
Практична робота 32 

Тема. Профілактика та подолання стресу. 

Мета: підвищення рівня стресостійкості, розвиток навичок концентрування уваги в складних 

стресових ситуаціях, знаходження власних ресурсів у подоланні стресових ситуацій 

Теоретичні відомості 
. Стрес має фізіологічні, психологічні, особистісні і медичні ознаки.  

Фізіологічні ознаки: хекання, частий пульс, почервоніння або збліднення шкіри особи, збільшення адреналіну в 

крові, спітніння.  

Психологічні ознаки: зміна динаміки психічних функцій, найчастіше сповільнення розумових операцій, 

розсіювання уваги, ослаблення функції пам'яті, зменшення сенсорної чутливості, гальмування процесу прийняття 

рішення. 

Особистісні ознаки: повне придушення волі, зниження самоконтролю, пасивність і стереотипність поводження, 

нездатність до творчих рішень, підвищена сугестивність, страх, тривожність, невмотивоване занепокоєння. 

 Медичні ознаки: підвищена нервозність, наявність істеричних реакцій, непритомності, афекти, головні болі, 

безсоння. 

У ході розвитку стресу спостерігають три стадії:  

Стадія тривоги. Це найперша стадія, що виникає з появою подразника, що викликає стрес. Наявність такого 

подразника викликає ряд фізіологічних змін: у людини частішає дихання, трохи піднімається тиск, підвищується 

пульс. Змінюються і психічні функції: вся увага концентрується на подразнику, виявляється підвищений 

особистісний контроль ситуації. Усе це покликано мобілізувати захисні можливості організму. Тривога і хвилювання 

зменшуються, стрес закінчується. Більшість стресів на цій стадії мобілізують сили організму.  

Стадія опору. Настає у випадку, якщо стрес-фактор, продовжує діяти. Тоді організм захищається від стресу, 

витрачаючи "резервний" запас сил, з максимальним навантаженням на всі системи організму.  

Стадія виснаження. Якщо подразник продовжує діяти, то відбувається зменшення можливостей протистояння 

стресові, тому що виснажуються резерви людини. Знижується загальна опірність організму. Стрес "захоплює" 

людину і може привести його до хвороби. 

    При впливі стрес-фактора в людини формується оцінка ситуації як загрозливої. Ступінь погрози в кожного своя, 

але в будь-якому випадку виникають негативні емоції. Усвідомлення погрози і наявність негативних емоцій 

"штовхають" людини на подолання шкідливих впливів: людина прагне бороти з фактором, що заважає, хоче 

знищити його або "втекти" від нього убік. На це особистість спрямовує усі свої сили. Якщо ситуація не вирішується, 

а сили для боротьби закінчуються, можливі невроз і ряд незворотних порушень в організмі людини. Наявність 

усвідомленої погрози - це основний стресовий фактор людини.  

       Отже, стрес – це психічна та емоційна реакція людини на ситуацію, причому будь-яку ситуацію, як 

фізичну, так і емоційну. Це індивідуальна реакція, що може відрізнятись від реакції іншої людини. В її основі 

лежить відношення до даної ситуації, а також думки та почуття. Це душевний стан, який формуєте людина 

своїми власними думками. Він пов’язаний з зовнішнім оточенням, яке запускає зовнішню дзеркальну реакцію 

– особисто індивідуальну. 

Хід роботи 

Завдання 1. «Що для мене означає стрес ?  

Мета: привернути увагу до внутрішнього стану, до розуміння терміну «стрес».  

Хід вправи: Ми ведемо стресовий спосіб життя. Від самого народження ми зіштовхуємося з перешкодами 

та труднощами. Життя – дуже динамічне і постійно змінюються умови. Часто ми не готові до змін. 

Політичні події, ЗМІ, наша психологічна культура посилюють стан. Звичайно, є події, які ми контролюємо 

і живемо без напруги. Але є події, коли з’являється щось нове, неясне для нас. Ми втрачаємо контроль, 

спокій, напружуємося, нервуємося, втрачаємо рівновагу. Саме цей період, коли з'являється нове, і ми до 

нього ще не адаптувалися, називається стресовим. В перекладі з англійської стрес означає тиск, 

напруження. 

Дайте відповіді на питання. 

