленість 9 3
Надання сенсу 44 14,66
Встановлення власної цінності 43 14,33

Таблиця 5.
Емоційні копінг-стратегії, які використовують студентки (дівчата)N=300

Емоційні копінг-стратегії Кількість %
Протест 13 4,33
Емоційна розрядка 9 3
Придушення емоцій 61 20,33
Оптимізм 174 58
Пасивна кооперація 13 4,33
Покірність 13 4,33
Самозвинувачення 4 1,33
Агресивність 13 4,33

Таблиця 6.
Поведінкові копінг-стратегії, які використовують студентки (дівчата)N=300

Поведінкові копінг-стратегії Кількість %
Відволікання 87 29
Альтруїзм 30 10
Активне уникнення 65 21,66
Компенсація 13 4,33
Конструктивна активність 22 7,33
Відступ 48 16
Співробітництво 26 8,66
Звернення 9 3
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му оточенні або сама пропонує її близьким у подолан-
ні труднощів.

До неадаптивних когнітивних стратегій віднесено: 
«смиренність», «розгубленість», «дисимуляцію» і «іг-
норування». Це пасивні форми поведінки, що харак-
теризуються відмовою від подолання труднощів, яка 
спричинена невірою у свої сили і інтелектуальні ре-
сурси, свідомою недооцінкою неприємностей. Серед 
неадаптивних емоційних копінг-стратегій названо: 
«придушення емоцій», «покірність», «самозвинува-
чення», «агресивність». Ці варіанти поведінки харак-
теризуються подавленим емоційним станом, станом 
безнадії, покірності, переживанням злості і покла-
данням вини на себе та інших. Як неадаптивні пове-
дінкові стратегії класифіковано: «активне уникання», 
«відступ». За таких варіантів поведінки властивим є 
уникання думок про неприємності, пасивність, саміт-
ність, спокій, ізоляція, намагання уникати активних 
контактів, відмова від вирішення проблем.

До відносно адаптивних когнітивних копінг-стра-
тегій E.Heim відніс: «відносність», «надання сенсу» 
і «релігійність». При таких формах поведінки актив-
ність особи спрямовується на оцінку труднощів у 
порівнянні з іншими, на надання особливого сенсу 
їх подоланню, на віру в Бога і стійкість у вірі при зі-
ткненні зі складними проблемами. Відносно адаптив-
ними емоційними стратегіями є: «емоційна розряд-
ка» і «пасивна кооперація». Вони характеризуються 
поведінкою, яка спрямована або на зняття напруги, 
що пов’язана з проблемами, емоційним відреагуван-
ням, або на передачу відповідальності за вирішення 
труднощів іншим особам. До складу відносно адап-
тивних поведінкових стратегій включені: «компен-
сація», «відволікання», «конструктивна активність». 
При використанні таких стратегій поведінка людини 
характеризується прагненням до тимчасового відходу 
від вирішення проблем з допомогою алкоголю, лікар-
ських засобів, зануренням у любиму справу, подоро-
жі, виконанням своїх заповітних бажань.

Обробка даних, отриманих в ході дослідження 
за методикою E.Heim, показала наступне. У вибірці 
юнаків виявлено, що використання когнітивних адап-

тивних стратегій є характерним для 52 % студентів. 
Когнітивні неадаптивні стратегії зафіксовано у 16 % 
студентів. Використання когнітивних відносно адап-
тивних стратегій є характерним для 32 % студентів. 

Емоційні адаптивні копінг-стратегії є характерни-
ми для поведінки 75,33 % студентів. Використання 
емоційних неадаптивних стратегій є властивим для 
23,33 % студентів. Використання емоційних відносно 
адаптивних стратегій діагностовано у 1,33 % студен-
тів.

Використання поведінкових адаптивних копінг-
стратегій виявлено у 40,32 % студентів.  Поведінкові 
неадаптивні стратегії виявились притаманними для 
18 % студентів. Використання відносно адаптивних 
поведінкових стратегій діагностовано у 41,66 % сту-
дентів. Наведені дані представлено у таблиці 7. 

У вибірці дівчат виявлено, що використання ког-
нітивних адаптивних копінг-стратегій зафіксовано у 
46,33 % студенток. Когнітивні неадаптивні стратегії 
використовують 21,66 % студенток. Використання 
когнітивних відносно адаптивних стратегій вияви-
лось притаманним для 31,99 % студенток.

Використання емоційних адаптивних стратегій 
діагностовано у 62,33 % студенток. Емоційні неадап-
тивні стратегії є характерними для 30,32 % студенток. 
Використання емоційних відносно адаптивних стра-
тегій виявлено у 7,33 % студенток.

Використання поведінкових адаптивних копінг-
стратегій було виявлено у 21,66 % студенток. Пове-
дінкові неадаптивні стратегії характерні для 37,66 
% студенток. Використання поведінкових відносно 
адаптивних стратегій виявлено у 40,66 % студенток. 
Наведені дані представлено у таблиці 8.

