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Тема 4. Типи та види екстремальних ситуацій. 

 

Екстремальними в побутовому спілкуванні найчастіше називають 

ситуації, що загрожують здоров'ю і самому життю людини. Більш точно 

екстремальні ситуації можна визначати як несприятливий, складний стан 

умов людської життєдіяльності, що набув для окремої особи або групи осіб 

особливої значимості; це об'єктивно складні умови діяльності, що 

сприймаються й оцінюються як напружені чи небезпечні. Це - зовнішня, 

об'єктивна сторона проблеми. Суб'єктивно екстремальні ситуації набувають 

форми екстремальності - особливого стану людської психіки (екстремум-

стану), спричиненого незвичними чи екстраординарними умовами, що 

породжують підвищену тривожність та особливу емоційну напруженість. 

Ситуація стає для особи надзвичайно значимою, причому безвідносно до 

того. 

 
містить вона реальну небезпеку чи така небезпека лише уявна: 

екстремальність є суб'єктивним переживанням реальної дійсності. Тому не 

виключено, що одна й та ж сама ситуація різними людьми буде 

усвідомлюватися як екстремальна і ординарна; об'єктивно екстремальна 

ситуація сприйматиметься конкретною особою як штатна і, навпаки, 

об'єктивно безпечна - як екстремальна. 

Екстремальні ситуації можуть бути регламентованими і 

нерегламентованими. плановими і ситуаційними, "штатними" і 

"позаштатними". У найбільш загальному вигляді вони поділяються на чотири 

групи: 1) спричинені надзвичайними умовами (стихійне лихо, природна чи 

техногенна катастрофа, війна, масові терористичні акції тощо); 2) життєві, 

повсякденні (пожежа, напад злочинця, гострий брак часу, необхідність 

одночасного вирішення декількох однаково важливих завдань), тобто такі, 

що виникають у житті кожної людини; 3) пов'язані з захопленням потенційно 

небезпечними видами хобі (альпінізм, підводне плавання, швидкісна їзда та 



ін.); 4) службові, професійні - зумовлені виконанням фахових обов'язків. З 

небезпекою для життя і здоров'я пов'язане виконання багатьох видів робіт, 

що містять елементи виробничого і професійного ризику (шахтарі, льотчики, 

моряки та ін.), а також службова діяльність військовиків, працівників 

правоохоронних органів та службовців МНС України. 

У діяльності працівників правоохоронних органів можлива кожна з 

зазначених ситуацій, але ми приділятимемо увагу тільки екстремальним 

ситуаціям службового характеру. Це може бути: процес безпосереднього 

попередження чи припинення правопорушень, втручання в вирішення 

сімейно-побутових та інших конфліктів між громадянами, психологічне 

протиборство при проведенні оперативно-розшукових і слідчих заходів, 

протиправне використання громадянами джерел підвищеної небезпеки, 

припинення групових порушень громадського порядку і масових 

заворушень, дії в умовах введення надзвичайного стану тощо. Окрім того, 

екстремальність може виникати внаслідок інтенсивного та тривалого 

навантаження при повсякденному виконанні службових обов'язків. 

Характер і види екстремальних ситуацій. Психологічний вплив 

екстремальних ситуацій на особистість працівника правоохоронних органів 

У професійній діяльності працівників правоохоронних органів можна 

виділити наступні різновиди екстремальних ситуацій: 

 1) швидкоплинна- пов'язана з необхідністю діяти в умовах жорсткого 

дефіциту часу, у максимально швидкому темпі, при високому рівні 

організованості та зі значним психологічним навантаженням 

(затримання злочинця, участь у ліквідації наслідків катастрофи); 

 2) довготривала- психологічно напружена діяльність протягом 

тривалого часу (процес розкриття і розслідування злочину); 