Які асоціації у вас викликає слово «стрес»? ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Чи були у вашому житті стресові ситуації? _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 



Що викликало стрес?__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Оцініть за 10–бальною шкалою, якої сили було напруження. 

 Практична частина. 

 Мета: формувати практичні вміння саморегуляції.  

Вправа «Продихай стрес»  
Мета: навчитися керувати диханням  

Хід вправи: На рахунок 1,2,3,4 повільно вдихати впевненість. На рахунок 5,6,7,8 повільно видихати 

тривогу. Повторювати 7–8 раз. Практикувати щодня на самоті протягом 2–3 тижнів. Вказівним пальцем 

правої руки промалювати по долоні лівої руки уявний квадрат і зробити повільний вдих на рахунок 1,2,3,4. 

Промалювати у зворотному напрямку ,видихнути повільно на рахунок 5,6,7,8.Те саме зробити на правій 

руці. Повторювати 7–8 раз. Практикувати на самоті протягом 2–3 тижнів.   

Вправа Проговори стрес  

Мета: вчитися звільнятися від негативних думок та емоцій  

Хід вправи: Сісти зручно та розслабити тіло. Закрити очі. Повільному вдихнути повітря, на видиху 

починати «гудіти». Повторювати 7–8 раз. Практикувати на самоті протягом 2–3 тижнів. Вислів «так–так–

так» промовляти з різною інтонацією. Повторювати 7–8 раз. Практикувати на самоті протягом 2–3 тижнів. 

Вправа Посміхнися стресу  
Мета: формувати вміння виробляти позитивний внутрішній спокій  

Хід вправи: Сісти зручно. Заплющити очі. Сконцентрувати увагу на своєму обличчі. Обличчя розслаблене. 

Куточки губ розтягуються в повільній посмішці. Тіло заповнюється внутрішнім спокоєм та блаженством. 

Хвилину посидіти спокійно, повільно дихаючи. 

Завдання 2. Вправа «Коридор».   
Мета: визначити схильність до стресових станів.  

Хід вправи :  Продіагностуйте себе. 

Дайте відповідь на запитання    

1. Чи важко вам звертатися до когось із проханням про допомогу?  

2. Чи думаєте ви про свої проблеми у вільний час?  

3. Якщо ви бачите, що в людини щось не виходить, чи відчуваєте бажання зробити це замість неї?  

4. Чи довго переживаєте через неприємності ?  

5.Чи завжди ви поспішаєте?  

6. Чи доводиться вам мати декілька справ одночасно?  

7.Чи нервуєте, коли стоїте в черзі?  

8.Чи довго ви сумніваєтеся перед прийняттям рішення?  

9. Чи маєте звичку перейматися чужими справами та давати непрохані поради?  

10. Чи помічали за собою звичку говорити у швидкому темпі ?  

Висновок : якщо  ви дали ствердно відповідь  на 10 запитань, то стресовий стан, нервозність, тривога для  

вас - звична справа. Життя схоже на коридор, яким треба пройти. Хто швидше рухається , хто – 

повільніше, кому - важче, кому - легше, однак пройти треба. Кожен з нас сам робить кроки. Різниця лише в 

тому-куди ведуть ці кроки. Дуже часто ми самі наближаємо стрес.  

Вправи на зняття м’язових затисків  
Вправа «Хребці-вагончики»  

Мета: вчитися фізичній релаксації .  

Хід вправи: Встати. Заплющити очі. Розслабити тіло. Уявити , що хребці –це вагончики, а голова–потяг. 

Повільно опускати голову, зігнути спину. Нехай голова потягне за собою всі хребці–вагончики. На 1 хв. 

зафіксувати положення. Повільно рухатися в зворотному напрямку. Хвилину посидіти спокійно, повільно 

дихаючи .   

Вправа «Гора з плеч»  

Мета: вчитися фізичній релаксації .  

Хід вправи: Встати. Широко розставити ноги, підняти плечі, відвести їх назад, злегка напружуючи і 

зводячи в лопатках. Тримати плечі напруженими 5-10 секунд. Після цього різко опустити плечі, 

«скинувши» гору з плечей. Повторити вправу 5- 6 разів. 



 Вправа «Димок»  

Мета: вчитися фізичній релаксації .  

