
Програма тренінгу:
1.Знайомство.

2.Визначення ключових 

понять. 

3.Діагностика рівня 

стресостійкості.

4.Ресурсотерапія

5.Підведення підсумків.



СТРЕС - (від англ. stress –

напруга)  неспецифічна 

реакція організму на 

вимоги зовнішнього 

середовища 

Нормальна реакція 

на ненормальні 
події



Тривога (небезпека) мобілізує організм зустріти 

вплив стресора: частішає дихання, 

збільшується тиск крові, напружуються м’язи;

Супротив – організм пручається впливу 

шкідливих зовнішніх чинників й адаптується;

Виснаження характеризується різким 

зниженням енергії супротив.



Якщо ти не 
навчишся 

управляти 
собою, тобою 

будуть 
управляти інші



Ситуація

Методи управління

Вибір 
оптимального 

методу

Внутрішні 

фактори

Зовнішні 

фактори

Симптоми 

ситуації

Ідентифікація 
(оцінка) 
ситуації
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Управління стресом передбачає:

1. Правильну ідентифікації ситуації що склалася.

2. Управління своїм психічним станом

3. Управління стресогенністю ситуації

4. Відновлення у випадку значного стресу 

5. Подальший розвиток стресостійкості



Я
(ставлення до 

себе)

Вони
(ставлення до 

людей 
взагалі)

Віра

Ми
(ставлення до 

близьких та 
рідних )



Порівняно з більшістю інших сімей, моя сім’я……

Моя сім’я поводиться зі мною як з ………………………

Більше за все мені хотілося, щоб моя мати ………

Як би мій батько лише захотів ………………………………

Коли я був дитиною, моя сім’я………………………………

Якщо всі проти мене, то……………………………..

Вважаю себе достатньо здатним, аби………..

Моя найбільша слабкість  полягає в тому, що ….

Коли мені не щастить, я…………………………………….. 

Вважаю, що більшість моїх сусідів……..

Коли мене немає на роботі, мої колеги………………

Я вважаю, що більшість українців…………………

Більшість людей, з моєї точки зору……………………



Основные стресс-факторы

1.Значимість ситуації. Критерій - ціна відмови. Що для себе цінного я 
втрачу, якщо відмовлюся від виконання даної роботи або від 
знаходження в даній ситуації? 

2. Новизна і невизначеність. Критерій - відсутність знань, умінь, 
навичок та інформації, необхідних для успішного здійснення даної 
діяльності або для безпечного перебування в даній ситуації.

3. Навантаження. Критерій - кількість витрат і рівень дискомфорту, якия 
я відчуваю коли здійснюю цю роботу або знаходжусь в даній ситуації. 
Що для себе цінного я втрачаю (час, зусилля, кошти)? Яку ціну 
потрібно заплатити за виграш? 

4. Ризик. Критерій - ціна помилки. Що для себе цінного я втрачу, якщо я 
зроблю неправильну дію? 

5. Цейтнот. Критерій - відсутність запасу часу, достатнього для 
спокійного обдумування варіантів поведінки, або для переходу в 
більш ресурсний стан, або для повторення роботи в разі помилки.



СТРЕСОГЕННІСТЬ = 

= Значимість х (Новизна и невизначеність + 

Ризик + Навантаження + Цейтнот)



“Боже, дай мені розум і душевний спокій,
щоб змиритися з тим, чого я не можу
змінити; силу, аби змінити те, що можу, і
мудрість відрізнити одне від другого”

Климентій Шептицький



Стратегії  подолання стресу

Змінюйте те, що можете змінити, і приймайте речі такими, 
якими вони є, якщо змінити їх не в ваших силах. 

Змінюйте:

– будьте здорові (здорове харчування + фіз. 
навантаження); 

– вмійте розслаблятися; 

– навчитеся говорити «ні»; 

– відпочивайте, розважайтеся плануйте, керуйте 
своїм робочим часом; 

– знаходите позитивне; 

– будьте цілеспрямованими.



Стратегії  подолання стресу

Приймайте те, що не можна змінити:

– поступіться (перестаньте боротися зі змінами, не 
майте зміни своїм особистим ворогом); 

– змініть свою позицію; 

– не будьте жертвою; 

– контролюйте свою злість (замініть її 
продуктивною діяльністю); 

– не хвилюйтеся через дрібниці.







РЕСУРСИ.

Що це таке і де їх взяти?



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


