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Тема 1. Загальна теорія стресу.

1.
2.

План лекції
Поняття «стрес». Різновиди стресу. Ступені вираження стресу. Фази
переживання стресу.
Фізіологічні та психологічні механізми стресу. Причини виникнення
стресу. Форми прояву стресу. Зміна поведінкових реакцій та
інтелектуальних процесів при стресі.
Текст лекції
1. Поняття «стрес». Різновиди стресу. Ступені вираження стресу.
Фази переживання стресу

Стрес (від англ. stress — «тиск, напруга») — стан індивіда, що
виникає як відповідь на різноманітні екстремальні види впливу зовнішнього
та внутрішнього середовища, що виводять із рівноваги фізичні чи
психологічні функції людини. Він більшою мірою - продукт наших
когнітивних процесів, образу думок і оцінки ситуації, він відображає наше
знання про власні ресурси і стратегії поведінки, їх адекватний вибір. Стрес
виникає як реакція організму, що охоплює комплекс змін на поведінковому,
вегетативному, гуморальному, біохімічному рівнях, а також на психічному,
включаючи суб'єктивні емоційні переживання.
Біологічна функція стресу – адаптація, пристосування чутливості
організму до постійно діючого подразника, яке виявляється у зниженні або
підвищенні порогів. Стрес призначений для захисту організму від
загрозливих, руйнуючих дій (як фізичних, так і психічних).
Тому поява стресу означає, що людина включається в певний тип
діяльності, спрямованої на протистояння небезпечним впливам, яким він
піддається. Цьому типу діяльності відповідає особливий фізіологічний стан і
комплекс різних фізіологічних і психологічних реакцій, які змінюються по
мірі розвитку стресу. У цілому, стрес – це нормальне явище в здоровому
організмі, яке сприяє мобілізації індивідуальних ресурсів для подолання
труднощів, що виникли. Це захисний механізм біологічної системи.
Ми перебуваємо в двох станах:
•
Спокій – поведінка, емоційний та гормональний фон, що відповідає
відсутності загроз. Час Миру. Більш активною є парасимпатична нервова
система. Фокус на механізмах, що забезпечують виживання виду,
накопичення ресурсів та сил, розмноження
•
Стрес (збудження) - поведінка, емоційний та гормональний фон, що
відповідає загрозі. Час Війни. Більш активною є Симпатична нервова
система. Фокус на механізмах, що забезпечують швидку реакцію на

небезпеку та виживання «тут-і-зараз»
Поведінка та реакції обумовлені роботою гормонів організму. Кожному
станові характерна більша активність свого набору гормонів.
Типові реакції під час стресу:
•
Fight – боротьба із загрозою
•
Flight – втеча від загрози
•
Fright – завмирання, відсутність реакції, сподівання на те,
що загроза пройде стороною
В знайомих, контрольованих ситуаціях краще працює «реакція тигра»,
тобто втеча або боротьба. В незнайомих або неконтрольованих – «реакція
кролика», тобто завмирання для аналізу ситуації.
Переваги стресового стану: Дозволяє швидко, іноді до свідомої
реакції, мобілізувати сили організму та відреагувати на загрозу.
Загрози стресового стану:
1)
Збудженість знижує раціональний контроль над ситуацією.
Ми керовані інстинктами більше ніж розумом.
2)
Тривалий стрес – це як країна у військовому стані, ресурси
організму вкладаються не в розвиток, а в мобілізацію організму.
3)
На реальну та умовну загрозу організм реагує однаково.
Зебра в саванні відчуває стрес лише коли бачить лева і відчуває
потребу реагувати на загрозу. Людина відчуває стрес, коли думає про
можливу фінансову кризу, майбутній можливий конфлікт із
керівником.
2.
Фізіологічні та психологічні механізми стресу. Причини
виникнення стресу. Форми прояву стресу. Зміна поведінкових реакцій та
інтелектуальних процесів при стресі

Стадії розвитку стресу:

