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СТРЕСИ В ЖИТТІ СТУДЕНТА ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

 
Стрес – стан психічної напруги, що виникає в процесі діяльності в 

найбільш складних і важких умовах. Життя часом стає суворою і 
безжалісною школою для людини. Виникаючі на нашому шляху труднощі 
(від дрібної проблеми до трагічної ситуації) викликають у нас емоційні 
реакції негативного типу, що супроводжуються цілою гамою фізіологічних 
і психологічних зрушень. 

Значна кількість стресових ситуацій спостерігається за період на-
вчання людини в тому чи іншому навчальному закладі. Лекції, семінарські 
заняття, контрольні, заліки, іспити та побутове студентське життя, напов-
нені різними стресовими ситуаціями, які мають позитивний та негативний 
вплив на здоров’я та психіку студента.  

Стресова реакція має різний прояв у різних людей: активна — зрос-
тає ефективність діяльності, пасивна – ефективність діяльності різко зме-
ншується. 

У ході розвитку стресу у студента , як і в будь-якої людини , спосте-
рігають три стадії:  

1. Стадія тривоги. Це найперша стадія, що виникає з появою подраз-
ника, що викликає стрес. Порушується частота дихання, ритмічність кро-
вообігу, підвищується. Змінюються і психічні функції: з’являються неаде-
кватні реакції на критичні зауваження з боку викладача, підвищується три-
вожне очікування неприємностей, тощо. Яскравим прикладом цього є по-
ведінка студента на контрольній роботі або іспиті. Надмірне хвилювання, 
збудження посилює гальмування , що значно ускладнює процес відтворен-
ня вивченого матеріалу.  

2. Стадія опору. Настає у випадку, якщо стрес фактор, що викликав, 
продовжує діяти. Тоді організм захищається від стресу, витрачаючи «резе-
рвний» запас сил, з максимальним навантаженням на всі системи організ-
му.  

3. Стадія виснаження. Якщо подразник продовжує діяти, то відбува-
ється зменшення можливостей протистояння стресові. Резерви людини 
швидко виснажуються . Стрес «захоплює» людину і може привести її до 
хвороби. 

Для студента психологи розробили цілий ряд порад, як правильно 
поводити себе в стресових ситуаціях. 

Порада перша – виробити звичку мислити позитивно. 
Життя – це потік нейтральних подій. Тільки після нашої інтерпрета-



ції вони набувають позитивного чи негативного значення і глибина пере-
живання стресу та його негативні наслідки залежать не стільки від склад-
ності ситуації, скільки від ставлення до неї. 

Тому потрібно більше думати про те, що корисного може дати на-
вчання в університеті: вищу освіту, цікаву спеціальність, престижну робо-
ту, нові можливості реалізувати себе в житті. Кожен день потрібно почи-
нати з того, що навіть в дрібницях старатися знаходити щось приємне для 
себе.  

Порада друга – вчитись аналізувати і самотужки вирішувати свої 
проблеми. Якщо потрапили у проблемну ситуацію, дійте за таким алгори-
тмом: 

− подумайте, що конкретно перетворює ситуацію на проблему; 
− визначте, чому «Це» є джерелом проблеми; 
− проаналізуйте, що в найгіршому випадку може трапитись, якщо 
не упораєтеся з проблемою; 

− вирішіть, чи можете зробити щось, аби «нейтралізувати» пробле-
му; 

− визначтеся, чи варті витрати очікуваного результату; 
− при відповіді «так» здійсніть те, що вважаєте за потрібне; при ві-
дповіді «ні» – перевірте ще раз своє ставлення до даної проблем-
ної ситуації по вищевказаному алгоритму.  

Навчання в університеті, проживання в гуртожитку дозволять роз-
ширити коло спілкування і зробити життя цікавішим і емоційнішим, але не 
виключайте можливості виникнення конфліктних ситуацій. Це – життя, і 
без цього не буває. 

Порада третя – намагайтесь вміло використовувати прийоми безкон-
фліктної комунікації. 

Стався до людей так, як би тобі хотілось, щоб вони ставилися до тебе. 
Порада четверта – спробуйте поводитись впевнено і будьте наполег-

ливим при вирішенні своїх питань. 
Порада п’ята – формуйте навички «нейтралізації» стресових станів. 
Щоб змінити сприйняття проблемної ситуації та відповідно відреа-

гувати, дійте так: 
− проаналізуйте, які ситуації є стресовими; 
− визначте, що потрібно змінити, щоб не потрапляти в стресові си-
туації; 

− згадайте свої переконання, які не дозволяють позбутися стресів; 
− спробуйте визначити, коли і звідки з’явилися ці переконання і чи 
корисні вони зараз, якщо «ні», то знайдіть нові конструктивні ідеї; 

Перебування у стані постійного стресу може погіршити Ваше само-
почуття. Але у відповідальні моменти життя стрес може мобілізувати всі 
Ваші ресурси. 



Успішність навчання в університеті може залежати від багатьох фак-
торів, серед яких важливе місце займає організованість та цілеспрямова-
ність. 

Детальний аналіз стресової ситуації, та знайдений вірний шлях ви-
рішення проблеми дозволить перетворити стрес з ворога у свого союзника. 
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