Аналізуючи отримані дані відзначаємо наступне. 
В когнітивній сфері найбільш поширеною копінг-
стратегією є «збереження самовладання». У юнаків 
вона склала 26 %, у дівчат – 22 %. В сфері емоцій 
найбільш поширеною стратегією виявилась стратегія 
«оптимізм». У юнаків вона була зафіксована на рів-
ні 70 %, у дівчат, на рівні 58 %. В поведінковій сфері 
зафіксовано найбільше поширення такої стратегії як 
«відволікання». У юнаків цю стратегію діагностовано 

Таблиця 7.
Адаптивні, неадаптивні і відносно адаптивні копінг-стратегії студентів (у %, юнаки) N=300

Варіанти копінг поведін-
ки

Когнітивні копінг-стра-
тегії

Емоційні копінг-стратегії Поведінкові копінг-
стратегії

Адаптивні 52 % 75,33 % 40,32 %
Неадаптивні 16 % 23,33 % 18 %
Відносно адаптивні 32 % 1,33 % 41,66 %

Таблиця 8.
Адаптивні, неадаптивні і відносно адаптивні копінг-стратегії студенток (у %, дівчата) N=300

Варіанти копінг поведін-
ки

Когнітивні копінг-стра-
тегії

Емоційні копінг-стратегії Поведінкові копінг-
стратегії

Адаптивні 46.33 % 62,33 % 21,66 %
Неадаптивні  21,66 %  30,32 %  37,66 %
Відносно адаптивні 31,99 %  7,33 %  40,66 %
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на рівні 32,33 %, у дівчат, на рівні 29 %.
Відзначаємо кількісну перевагу у використанні 

студентами адаптивних стратегій у порівнянні з не-
адаптивними і відносно адаптивними. При цьому це 
стосується і когнітивних, і емоційних, і поведінкових 
стратегій (за виключенням поведінкових адаптивних 
стратегій у дівчат і юнаків).

Серед адаптивних копінг-стратегій звертає на себе 
увагу кількісна перевага використання студентами 
адаптивних емоційних стратегій у порівнянні з адап-
тивними когнітивними і поведінковими. У дівчат вони 
досягли рівня 62,33 %, у юнаків – 75,33 %. Для по-
рівняння, адаптивні когнітивні стратегії зафіксовано 
на рівні 46,33 % у дівчат, і 52 % у юнаків. Адаптивні 
поведінкові стратегії зафіксовано на рівні 21,66 % у 
дівчат, і 40,32 % у юнаків. На нашу думку, для по-
яснення цього факту, необхідно провести спеціальне 
психологічне дослідження.

Відзначаємо також, що серед неадаптивних ко-
пінг-стратегій найменше використовуються: когнітив-
ні неадаптивні стратегії у дівчат (21,66 %), когнітивні 
неадаптивні стратегії у юнаків (16 %), поведінкові не-
адаптивні стратегії у юнаків (18 %). Звертаємо увагу 
на те, що ці цифри досить значні, і потребують від-
повідної педагогічної роботи. Значним є використан-
ня наступних неадаптивних стратегій: емоційних не-
адаптивних стратегій у дівчат (30,32 %), поведінкових 
неадаптивних стратегій у дівчат (37,66 %), емоційних 
неадаптивних стратегій у юнаків (23,33 %). Тут також 
повинна проводитись цілеспрямована робота.

Серед відносно адаптивних копінг-стратегій най-
менше використовуються студентами емоційні від-
носно адаптивні стратегії у дівчат (7,33 %) і емоційні 
відносно адаптивні стратегії у юнаків (1,33 %). В той 
же час, досить значним є використання наступних 
відносно адаптивних стратегій: когнітивних відносно 
адптивних стратегій у дівчат (31,99 %), поведінкових 
відносно адаптивних стратегій у дівчат (40,66 %), по-
ведінкових відносно адаптивних стратегій у юнаків 
(41,66 %).

На нашу думку, педагогічну роботу щодо вирішен-
ня питання про ефективне використання студентами 
копінг-стратегій доцільно проводити в процесі фі-
зичного виховання за умови реалізації в його струк-
турі психологічної і психофізичної підготовки [8]. 
Головним завданням при цьому буде, з одного боку, 
формування у студентів системи знань стосовно до-
цільності використання тих чи інших стратегій у різ-
них обставинах, а з іншого, формування професійно-
значимих структурних компонентів особистості, які 
можуть бути сформованими в процесі фізкультурної 
і спортивної діяльності.

Висновки.
1. Найбільш поширеними копінг-стратегіями серед 

студентів є: а) у когнітивній сфері – «збереження 
самовладання»; б) в емоційній сфері – «оптимізм»; 
в) у поведінковій сфері – «відволікання».

2. Серед студентів кількісно переважає використання 
адаптивних стратегій у порівнянні з неадаптивни-
ми і відносно адаптивними (ця тенденція не стосу-
ється поведінкових адаптивних стратегій у юнаків 
і дівчат).

3. Серед адаптивних копінг-стратегій найбільш по-
ширеними серед студентів (і юнаків, і дівчат) є 
адаптивні емоційні стратегії.

4. Серед неадаптивних копінг-стратегій найбільш по-
ширене використання серед студентів мають: емо-
ційні неадаптивні стратегії у дівчат, поведінкові не-
адаптивні стратегії у дівчат, емоційні неадаптивні 
стратегії у юнаків.

5. Серед відносно адаптивних копінг-стратегій най-
більш поширеними серед студентів є: когнітивні 
відносно адаптивні стратегії у дівчат, поведінкові 
відносно адаптивні стратегії у дівчат, когнітивні 
відносно адаптивні стратегії у юнаків.

6. Студенти потребують спеціальної підготовки у 
сфері копінгу.
Подальші дослідження пов’язуємо з вивченням 

можливостей фізичного виховання у формуванні у 
студентів уміння ефективно використовувати копінг-
стратегії.
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