1. Стадія тривоги - виникає з появою подразника, що викликає стрес.
Наявність такого подразника викликає ряд фізіологічних змін: у людини
частішає подих, підвищується артеріальний тиск, збільшується частота
серцебиття, можуть початись спазми травного тракту, підвищення
потовиділення, рівня адреналіну/норадреналіну в крові, наступає
зблідніння/почервоніння шкіри. Змінюються психічні функції: змінюється
функціонування пам’яті, когнітивних та аналітичних здібностей, виникає
«тонельна», концентрована увага на подразнику, відбувається загальне
збудження/пригнічення організму. Організм мобілізується і намагається
взяти небезпечну ситуації під контроль. Усе
це разом покликано
мобілізувати захисні можливості організму і механізми саморегуляції на
захист від стресу. Якщо цієї дії достатньо, то тривога і хвилювання
вщухають, стрес закінчується. Більшість стресів завершується на цій стадії.
2. Стадія опору настає у випадку, якщо фактор, що викликав стрес,
продовжує діяти. В цій стадії зазвичай підвищується стійкість та протидія
організму до надзвичайних подразників. У людини активізується розумова
та м'язова діяльність, мобілізується воля та бажання подолати незвичні
обставини/ надзвичайну ситуацію. Якщо дія стресору на цій стадії
припиняється/ слабшає, то зміни, які він викликав, поступово
нормалізуються. Організм захищається від стресу, витрачаючи "резервний"
запас сил з максимальним навантаженням на всі системи організму.
3. Стадія виснаження. Якщо подразник продовжує діяти, то
відбувається зменшення можливостей протистояння стресові внаслідок
виснаження резервів людини. Знижується загальна опірність організму, стрес
"захоплює" людину, це може привести до хвороби.
Чкщо система напруженості працює постійно, це призводить до
серйозних порушень у функціонуванні внутрішніх органів. Коли гормони
нагромаджуються, вони запускають такі психічні функції, як гнів: людина
стає агресивною, починає ходити із сторони в сторону. Через деякий час
агресію змінюють пасивні, негативні реакції - розчарування, невдоволення,
що веде до депресії. Найнебезпечніша стадія стресу - хронічний стрес, який
переходить у хворобу. Деякі долідники вважають, вважає, що причиною
хронічного тривалого стресу може стати екстремальний чинник, що
повторюється. У цій ситуації по черзі «включаються» процеси адаптації і
реадаптації.
Адаптація до таких чинників може бути за умови, що організм людини
встигає, мобілізуючі глибокі адаптаційні резерви, «підстроюватися» до
різного рівня тривалих екстремальних вимог середовища. Якщо процес
адаптації не пройшов успішно, то під дією такого стресу надниркові залози,
крім адреналіну, починають виробляти кортизон, що може спровокувати так
звані «хвороби адаптації»: хвороби шлунку та серця, послаблення імунітету,
нервові розлади, раннє старіння, проблеми зі шкірою.
Наслідки для організму в результаті розвитку стресу можуть бути
різними. У випадку, коли людина справляється зі стресом, у динаміці
розвитку стресу відбивається ряд адаптивних функцій. При тривалому або

постійному стресі можуть виникнути порушення функціонування
адаптивних механізмів і з'явитися незворотні зміни: серцево-судинна
патологія, захворювання шлунково-кишкового тракту та ін.
Фактори навколишнього середовища або особисті, дія яких виводить із
рівноваги фізіологічні та психічні функції людини, що позначається на
нервовій системі організму та спричиняє виникнення стресу, мають назву
стресори. Розрізняють:

Фізіологічні стресори - безпосередню впливають на
тканини тіла (до них відносяться больові дії, холод, висока
температура, надмірне фізичне навантаження та ін).

Психологічні стресори - стимули, які сигналізують про
біологічну/ соціальну значущість подій (сигнали загрози, небезпеки,
переживання, образи, необхідність розв’язання складного завдання).
Найтиповішими стрессорами у сучасності є: виробничі стресори
(інформаційні перевантаження, відповідальна праця в умовах дефіциту часу
та ін); стресори психосоціальної мотивації (різного роду змагання, конкурси,
іспити); стресори перемог і поразок (в кар'єрі, спорті, особистому житті);
стресори роз'єднання (конфліктні ситуації, сварки, загроза тощо); стресори
обмежень (захворювання, тюремна ізоляція, сексуальна дисгармонія, голод),
фізичні стресори (хірургічні втручання, медичні процедури, травми, фізичні
навантаження); інформаційні стресори (повідомлення у ЗМІ про війни,
катастрофи, тероризм); стресори, пов'язані з політичними подіями
останнього часу, нестабільним економічним становищем, безробіттям,
невпевненістю в завтрашньому дні.
Види стресів
Еустрес представляє таку втрату рівноваги у людини, яка виявляється
у відповідності між актуальними ресурсами та потрібними зусиллями.
Еустрес - дія позитивних емоцій, під впливом яких людина здатна на
звершення, творчі осяяння, кохання.
Дистрес - такий психічний стан, в якому співвідношення між
потрібними ресурсами та актуальними можливостями виявляється порушено.
Дистрес - дія негативних емоцій у неприємних, критичних життєвих
ситуаціях, що знижують опірність організму та заважають його мобілізації
під час дії несприятливих чинників. В решті-решт людина повністю
виснажуються.
Реальний стрес пов'язаний з об'єктивними змінами умов
життєдіяльності людини. Стресорами при цьому можуть бути мікроклімат,
радіація, шум, вібрація, природні стихійні лиха (землетрус, повінь,
виверження вулкану) та навіть затоплення квартири сусідами. Це
безпосередня реакція організму, що супроводжується “вираженими
фізіологічними зрушеннями, на дію різних зовнішніх і внутрішніх стимулів