 3) викликана "невизначеністю"-потребує прийняття рішення за 

наявності альтернативних, суб'єктивно однаково значимих варіантів 

поведінки (повідомити про службову недбалість або протиправну 

поведінку товариша чи залишитися з ними у добрих стосунках, 

виконати службовий обов'язок чи не втручатися в події задля власної 

безпеки); 

 4) ситуація, що потребує постійної готовності до дій - перебування в 

монотонних, мало змінюваних умовах в очікуванні екстремальних змін 

(чергування, перебування в засідці); 

 5) заснована на надходженні ймовірно недостовірної інформації- 

потребує екстрених дій за відсутності впевненості в достовірності 

одержаної інформації (повідомлення про зникнення дитини, про 

мінування тощо); 

 6) породжена суб'єктивними обставинами, тобто самим працівником 

(відволікання чи нестійкість уваги, непрофесійне виконання дій та ін.). 

При виконанні працівниками правоохоронних органів своїх 

професійних обов'язків в екстремальних ситуаціях можлива організація 

діяльності різних рівнів, полярними з яких є: високий та низький рівень 

вольової регуляції поведінки. 



Високий рівень вольової регуляції (адаптивна поведінка, мобілізація) - 

виявляється у підсиленні регулюючих функцій психіки, своєчасному 

прогнозуванні і врахуванні змін обставин, швидкому, чіткому й грамотному 

застосуванні засобів і прийомів дій, за необхідності - їх видозміни. 

Підвищується ступінь вольової керованості діяльністю та її загальна 

ефективність. 

Низький рівень вольової регуляції (неадаптивна поведінка, 

дезорганізація) - нездатність концентрувати увагу на головному, порушення 

впорядкованості психічних процесів, непослідовність і неточність виконання 

дій, ігнорування минулого професійного досвіду, стереотипне повторення 

певних дій при відсутності такої необхідності, покваплива і сумбурна 

поведінка або ж загальмованість, заціпеніння. 

Аналіз службових ситуацій із трагічними для працівників 

правоохоронних органів наслідками свідчить, що таке заціпеніння (ступор) 

при реальній небезпеці для життя звичайно призводить до загибелі людини. 

Але його настання не буває випадковим, воно спричиняється відсутністю 

готовності діяти доцільно, страхом небезпеки через відсутність досвіду 

("необстрі-ляність"), боягузтвом та легкодухістю як стійкими рисами 

характеру, загалом - низьким рівнем професійної та психологічної підготовки 

чи професійною непридатністю. 

За умови недостатнього рівня вольової регуляції поведінки при 

виконанні професійних дій високого ступеню відповідальності, що 

потребують пошуку нестандартних варіантів виходу з напруженої ситуації, 

спостерігаються такі явища: зниження координованості і точності рухів, 

уповільнення реакції, розгубленість, порушення логіки міркувань, зниження 

критичності мислення, розлади сприймання і уваги, аж до втрати орієнтації в 

часі та просторі ("тунельне бачення"). За даними проведеного опитування, в 

екстремальних ситуаціях приблизно 40% працівників правоохоронних 

органів виходили з власних моральних принципів, 32% - керувалися 

вимогами закону, 8% визначали свою поведінку як таку, що детермінувалася 

самозбереженням. На недостатню психологічну підготовленість до дій у 

складних умовах вказали 20% опитуваних, поведінка яких зовні виглядала 

впорядкованою. 

Вплив екстремальних ситуацій спричиняє виникнення специфічних 

емоційних станів, найбільш типовими серед яких є: стрес, афект, фрустрація.  

Стрес - нервово-психічне перенапруження, викликане несподіваним чи 

надсильним подразником, адекватна реакція на який раніше не була 

сформована, але повинна бути знайдена в ситуації, що склалася; емоційний 

стан, що спонукає до вирішення екстремальної ситуації за рахунок загальної 

мобілізації всіх ресурсів організму до пристосування в наявних умовах. 

