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Що таке стрес? 

Стрес - це реакція організму у відповідь на несподівану 

(нову) та напружену ситуацію. У перекладі з англійської 

мови слово "стрес" означає "тиск, напруга. 



Стадії стресу 

• Мобілізація - коли ми стикаємося із тим, що викликає стрес. У нас стає 

частішим подих, трохи піднімається тиск, підвищується пульс. Змінюється 

і поведінка: вся увага концентрується на подразнику, виявляється 

підвищений особистісний контроль ситуації. Усе разом покликано 

мобілізувати захисні можливості організму і механізми саморегуляції на 

захист від стресу. 



• 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 – відбувається зменшення можливостей протистояння 

стресові, тому що виснажуються резерви людини. Знижується загальна 

опірність організму. Стрес "захоплює" людину і може привести її до 

хвороби. Такий вид стресу називається “дистрес” - руйнуючий стрес. 



Вправа «Мої стресори» 

 
Інструкція: Напишіть на аркуші свої стресори (причини, які викликають 

стрес) - мінімум три, але якщо є, то можна і більше. 



Реакції  людини на стрес.  
“Бий” - тобто організм одразу мобілізується для активних дій. 
Приклад: вам повідомили про тест, який відбудеться просто 
зараз, і ви одразу починаєте метушливо повторювати матеріал. 

“Біжи” - тобто організм мобілізується, але для втечі, уникнення 
стресової ситуації. Приклад: перед раптовим тестом може так 
заболіти, приміром, живіт, що вам доведеться їхати додому 
лікуватися, відтак тест ви не напишете.  



“Замри” - організм ніби впадає в ступор, ми відчуваємо шок і 

нічого не робимо, не намагаємося вплинути на ситуацію. Приклад: 

коли повідомили раптом про тест, і це вас шокувало так, що ви 

залишилися на місці сидіти, і з цього стану вас вивели тільки коли 

роздали бланки для тесту. 



Позитивні і негативні сторони стресу. 
Позитивні сторони стресу: 1) стрес мобілізує організм і приводить його в 

дію. Фізичні вправи - допомагають загартувати організм, привчити його до 

стресостійкості маленькими кроками.  

2) гормони стресу, серед них окситоцин, який виробляється після самої 

стресової реакції, щоб “згладити” її (окситоцин - гормон щастя та гормон, 

який ініціює спілкування. Його ще називають “молекулою кохання” та 

“гормоном обіймів”)  

 3) стрес означає розвиток (пробуємо нове, засвоюємо нову інформацію, 

виходимо із зони комфорту, ростемо). 



• Негативні сторони стресу: 1) хронічний стрес призводить до погіршення 

здоров'я (серце, ШКТ, шкіра); 2) під час стресу (дистресу) втрачається 

ясність думок та знижується працездатність; 3) стрес знижує ефективність 

пам'яті (тривалої). 



Вправа «Дихання по квадрату» 
Інструкція: Уявляємо квадрат і дихаємо згідно його сторін 

(малюнок) Зробіть 5 підходів.  

 



Техніка «Заземлення» 

  Коли тривога бере верх - треба зробити техніку заземлення, 
спрямувавши увагу на свої 5 органів чуття  



Вправа «Кишенька ресурсів» 

    Інструкція: Візміть аркуш  і згадайте та намалюйте на 

листочку усе, що наповнює ресурс, приносить приємні 

враження в житті (обійми, морозиво, спілкування з 

друзями, коли чухаєте кота, конкретна пісня тощо…). Це 

можуть бути найменші дрібниці, які радують.  

 Після цього листочок потрібно  скласти декілька разів 

- і покласти в кишеньку (або в сумку, якщо немає 

кишеньки, або в чохол телефона (накрайняк - можна 

сфоткати). Що б не траплялося, з нами завжди є теплі 

враження і спогади. 



Дякую за увагу! 