фізико-хімічної природи”. Інакше кажучи, перебуваючи в задимленному
приміщенні
(фізіологічний
стрес)
людина
буде
демонструвати
високостереотипні реакції (чхання, кашляння, почервоніння очей та ін.).
Психологічний стрес – своєрідна форма віддзеркалення суб'єктом
складної, екстремальної ситуації, в якій він знаходиться. Специфіку
психічного віддзеркалення зумовлено процесами діяльності, особливості
яких (суб'єктивна значущість, інтенсивність, тривалість протікання та ін.)
значною мірою визначаються вибраними або прийнятими цілями, досягнення
яких спонукається змістом мотивів діяльності. В процесі діяльності мотиви
«наповнюються» емоційно, сполучаються з інтенсивними емоційними
переживаннями, які відіграють особливу роль у виникненні і протіканні
стану психічної напруженості.
При психологічному стресі – людина демонструє індивідуальні і не
завжди передбачувані реакції. Так, на загрозу одна людина реагує гнівом, а
інша – страхом. Значення індивідуальної схильності зменшується за
надзвичайних, екстремальних умов, природних або антропогенних
катастроф, воєн, кримінального насильства, але навіть в цих випадках
посттравматичний стрес виникає далеко у всіх, хто переніс травматичну дію.
Психологічний стрес – це значущі для благополуччя особи взаємини з
середовищем, які піддають випробуванню наявні в розпорядженні організму
ресурси і у ряді випадків можуть їх перевищувати.
Багаторічні дослідження психологічного стресу підтвердили спільність
фізіологічних змін, що виникають при фізіологічному та психічному стресі, і
водночас дозволили визначити деякі важливі розбіжності в механізмах їх
формування. Якщо фізіологічний стрес виникає у зв’язку з безпосереднім
фізичним впливом, то у психологічному стресі вплив психічних стресорів (чи
комплексної стресогенної ситуації) опосередковується через складні психічні
процеси. Ці процеси забезпечують оцінку стимула і зіставлення його з
попереднім досвідом. Стимул набуває характеру стресора, коли в результаті
його психологічної переробки виникає відчуття загрози. Зазвичай це
відбувається у випадку, якщо психологічна оцінка викриває невідповідність
між вимогами середовища і потребами суб’єкта, його психічними і
фізичними ресурсами, необхідними для задоволення цих потреб. Суб’єктивне
ставлення до стимула, яке залежить від індивідуального досвіду,
особистісних якостей, характеру когнітивних процесів і психічного стану,
являє собою важливий психологічний механізм, який визначає особливості і
рівень стресу
Види стресів. Коротко
1.
Еустрес – викликаний позитивними подіями, або той,
що дозволяє мобілізуватись та ефективно працювати.
2.
Дистрес – викликаний негативними подіями, або той,
що зменшує наші можливості.

1.
Реальний стрес – реальна небезпека для людини
(швидка їзда, агресивна поведінка фанатів, робота на висоті та
ін.)
2.
Фантомний стрес – уявна небезпека (страх перед
важливою розмовою, негативне уявлення про своє майбутнє та
ін.)
1.
Короткостроковий
–
повсякденний
стрес,
викликаний малозначними ситуаціями. Приклади: сварка із
керівником, запізнення на роботу, пляма на сорочці, сексуальні
відносини, швидка їзда на автомобілі, вечірка із друзями.
Період адаптації: швидкий, середньої тривалості
2.
Критичний – стрес, викликаний критичними
життєвими ситуаціями. Приклади: травма, загибель близького,
розлучення, народження дитини, зміна роботи, закінчення
навчання, одруження.
Період адаптації: Довгий, може потребувати значних змін в житті.
3.
Хронічний – довготривалий стрес, що продовжує
діяти на людину. Приклади: складна ситуація на роботі,
тривалий конфлікт у сім’ї, переживання та спогади травматичних
події.
Період адаптації: Довгий. Потребує значних змін в житті, ставленні до
стрес-факторів, допомоги спеціаліста.

