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ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЩО У ТЕБЕ СТРЕС? 

 
 
 

ЩО ТАКЕ СТРЕС І ЯК ВПОРАТИСЯ З НИМ

Чи можеш ти відрізнити «добрий» стрес від «поганого»?

Стрес сприяє успішному вирішенню проблем і є важливим під час 
кризових ситуацій, оскільки допомагає нам швидко реагувати. Невелика 
доза стресу також допомагає у боротьбі з труднощами, наприклад, у ті 
моменти, коли нам доводиться багато працювати, бути в русі, уникати 
небезпеки тощо.

Проте коли стрес посилюється, повторюється чи не припиняється, тоді 
це стає проблемою. Тривалий, постійний стрес низької інтенсивності 
змушує нас почуватися втомленими та розбитими. Стрес може 
послабити нашу імунну систему або спричинити інші проблеми.

Протягом усього життя кожна людина стикається зі стресом. Стрес у 
молодшому віці не завжди схожий на стрес, який відчувають дорослі. 
Але, як і дорослі, діти та підлітки можуть знайти здорові способи 
боротьби зі стресом. Молодь та її оточення разом можуть навчитися 
розпізнавати ознаки надмірного стресу та правильно їх долати.

Емоційні ознаки та ознаки тривалого стресу:
 почуття занепокоєння
 втрата концентрації
 уникнення спілкування з іншими людьми
 нездатність приймати рішення
 зловживання психоактивними речовинами, 
такими як алкоголь, наркотики або ліки

 
 
 

Фізичні ознаки стресу:
 сильне серцебиття
 тремтіння рук і ніг
 стиснуті кулаки

 почервоніння шкіри
 головний біль
 спазм м'язів

 часті та раптові зміни 
      настрою та поведінки
 зміни в апетиті
 часті хвороби
 уникнення зобов'язань
 труднощі зі сном
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ЩО ТРЕБА РОБИТИ КОЛИ В ТЕБЕ СТРЕС?

Ці проблеми говорять нам про те, що ми знаходимось в стані 
сильного стресу. Якщо ти помітиш, що відчуваєш подібне щодня, 
тобі слід вжити певних заходів, щоб зменшити причини стресу, і 
спробувати деякі кроки, які допоможуть тобі зменшити стрес.

Коли ти перебуваєш в стані стресу, потрібно виконати наступні дії:
 повільно вдихни через ніс і повільно видихни через рот
 уяви своє улюблене місце, зробити глибокий вдих
 слухай або співай свою улюблену пісню
 зроби перерву
 це нормально, якщо ти плачеш
 знайди куточок, місце або краєвид, де тобі приємно 
      знаходитись, або пригадай, як це місце виглядає
 вийди на прогулянку, побігай, зроби фізичні вправи, 
      потанцюй тощо
 поговори з кимось про те, що ти відчуваєш під час стресу
 добре виспися
 спробуй промасажувати одну руку іншою

Коли стрес пройшов, важливо розслабити тіло та розум. 
Вибери пару технік, які тобі цікаві, і спробуй їх виконати. 

Якщо ці ідеї допоможуть тобі зменшити стрес, повторюй їх 
щодня або раз на тиждень. Якщо ні, спробуй щось інше з 
цього списку або зроби свій власний список. Поговори з 
дорослим, якому ти довіряєш, про те, що він робить для 

того, щоб розслабитися.
Можливо у цієї людини є хороші ідеї!
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Ці стратегії допомагають тримати стрес під контролем:

фізична активність (прогулянки, біг, заняття спортом, фізичні вправи)
вправи на глибоке дихання (просто дихай!)
повноцінний відпочинок (підліткам потрібно 10 годин сну)
збалансоване харчування і регулярне вживання їжі (без шкідливих 
речовин!)
планування часу, щоб звикнути до розкладу та не поспішати
(сплануй, як ти проведеш свій день)
суміщення роботи та відпочинку (знайти баланс)
вираження почуттів (занотуй їх, запам’ятай або розкажи комусь про те, 
що піднімає тобі настрій)
підтримування позитивних стосунків з іншими людьми 
(зустрічі/спілкування)

ЩО ТРЕБА РОБИТИ КОЛИ В ТЕБЕ ВЕЛИКИЙ СТРЕС?

Іноді речі, які спричиняють стрес, дуже серйозні та можуть мати 
тривалі наслідки для здоров’я. Поговори відверто з кимось, кому 
довіряєш і кому можна довіритися. Довіряючи комусь і 
розмовляючи з цією людиною, ми почуваємося менш самотніми, і 
ця людина може дати нам гарну пораду, як упоратися зі стресом. 

Крім допомоги від оточуючих чи близьких тобі людей, яким ти 
довіряєш, ти можеш записатися до фахівців центру: психолога, 
соціального працівника, медпрацівника чи працівника соціального 
захисту. Ця людина може допомогти тобі зрозуміти причину 
стресу, а також способи його запобігання та кроки, необхідні для 
боротьби зі стресом. Лікар може надати професійну допомогу і при 
необхідності виписати ліки, які зменшать симптоми стресу.

Склади список (можна у вигляді малюнка) своїх 
улюблених технік для зменшення стресу і тримай 
його завжди під рукою. Коли в тебе стрес, вибери і 
зроби щось зі списку!

Маленька
порада: 



Висловлення наших почуттів допомагає нам впоратися зі стресом.
Занотуй або намалюй тут те, про що ти думаєш останнім часом:
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