Хід вправи: Стати рівно, ноги на ширині плечей, заплющити очі. Почати повільно розкачуватись з ноги на 

ногу, обертаючи свій ритм розкачування. Поступово обертатися по спіралі, розкачуючись по колу у 

зручному напрямку.   

Уявіть, що ви – струмінь, легкого, невагомого диму… повільно, по спіралі ви піднімаєтесь угору, все вище 

і вище… Ви відчуваєте свободу і легкість, ви відпочиваєте…запам’ятайте цей стан. А тепер повільно, по 

спіралі повертайтеся назад. Як тільки торкнетесь землі, ви можете відкрити очі. Повторити вправу 5-6 раз. 

Завдання 3.Вправа «Цінності мого життя».   
Мета: визначити пріоритетні життєві цінності учасників та ресурси емоційної компетентності в реалізації 

цінностей.  

Хід вправи: -Що найголовніше для вас у житті?  

Перерахуйте письмово 10 власних цінностей або виберіть із запропонованого переліку. У процесі роботи 

можна змінювати надписи і дописати інші цінності. Кінцевий результат відображатиме реальну позицію. 

Оберіть  три найважливіші цінності.  

Орієнтовний перелік цінностей:  

1. Гарне здоров’я та високий рівень життєвої енергії.  

2. Свобода від страхів, невпевненості, минулого негативного досвіду.  

3. Розваги.  

4. Гармонійні стосунки з оточенням.  

5. Кар’єра.  

6. Віра. 

7. Заняття улюбленою справою, хобі.  

8. Рух до мрії, поставлених цілей.  

 9. Інтерес до життя, відкритість до нового.  

10. Бажання вчитися та самовдосконалюватися.  

11. Цікава робота.  

12. Матеріальний добробут.  

13. Власна справа.  

14. Любов.  

15. Комфорт.  

16. Суспільне визнання, повага.  

17. Щаслива родина.  

18. Почуття щастя, гармонії, задоволення життям.  

19. Дружба.  

20. Відпочинок.  

Інше _______  

Питання для обговорення: 

 -Як відбувався процес вибору цінностей ?  

-Які три цінності вибрали? 

 -За яких умов цінності можуть змінитися?  

- Як знання про стрес може допомогти у реалізації життєвих цінностей?  

Висновок : ми виконали важливу роботу, визначивши власні цінності. Емоційна мудрість формується на 

основі цінностей, переконань, життєвої філософії. Це доленосний фундамент, на якому вибудовується 

життя. Життєві цінності визначають емоції та почуття, поведінку, вчинки. Сформованість цінностей 

допомагає з легкістю управляти злістю, образою, стресами. Часом, зосередившись на другорядному, не 

помічаємо головного. Саме цінності допомагають пам’ятати про життєві пріоритети, зосереджуватися на 

найважливішому, досягати бажаного. Вибір найбільш значущого і відмова від несуттєвого звільняє від 

багатьох невартих уваги проблем, дозволяє поглянути на явище стресу по іншому. 

Завдання 4.  Вправа «Стресори».   
Мета: ознайомити з поняттям «стресори», з класифікацією груп стресорів; актуалізувати розуміння впливу 

емоцій в стресовій ситуації.  



Хід вправи: Зрозуміти суть явища – означає зрозуміти причину , яка викликала стрес. Ви називали події, 

які можуть стати причиною стресу. Пригадаємо, це : проблеми на роботі особистісні негаразди нестабільне 

матеріальне становище психічне напруження невдачі, страхи, зриви відчуття небезпеки ДТП, аварії втрата 

близької людини,війна похід до лікаря і т.п. Причиною стресу може стати будь–яка подія .  

В однієї людини – це може викликати стрес , в іншої – навпаки.  

Тому існує кілька класифікацій стресорів.  

1.Больовий, температурний,емоційний, інтелектуальний.   

2.Внутрішній, зовнішній.  

3.Стресори ,на які ми не можемо впливати.  

4.Позитивний (еустрес), негативний( дистрес).   

Питання для обговорення:  

– Яка група стресорів присутня у вашому житті частіше? (переважно це події, які ми самі перетворюємо в 

стреси). ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 – Чи бував у вас еустрес? дистрес? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Домашнє завдання : виконувати вправи практичної частини. 