Слід зазначити, що мобілізація психічного й фізичного потенціалу при 

стресі можлива та бажана, але це не означає, що вона відбудеться 

обов'язково. Психічна регуляція поведінки в екстремальних ситуаціях 

характеризується змінами у вищій нервовій діяльності у бік збудження або 

загальмованості залежно від індивідуально-типологічних (зокрема, 



психофізіологічних) особливостей суб'єкта. Надто сильні подразники 

(стресори) викликають нейровегетативні зміни, такі як посилене 

пульсування, підвищення рівня адреналіну та цукру в крові, що призводить 

до зниження активності психічних функцій і здатності до прийняття рішення. 

У відповідь на надто складну обстановку організм реагує пасивно-оборонним 

чином, при цьому виникають помилки у відображенні дійсності; здатність до 

правильних дій у таких випадках повертається до людини поступово, тоді й 

настає стадія мобілізації. 

Афект - бурхливий та швидкоплинний стан, що повністю оволодіває 

особою й характеризується значними змінами в свідомості, порушенням 

вольового контролю за поведінкою. По суті, це емоційний вибух, що 

породжується надсильним подразником і спричиняє порушення здатності до 

адекватного встановлення взаємозв'язків між явищами, домінування в 

свідомості якогось одного, часто перекрученого уявлення. Деформуються 

установки та життєві позиції особи й різко змінюється П поведінка. Таке 

"звуження свідомості" при афекті з погляду нейрофізіології пояснюється як 

порушення нормальної взаємодії процесів збудження і гальмування: 

потерпають, насамперед, гальмівні процеси, збудження починає 

неупорядковано поширюватися на підкоркові зони мозку, втрачається 

контроль свідомості за емоціями. 

 

 

 

Семінар 1.  

 

Дайте визначення поняттям 

 

1. Характер і види екстремальних ситуацій. 

2.Психологічний вплив екстремальних ситуацій на особистість працівника 

правоохоронних органів. 

3. Що таке афект?  

 

 

Тема 5. Сучасні класифікації кризових ситуацій та 

методологічні підходи до їх вивчення 

 

Криза (від грецького kreses - рішення, поворотний пункт, результат) у 

психології визначається як важкий стан, викликаний будь-якою причиною 

або як 

різка зміна статусів персонального життя. Синоніми поняття «криза» в 

психологічній літературі є «критичний період» (Т. Шибутані), «перелом», 

«перехід» (Г. Шихі), «поворотний етап життєвого шляху» (С. Рубінштейн), 

«розрив» (Л. Виготський), «критична ситуація » 

(Ф. Василюк). 



Кризовою називають ситуацію, коли людина стикається із перешкодами у 

реалізації важливих життєвих цілей і не може впоратися з цією ситуацією за 

допомогою звичних засобів. Виділяють два типи кризових ситуацій: 

обумовлені змінами в природному життєвому циклі або травмуючими 

подіями життя. У ситуації кризи при спробі опанування стресовим станом 

людина переживає певний вид фізичного та психологічного перевантаження. 

Емоційне напруження і стреси можуть призвести або до адаптації до нової 

ситуації, або до зриву і погіршення виконання життєвих функцій. Хоча деякі 

ситуації можуть бути стресовими для всіх людей, вони виявляються кризами 

для тих, хто особливо вразливий до них в силу своїх особистісних 

особливостей. 

Проблематика кризи індивідуального життя розвивалася переважно в 

контексті профілактичної психіатрії. 

Базовими були дослідження різних реакцій на життєві кризи в малій 

психіатрії Е. Ліндеманна (1944), у концепції стресу, стадіях розвитку 

дистресу Г. 

Сельє (1956), концепції восьми життєвих циклів і відповідних їм 

психосоціальних 

криз Е. Еріксона (1959), концепції трьох видів криз В. В. Козлова (1997) 

тощо. 

