
Вебінар 1. Як розпізнати симптоми 
стресу та надати собі першу допомогу

ПСИХОЛОГІЧНА 
ПІДТРИМКА ФАХІВЦІВ
ДЛЯ ПОДОЛАННЯ 
СТРЕСУ 





ЗМІСТ
Ознаки стресу. Стрес та 
хронічний стрес

Як виникає хронічний 
стрес

Як не можна долати 
хронічний стрес, і 
головне – чому? 

… як можна і треба його 
долати? 



Серцебиття
Тривога
Тремтіння рук
Спітніння
Ватні ноги
Важкість у шлунку
Сплутаність мови
Шум у вухах
Часте дихання
Поверхове дихання



ДО  
27
ЛЕТ

Д27 лет

Старше
35 лет

ПОСТІЙНА, ХРОНІЧНА ВТОМА.
БЕЗСОННЯ
ЗАБУДЬКВАТІСТЬ, ПОГІРШЕННЯ 
УВАГИ
ФІЗИЧНІ СИМПТОМИ: біль у 
грудях, відчутне серцебиття, 
поверхневе і коротке дихання, 
біль у животі, головний біль 
тощо
ХВОРОБЛИВІСТЬ
ВТРАТА АПЕТИТИУ
ТРИВОГА
ПРИГНІЧЕННЯ - ДЕПРЕСІЯ
ЗЛІСТЬ, ДРАТІВЛИВІСТЬ
ПЕСИМІЗМ
ІЗОЛЯЦІЯ
ЗНИЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



Серцебиття
Тривога
Тремтіння рук
Спітніння
Ватні ноги
Важкість у шлунку
Сплутаність мови
Шум у вухах
Часте дихання
Поверхове дихання

До  
27 лет

Д27 лет

Старше
35 лет

ПОСТІЙНА, ХРОНІЧНА ВТОМА.
БЕЗСОННЯ
ЗАБУДЬКВАТІСТЬ, ПОГІРШЕННЯ УВАГИ
ФІЗИЧНІ СИМПТОМИ: біль у грудях, 
відчутне серцебиття, поверхневе і 
коротке дихання, біль у животі, 
головний біль тощо
ХВОРОБЛИВІСТЬ
ВТРАТА АПЕТИТИУ
ТРИВОГА
ПРИГНІЧЕННЯ - ДЕПРЕСІЯ
ЗЛІСТЬ, ДРАТІВЛИВІСТЬ
ПЕСИМІЗМ
ІЗОЛЯЦІЯ
ЗНИЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ

СТРЕС

ХРОНІЧНИЙ 
СТРЕС



ЗВИЧАЙНИЙ СТРЕС

Тригер / 
стресор

Стрес та 
реагування на 

тригер
Відновлення



ЗВИЧАЙНИЙ 
СТРЕС

Адреналін

Кортизол

Адреналін

Кортизол



ХРОНІЧНИЙ СТРЕС

Тригер / 
стресор

Стрес та 
реагування Відновлення



Стресор

Стрес
Стресор

Стрес

Стресор

Хронічний 
стрес



ХРОНІЧНИЙ 
СТРЕС

Адреналін

Кортизол



Емоційне вигорання: 
причини та симптоми

Вигорання – це синдром, який виникає у 
результаті хронічного робочого стресу, який не 
був успішно подоланий, і характеризується 3-ма 
вимірами: 
- Почуття зниження енергії чи виснаженості;
- Відчуття дистанційованості від роботи, або 

негативізм або цинічне ставлення до роботи;
- Знижена професійна ефективність.



Почуття зниження 
енергії чи 

виснаженості



Почуття зниження енергії 
чи виснаженості

Відчуття дистанційованості
від роботи, або негативізм 
або цинічне ставлення до 

роботи



Почуття зниження енергії 
чи виснаженості

Відчуття дистанційованості від 
роботи, або негативізм або 

цинічне ставлення до роботи

Знижена 
професійна 

ефективність
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Почуття зниження енергії 
чи виснаженості

Відчуття дистанційованості від 
роботи, або негативізм або 

цинічне ставлення до роботи

Знижена професійна 
ефективність

Емоційне вигорання
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Почуття зниження енергії 
чи виснаженості

Відчуття дистанційованості від 
роботи, або негативізм або 

цинічне ставлення до роботи

Знижена професійна 
ефективність

Емоційне вигорання Погіршення 
фізичного 
здоров’я

Погіршення 
психічного 
здоров’я

Соціальні та 
робочі 

ускладнення
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Почуття зниження енергії 
чи виснаженості

