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СТРЕС У ЖИТТІ СТУДЕНТА 
 
Занадто часто студентське життя асоціюється зі студентськими 

товариствами, різними заходами і веселощами. Воно здається 
безтурботним і легким для багатьох студентів. Для інших, однак, це всього 
лише чергова зміна в житті, до якої необхідно пристосовуватися. У будь-
якому випадку навчання у вищому навчальному закладі – це стрес для 
багатьох студентів. 

Стрес – це явище, яке на сьогоднішній день хвилює і цікавить 
багатьох людей, тому що воно стосується безпосередньо людського життя, 
і має значний вплив на його перебіг, як, наприклад, вибір інституту та 
навчання в ньому [1]. 

Стрес (від англ. stress – напруга) – неспецифічна відповідь організму 
на будь-яку пред’явлену йому вимогу (Г. Сельє). Наслідком такого стресу 
може бути невроз, тобто функціональне захворювання нервової системи. 
Тоді страждає, в першу чергу, нервова система, її ресурси виснажуються, 
примушуючи працювати організм на межі [3]. 

Стрес, випробовуваний студентами, може позначатися на навчанні 
(придбанні, застосуванні і переробці знань), що перешкоджає академічній 
успішності. Труднощі з успішністю в свою чергу також створюють 
дискомфорт, в результаті чого загальний стрес посилюється. В основному 
у студентів стресс розвивається через великий потік інформації, через 
відсутність системної роботи в семестрі і, як правило, стрес під час сесії. 
Емоційне напруження у студентів починається принаймні за 3–4 дні до 
початку сесії і зберігається на всьому її протязі навіть у найспокійніші дні. 

Сучасним студентам доводиться досить складно. Багато хто важко 
справляються з тією відповідальністю, яка лягає на них у ВНЗ. Адже, крім 
навчання, доводиться вирішувати і фінансові проблеми. Щоб не залежати 
від батьків, багато хто шукає підробітку. А це призводить до додаткового 
стресу. Непросто доводиться і цілеспрямованим студентам, які часто 
звалюють на себе непосильний обсяг роботи. Як результат – нервові 
розлади і безсоння [2]. 

У свою чергу, до стресу призводять сварки, невдачі та інші події 
життя, які психіатри позначають як психічні травми. Період навчання 
значно впливає на формування особистості, тому проблема психічного 
здоров’я студентів дуже актуальна. Проблема стресу складна і 
багатогранна. Стрес у навчальному процесі необхідно регулювати. Це 
завдання самих студентів і їх педагогів, соціальних педагогів, психологів. 

Та не все так безнадійно. Стресу можна уникнути. 
Один зі способів – правильно розподіляти свій час. Тут на допомогу 

студенту приходить закон Парето, відомий як «80/20». Відповідно до цієї 
комбінації, керуючи своїм часом раціонально, лише 20 відсотків 
витрачених зусиль дають 80 відсотків бажаного результату. А ось решту 80 
відсотків енергії підуть тоді на «відшліфовування». 



Більшість здійснюють одну й ту ж помилку – починають робочий 
день з другорядних справ, розмінюючись на дрібниці. Експерти ж радять 
насамперед приділяти увагу тим завданням, які мають першорядне 
значення для кінцевого результату. Основне правило: «Потрібно 
правильно розставити пріоритети». Щодня ви вирішуєте, що потрібно 
зробити передусім, щоб досягти своєї мети. Якщо насувається сесія, і від 
страху перед іспитами псується настрій, то саме час запитати себе, а яким 
завданням слід було б присвятити більше часу, що треба зробити сьогодні, 
а які справи можуть почекати до завтра [1]. 

Поєднуючи навчання з роботою, багатьом студентам доводиться 
відчувати додаткове навантаження в офісі. Згідно із законом Парето, 
далеко не кожне завдання вимагає віддачі на всі сто відсотків. Якщо колега 
по роботі і однокурсник намагаються підкинути вам ще пару-трійку 
завдань, потрібно навчитися відмовляти. Інший вихід з такої ситуації 
експерти бачать в делегуванні повноважень. Деяким вдається 
передоручити частину справ колегам. 

Якщо ми не можемо розв’язати проблему або робимо це не так, як 
хотілося б, виникає розпач. Намагаючись перебороти його, ми нерідко 
робимо помилки. Дуже розповсюджена помилка полягає в тому, що ми 
докладаємо занадто багато зусиль для вирішення незначної проблеми й у 
результаті викликаємо мимовільне збільшення емоційної напруги. Друга 
часта помилка – зосередження на відсутність успіху, острах помилки. Та 
плідним є запам’ятовування своїх досягнень, а не невдач [1]. 

У результаті свого дослідження я з’ясувала, що основними 
причинами появи стресу у студентів є великі навчальні навантаження, які 
з’являються з-за великої кількості завдань з різних навчальних дисциплін. 
Все це призводить до поспіху і постійної нестачі часу. Найчастіше 
студенти відновлюють сили міцним сном і спілкуванням з друзями та 
близькими людьми. 

Що ж, стрес – це невід’ємна частина повсякденного життя кожного 
студента. Реакція на стрес, як і початок трудового дня, режим харчування, 
рухова активність, якість відпочинку і сну, взаємини з оточуючими, є 
складовими частинами способу життя. Отже, зі стресом можна боротися. 
Він може бути навіть корисним. Адже зустрічі з загрозами змушують нас 
замислюватися над життям, виробляти в собі терпіння, стриманість, 
мужність, волю, удосконалюватися Від самого студента залежить, яким 
буде його спосіб життя – здоровим, активним або ж нездоровим, пасивним, 
а, отже, як часто і тривало він буде перебувати у стресовому стані. 
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