Слід підкреслити, що в процесі життя будь-яка людина стикається з 

переживанням кризи. Мінімум це вікові кризи, кризи міжособистісних 

відносин 

або сімейні драми. Серед подій, які можуть зумовити кризи, дослідники 

виділяють такі, як смерть близької людини, тяжке захворювання, відділення 

від 

батьків, родини, друзів, зміна зовнішності, зміна соціальної обстановки, 

створення сім'ї, різкі зміни соціального статусу тощо. 

Отже, криза – це своєрідна реакція особистості на ситуації, що вимагають 

від неї зміни способу буття – життєвого стилю, способу мислення, ставлення 

до 

себе, навколишнього світу і основних екзистенціальних проблем. 

Теоретично життєві події кваліфікуються як стресові, якщо вони створюють 

потенційну або актуальну загрозу задоволенню основних потреб і при цьому  

виникає проблема, від якої індивід не може втекти чи вирішити за 

допомогою 

наявних в його досвіді способів адаптації. 

Отже, можна говорити про неминучість переживання криз будь-якою 

людиною як необхідний момент життя, процесу індивідуалізації, 

соціальнопсихологічного процесу розвитку і становлення особистості і 

групи. По суті, 

криза – це критичний момент і поворотний пункт життєвого шляху. 

Психологи виділяють такі основні кризи, з яким стикається практично 

кожна людина протягом життя: 

 кризи розвитку (вікові кризи); 



 деприваційні кризи (кризи втрати і розлуки); 

 травматичні кризи; 

 кризи відносин; 

 кризи сенсу життя; 

 морально-етичні кризи. 

Розглянемо їх детальніше. 

Кризи розвитку (вікові кризи). Нетривалий проміжок часу в онтогенезі, 

що характеризується різкими психологічними змінами, пов'язаними із 

переходом 

на новий етап розвитку.  