Відчуття дистанційованості від 
роботи, або негативізм або 

цинічне ставлення до роботи

Знижена професійна 
ефективність

Емоційне вигорання

Погіршення 
фізичного 
здоров’я

Погіршення 
психічного 
здоров’я

Соціальні 
та робочі 
ускладнення



6 «Н» 
ХРОНІЧНОГО
СТРЕСУ: 

3 «НАДМІРИ» 
ТА 
3 «НЕСТАЧІ» 

НАДМІР 
небезпек

НАДМІР 
перфекці
онізму

НАДМІР 
задач



6 «Н» 
ХРОНІЧНОГ
О СТРЕСУ: 

3 
«НАДМІРИ» 
ТА 
3 
«НЕСТАЧІ» 

НЕСТАЧА 
спілкування

НЕСТАЧА 
інформації

НЕСТАЧА 
часу



Як не можна долати 
хронічний стрес, і 
головне – чому? 



ЗБІЛЬШЕННЯ ЗУСИЛЬ

ЗМЕНШЕННЯ СНУ

ОБМЕЖЕННЯ СПІЛКУВАННЯ

АЛКОГОЛЬ та 
інші речовини



ПРАВДА 
ЧИ НІ? 



ПРАВДА 
ЧИ НІ? 

АЛКОГОЛЬ 
РОЗСЛАБЛЯЄ



ПРАВДА 
ЧИ НІ? 

АЛКОГОЛЬ 
ПОКРАЩУЄ 
НАСТРІЙ



ПРАВДА 
ЧИ НІ? 

АЛКОГОЛЬ 
ПОКРАЩУЄ СОН



ПРАВДА 
ЧИ НІ? 

ЯКЩО МЕНШЕ 
СПАТИ – БІЛЬШЕ 

ЗРОБИШ



НІ 



ЯК АЛКОГОЛЬ 
ВПЛИВАЄ НА МОЗОК?

Етанол
Мигалеподібне

тіло та 
Прилегле ядро

Почуття
ейфорії

Етанол
Кора 

головного 
мозку

Гальмування
мови та 
рухів

АЛЕ ПАДІННЯ 
НАСТРОЮ –

це
ДЕПРЕСАНТ



ЯК АЛКОГОЛЬ 
ВПЛИВАЄ НА МОЗОК?

Етанол Префронтальна
кора

Розслаблення
та зниження

самосвідомості

Етанол Мозочок
Погіршує

координацію
рухів



ЯК АЛКОГОЛЬ 
ВПЛИВАЄ НА МОЗОК?

Етанол Гіпоталамус
та гіпофіз

Зростання
сексуальної
збудливості

Етанол Довгастий
мозок

Сонливість, 
сповільнення
дихання та 
зниження

температури

АЛЕ 
ЗНИЖУЄТЬСЯ 
ЗДАТНІСТЬ 
МАТИ СЕКС



СОН 



… як можна і треба 
хронічний стрес долати? 

5 
«П»: 

1 «Припинити» 
та 

4 «Почати»



«ПРИПИНИТИ» 
шкідливі 
стратегії –

алкоголь, кава, 
самотність



«ПОЧАТИ» 
фізичну 
підтримку сон, 

відпочинок, 
здорове 
пиття та 
харчування



«ПОЧАТИ» 
психологічну 
самопідтримку

спілкування з людьми 
поза роботою, 

майндфулнес, щиро 
спілкуватися з 

колегами, практикувати 
вдячність, 
практикувати 

зважування негативних 
думок



«ПОЧАТИ» 
організаційну 
самопідтримку

ідентифікувати 6Н 
та застосувати 

техніку вирішення 
проблем до 
виявленої 

Надмірності або 
Нестачі 



«ПОЧАТИ» 
психологічну 
підтримку

звернутися до 
психолога, якщо 
симптоми 

погіршуються і 
тривають більше ніж 

2 тижні. Це може 
бути початок 

депресії, яка лікується 
фахівцями.



«Сон» 
Лягти спати на 15 хв раніше, ніж зазвичай. 
Наступного дня лягти спати ще на 15 хв раніше. 

«Вдячність» 
Практикувати вдячність два дні. Зробити це 
так: прокинутися вранці, і пригадати 2 людини, 
яким ви щиро вдячні за будь-що. Після цього 
чітко казати всередині себе: «Дякую, тобі…. 
за…». Якщо не пригадуються люди, можете 
пригадати книги, події, Бога – будь-що. 

ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ:



До зустрічі через тиждень:
Вебінар 2. Стресостійкість та техніки 
психологічного відновлення
https://zoom.us/j/207310745

ПСИХОЛОГІЧНА 
ПІДТРИМКА ФАХІВЦІВ
ДЛЯ ПОДОЛАННЯ 
СТРЕСУ 

https://zoom.us/j/207310745