Загальні ознаки стресу
Загальні ознаки перебування в стані стресу:

підвищення артеріального тиску;

підвищення рівня адреналіну в крові;

гормональні зміни та розлади сну,
втомлюваність;

збільшення частоти серцебиття;

тремор кінцівок, апатія;

спазми травного тракту;

підвищене потовиділення.

Зовнішні ознаки стресу:
Емоційний канал
1.

Спостерігаються:
•
Раптові зміни емоції;
•
Сильні емоційні стани;
•
Або повна відсутність емоцій (апатія).

уваги,

пам’яті,

Щоб зменшити стрес потрібно:
•
Описати свій стан (Я відчуваю смуток через те, що…);
•
Вислухати людину, яка розповідає про подію та свої
почуття;
•
Підтримка в почуттях (Те, що ти відчуваєш –
нормально…);
•
Позитивні емоції (Сміх, увага до важливих людей);
•
Увага до поточної ситуації (Опиши, що ти бачиш /
відчуваєш зараз).

2.

Розумовий канал
1.
Спостерігаються:
•
Погіршення пам’яті (людина не пам’ятає або погано
пам’ятає своє їм’я, адресу, обставини події тощо);
•
Погіршення можливості планування (людина не може
описати шлях до дому, не може описати дії потрібно вчинити в даній
ситуації);
•
Погіршення уваги та швидкості реакції.
2.
Щоб діагностувати ознаки стресу:
•
Задати прості питання (Ім’я? Прописка? Сьогоднішнє
число? Як тут опинились? Телефони рідних?);
•
Спитати про подальші дії (Як Ви плануєте потрапити
додому? Де збираєтесь ночувати?);
3.
Дати прості арифметичні завдання (Скільки буде 6
помножити на 7? Послідкуйте за рухами ліхтаря (руки), назвіть 3
помаранчевих предмети у вашому полі зору; порахуйте від 483 у
зворотньому порядку (483, 482,481…))
3.
Щоб зменшити стрес потрібно:
•
Попросити описати навколишнє середовище (опишіть все,
що ви бачите навколо).
•
Дати навантаження на розумову сферу.
•
Задавати прості питання, що активізують роботу розуму.
•
Здавати прості питання, що дадуть можливість згадувати та
планувати.
•
Написати короткий звіт/протокол про події, що
відбувались.

1.
•
•
•
•
•

Тілесний канал
Спостерігаються:
Тремтіння кінцівок;
Спазми;
Почервоніння, збліднення;
Надмірна напруженість/розслабленість м’язів;
Надмірна рухова активність (людина постійно рухається,

намагається щось робити, постійно оглядається, блукаючий погляд).
2.
Щоб діагностувати ознаки стресу:
•
Привернути увагу до тіла. Спитати про загальне відчуття
(Ви хочете пити? Вам не холодно? Спекотно? Ви спітнілі?);
•
Спитати про стан здоров’я (Потрібна медична допомога?
Ви маєте пошкодження руки?) ;
•
При наявності дозволу людини, провести обережний догляд
відкритих частин тіла на предмет поранень.
3.
Щоб зменшити стрес потрібно:
•
Напружити / розслабити м’язи (Дивись Вправу М’язова
релаксація);
•
Зробити легкий масаж напруженої ділянки тіла, похлопати
по плечах, сильно стиснути руки;
•
Намочити обличчя або потилицю;
•
Дати попити води / гарячого чаю, гарячої їжі;
•
Попросити людину виконати певну дію, допомогти у
виконанні завдання (зробити каву, перенести меблі, виміряти відстань
між двома автомобілями тощо.

Вплив алкоголю на організм під час дії стресу
1.
Навантаження
на
внутрішні
органи.
Замість
“перетравлення” гормонів стресу (адреналіну та норадреналіну)
організм перетравлює алкоголь.
2.
Соціальний
фактор.
Систематичне
використання
алкоголю як засобу зняття стресу збільшує ризик насильства в родині
(агресії по відношенню до дітей та близьких).
3.
За своїм впливом алкоголь діє на нейрони головного мозку,
зменшуючи здатність організму до навчання.
4.
Замість систематичного краще вживати алкоголь час від
часу. Тоді основний заспокійливий ефект несе не алкоголь, а
повноцінний відпочинок із близькими друзями
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