У психодинамічній моделі базовим є поняття тривоги, яка тісно пов’язана зі 

стресом, оскільки з одного боку, тривога і тривожність є ознаками стресу, а з 

іншого – вихідний рівень тривожності визначає індивідуальну чутливість до 

стресу. Психодинамічна модель, базується на положеннях теорії З.Фройда, де 

він описав два типи тривоги: а) сигнальна тривога – є відповіддю Его на 

внутрішню небезпеку і спонукає до утворення та використання захисних 

механізмів; б) первинна тривога – емоційний досвід, який супроводжує 

розпад Его. У своїх пізніх роботах про тривогу З.Фройд розглядав цю форму 

як базову, фундаментальну (тобто первинну) тривогу і відрізняв її від 

сигнальної тривоги, яка розумілася ним як така, що має захисні, 

пристосувальні функції. Отже, тривога є функцією Я, вона дає можливість 

людині реагувати в загрозливих ситуаціях адаптивним способом (З.Фройд, 

1926). Залежно від того, звідки йде загроза для Я (із довкілля, від Воно чи 

Над-Я), психоаналітична теорія виділяє три типи тривоги: реалістичну, 

невротичну і моральну [14]. Реалістична тривога. Емоційна реакція на 

загрозу і/або розуміння реальних небезпек зовнішнього світу (наприклад, 

небезпечні тварини або випускний іспит) називається реалістичною 

тривогою. Вона переважно є синонімом страху, може послаблювати 

здатність людини ефективно справлятися з джерелом небезпеки і забезпечує 

самозбереження. Невротична тривога. Емоційна відповідь на небезпеку того, 

що неприйняті імпульси з боку Воно стануть усвідомленими. Зумовлена 

страхом, що Я виявиться нездатним контролювати інстинктивні спонукання, 

особливо статеві або агресивні. Невротична тривога спочатку переживається 

як реалістична, оскільки покарання зазвичай виходить із зовнішнього 

джерела і лише тоді, коли інстинктивні імпульси Воно загрожують 

прорватися через контроль Я, виникає невротична тривога. Моральна тривога 

виникає тоді, коли Воно прагне до активного вираження аморальних думок 

чи дій, а Я відчуває загрозу покарання з боку НадЯ, водночас Над-Я реагує 

на це почуттям провини, сорому або самозвинуваченням. Подальший 

розвиток Над-Я веде до соціальної тривоги. Пізніше З. Фройд переконався в 

тому, що тривога, що «бере» свій початок з Над-Я, і зрештою 

трансформується у страх смерті і очікування майбутнього відплати за минулі 

або теперішні гріхи. З. Фройд був переконаний в тому, що вся поведінка 

людини регулюється прагненням зменшити збудження, зумовлене 

неприємними напруженнями на рівні організму. Інстинкти Воно постійно 



вимагають зовнішнього вираження, і люди організовують свою поведінку 

так, аби знизити рівень цієї напруги, сформованої енергією інстинктів. З 

точки зору психодинамічної теорії, людина завжди спрямована на 

збереження гомеостатичного балансу. К.Г. Юнг вважав, що афект є 

центральним організуючим принципом психічного життя, так як він пов'язує 

воєдино різнорідні компоненти розуму (відчуття, ідеї, спогади, думки), 

наділяючи кожен з цих елементів загальним для всіх «чуттєвим 

забарвленням». У тому випадку, якщо життєва подія супроводжується 

сильним афектом, як, наприклад, при ранній травмі, всі пов’язані з цією 

подією ментальні елементи і елементи сприйняття переживання будуть 

акумульовані навколо цього афекту, утворюючи, таким чином, чуттєво 

забарвлений комплекс. Чуттєво забарвлені комплекси є базовими 

функціональними елементами психіки, і в силу того, що людські афекти 

універсальні, ці комплекси схильні, в їх найбільш регресивних проявах, 

набувати певних «архаїчних», «типових» - звідси «архетипічних» - форм [18]. 

Ключовим висновком теорії комплексів К.Г. Юнга є те, що автономні 

комплекси, навантажені емоційним негативом – це причина всіх 

психопатологій, що не мають в своїй основі патологій фізіологічних (травми, 

вроджені дефекти тощо), бо дані автономні психічні утворення не тільки 

непідконтрольні свідомості, а й самі можуть оволодіти нею. Один із 

засновників неофройдизму Е.Фромм зробив висновку про те, що невід'ємною 

рисою людського існування нині є самотність, ізоляція і відчуженість. 

Водночас він був упевнений в тому, що кожен історичний період 

характеризувався прогресивним розвитком індивідуальності по мірі того, як 

люди боролися за досягнення більшої особистої свободи у розвитку всіх 

своїх потенційних можливостей. Е. Фромм, на відміну від З.Фройда і К.Г. 

Юнга, вважав, що ця прірва між свободою і безпекою стала причиною 

безпрецедентної тривоги і труднощів в людському існуванні, що робить 

особливо затребуваною психологічну допомогу, будь то психологічна 

консультація, психотерапія або психоаналіз. Люди вступають у боротьбу за 

свободу і самостійність, але власне ця боротьба викликає відчуття 

відчуження від природи і суспільства. Люди потребують того, щоб мати 

владу над своїм життям і мати право вибору, але їм також необхідно 

відчувати себе пов'язаними з іншими людьми. 

 

 

Семінар 2.  

 

1. При яких умовах виникає моральна тривога? 

2.На чому базується психодинамічна модель?  

3. Розповісти про концепцію синдрому Г.Сельє. 

 

 

 

 



Тема 6. Кризова трансформація особистості: внутрішній простір кризи. 

Перспективи особистісного і духовного зростання. 

 

Останнім часом концепція автентичності активно розвивається у контексті 

позитивної психології, представники якої наголошують на необхідності 

емпіричної перевірки теоретичних конструктів автентичності, розроблених 

насамперед гуманістичними психологами, задля його ефективного 

використання у консультативній практиці (P.A.Linley, S.Joseph). Зазначимо, 

що у традиційній психології консультування автентичність розглядається як 

найбільш фундаментальний аспект благополуччя (К.Горні, Р.Мей, 

К.Роджерс, Д.Віннікот, І.Ялом), однак емпіричних доказів прямого зв’язку 

даного феномену із психологічним здоров’ям чи неавтентичності із 

психопатологією наведено не було. У працях К. Горні, Д.Віннікота 

акцентується, що інтеріоризація зовнішніх впливів у дитячому віці 

призводить до самовідчуження, яке, у свою чергу, зумовлює психопатологію. 

Екзистенційні та сучасні гуманістичні психологи (І.Ялом, Р.Мей, P.A.Linley, 

S.Joseph) аналізують самовідчуження як аспект посттравматичного 

стресового розладу (ПТСР), зазначаючи, що перебіг стресового розладу 

ускладнюється наявністю екстернального локус контролю. Особистісний 

криза, як психічний стан, описується у якості важливого, неминучого і 

природного етапу духовного зростання і розвитку особистості, що веде до 

активного переосмислення суб’єктом його життя і створення ним нової 

життєвої стратегії, прийняття життєво важливих рішень, реінтеграції його 

«Яконцепції», становлення нового сприйняття Інших і відносин з ними. 

Можна відзначити, що в більшості досліджень окреслені «позитивні» для 

суб’єкта наслідки особистісної кризи, що закладають основи подальшого 

прогресивного розвитку особистості. 46 На певних етапах життєвого шляху 

може наступати криза автентичності, яка характеризується певною 

трансформацією або руйнуванням всіх сфер життєдіяльності людини і, в 

тому числі її уявлень і про себе та інших людей і ставлення до них. 

Подібного роду кризи супроводжуються медичними, психологічними та 

соціальними проблемами (з’являються симптоми психічних і поведінкових 

розладів, виникають явища соціальної дезадаптації, формуються різного роду 

аддикції, скоюються суїциди тощо). Питання про прийняття нової 

автентичності може бути дуже болючим і проблематичним. Традиційно 

криза ідентичності окреслюється як особлива ситуація свідомості, коли 

більшість соціальних категорій, за допомогою яких людина визначає себе і 

своє місце в суспільстві, здаються такими, що втратили свої межі і свою 

цінність. У соціально-психологічної традиції, згідно з Г. Андрєєвою, криза 

ідентичності неминуче пов'язана зі зміною ролі у референтній групі. Розрив 

між групою членства та референтною групою стає основою для включення в 

процес ідентифікації проблеми цінностей: чужа група виявляється більш 

позитивною, зокрема тому, що її система цінностей виглядає більш 

привабливою. Значну роль в процесі такого роду «переносу» ідентичності 



відіграють характеристики сучасного інформаційного середовища, що 

збільшують глибину кризи. Криза автентичності також описується як 

усвідомлення та/або переживання суб’єктом процесів самотворення і 

структурування свого буття, які суперечать «Я-концепції», життєвим 

стратегіям, структурі особистісних смислів і цінностей, неузгодженості з 

ними, втілення формально заданих соціальних розпоряджень, а не власних 

виборів і рішень. Криза автентичності, розглядаючись у якості важливого, 

складного моменту особистісного буття, однак, не вважається переломним 

періодом життєвого шляху особистості. Втрата автентичності призводить до 

втрати щирості, схильності до ігор, відчуженості, розщеплення, втрати 

цілісності й сенсу існування. На нашу думку доцільно виділити такі основні 

кризи, з яким стикається практично кожна людина протягом життя: кризи 

розвитку (вікові кризи); деприваційні кризи (кризи втрати і розлуки); 

травматичні кризи; кризи відносин;кризи сенсу життя;морально-етичні 

кризи. Р.А. Ахмеров ввів в психологію таке поняття, як біографічні кризи 

особистості – переживання людиною непродуктивності свого життєвого 

шляху, що виявляється таких формах як нереалізованість (непродуктивність 

минулого), спустошеність (непродуктивність теперішнього), 

безперспективність (непродуктивність майбутнього), або у їх різних 

поєднаннях. Криза автентичності як психологічний феномен пов’язана із 

трансформацією всіх сфер життєдіяльності людини і, головним чином, її 

уявлень про себе та інших людей. Ми визначаємо наступні критерії кризи 

автентичності: самовідчуження (усвідомлення особистістю власної 

несвободи, залежності від соціальних обмежень, відсутність можливостей 

для самореалізації), депривованість (переживання фрагментарності власного 

життя, що характеризується складнощами пошуку об’єктів, з якими 

особистість може себе ідентифікувати), 47 низький самоконтроль (часта 

зміна настрою, залежність поведінки від задоволеності чи незадоволеності 

ситуативних потреб, небажання брати на себе відповідальність за власні 

вчинки), залежність від соціального оточення (сугестивність, конформізм, 

відчуття підпорядкованості іншим) та асоціальні копінг-стратегії 

(агресивність, уникнення ситуацій спілкування, невпевненість у собі, 

негативізм по відношенню до оточуючих). Криза нереалізованості пов’язана 

із суб’єктивною оцінкою результатів власного життєвого шляху або зі 

страхом низької оцінки досягнень суб’єкта представниками нового 

соціального середовища, до якого йому слід адаптуватися (наприклад, до 

нової професійної спільноти). Відчуття гармонійних стосунків із соціумом 

полягає в тому, щоб виконувані соціальні ролі і обов’язки не тільки збігалися 

із власними життєвими цілями, а й були підкріплені суспільною потребою у 

них. Криза спустошеності виникає коли у суб’єктивній картині життєвого 

шляху практично не пов’язані події минулого і сьогодення, сьогодення та 

майбутнього. Криза переживається як відсутність конкретних цілей, попри 

наявність певних трудових досягнень і об’єктивних можливостей у 

професійній діяльності. Однією з причин такого стану може бути втома після 

тривалого періоду самовідданої і наполегливої роботи. У цьому випадку 



людина потребує паузи, відпочинку від надмірної активності та зміни 

оточуючої обстановки. Інший варіант спостерігається при різкій зміні 

соціальної або життєвої ситуації, коли у людини виникає відчуття 

невизначеності, непередбачуваності майбутнього, коли «не знаєш, за що 

вхопитися і що чекає вже завтра». Поняття «недільний невроз» (В. Франкл) 

характеризує пригнічений стан і відчуття порожнечі, яке люди часто 

відчувають після закінчення трудового тижня. Такий стан відбувається через 

так званий екзистенційний вакуум, що виявляється у відчутті нудьги, апатії і 

порожнечі. Подолання кризи спустошеності можливе шляхом розвитку своєї 

суверенності та спонтанності як механізмів набуття та розгортання людиною 

свого особистісного потенціалу. Криза безперспективності пов’язана із 

неясністю життєвих і професійних планів, шляхів самовизначення, 

самореалізації у тих чи інших можливих ролях, відсутністю задумів на 

майбутнє, нерозумінням потенційних зв’язків подій минулого, теперішнього 

та майбутнього. Причина кризи не у невизначену майбутньому (навпаки у 

його чіткій зрозумілості, наприклад впевненості у відсутності кар’єрних 

перспектив), а у переживаннях, які стосуються очікування такого 

гарантованого майбутнього – «попереду мені нічого не світить». У людини є 

минулі досягнення, важливі особисті та професійні якості, але вона не бачить 

для себе шляхів самореалізації у нових можливих професійних та соціальних 

ролях. Реальним показником наявності такої кризи є наявність 

психосоматичних проблем. Важливим вибором автентичної особистості є 

вибір соціальності як усвідомленої позиції, як екзистенціальне розуміння 

того, що самопізнання можливе лише через причетність до універсальних 

надситуативних змістів буття, які людина відкриває в світі у контексті свого 

індивідуального бачення 


