
СТРЕСОСТІЙКІСТЬ 

ЛІДЕРА 



«Стрес - це не те, що з 
вами сталося, а то, як ви 
це сприймаєте» 

       Ганс Сельє, 

       біолог зі світовим ім'ям, 

       основоположник вчення  

       про стрес  

 

 



Адаптаційний синдром  
(Г. Сельє) 



Ознаки та наслідки стресу 

•фізіологічні реакції: підвищення 
активності нервової системи, 
серцебиття та підвищення тиску, 
головний біль, біль у спині, шлунку 
тощо, відчуття втоми;  

•психологічні реакції: страх, 
депресивний стан, смуток, 
роздратування, розчарування, 
проблеми із зосередженням уваги та 
пам’яттю; 



Ознаки та наслідки стресу 

• зміни у поведінці: зловживання їжею, 
алкоголем, курінням, розлади сну, спалахи 
гніву, агресивність, уникнення 
спілкування з людьми, нездатність 
прийняти рішення;  

• зміни ставлення: поганий настрій, 
негативізм, цинізм; відсутність 
задоволення, інтересу навіть під час 
діяльності, яка, зазвичай, приносить 
задоволення. 
 



Управляти стресом — це брати на себе 
відповідальність за: свої думки, свої емоції, 
своє оточення, свій ритм життя і те, як Ви 
ставитися до проблем і розв’язуєте їх. 

 

Мета управління стресом — 
збалансувати життя, розподіливши час на 
роботу, на стосунки і спілкування, на 
відпочинок та релаксацію, час на розваги, а 
також, відновлення сил і розвитку стійкості, 
витримки під час навантаження, напруги 
та готовності до викликів, які чекають 
попереду. 



Важливо враховувати: 
Ви — як і інші працівники — 
працюєте краще, приносите більше 
користі, коли перебуваєте у найкращій 
формі;  

Кожен має «свою межу» — вона може 
бути дуже високою, але все одно вона 
існує; 

 Ваше здоров’я — Ваша 
відповідальність; 

 Ви як керівники-лідери слугуєте 
прикладом для інших. 



Класифікація стресорів  
( Д. Фонтан)  

стресори службової 
діяльності; 

 

стресори позаслужбової 
діяльності. 



Службові стресори 

•незадовільна організація службової 
діяльності; 

•недостатня кількість співробітників; 

•режим робочого дня; 

•робота керівника; 

•статусні проблеми; 

•заорганізованість, формалізм, метушня 
(непотрібні ритуали та процедури); 

•невизначеність та непередбачений 
розвиток подій в організації. 

 



Позаслужбові 
стресори 

•стрес, викликаний кимось із подружжя; 

•стрес, викликаний дітьми; 

•стрес, викликаний батьками чи іншими 
родичами; 

•стрес, викликаний домашніми 
обставинами; 

•стрес, викликаний тиском оточуючого 
середовища на родину керівника тощо. 

 



МЕТОДИКА 3R  

•впізнавати, визнавати, слідкувати 
за симптомами стресу (recognise) ; 

•протидіяти шкоді шляхом 
управління стресом та 
знаходженням підтримки (reverse) ; 

• розвивати свою стійкість до стресу 
дбаючи про своє фізичне та 
емоційне здоров’я (resilience) . 
 



Стратегії протидії стресам 
(правило 4 А) 

•зміну ситуації — уникати (avoid)  

стресори або перетворювати їх 

(alter) або/та ; 

 

•зміну ставлення — адаптуватися 
(adapt) або прийняти (accept)  
 



•Стратегія змін або перетворень 
передбачає визначення Ваших 
можливих дій, які могли би змінити 
ситуацію, аби подібні проблеми не 
виникали у майбутньому. 

 

•Стратегія адаптації ґрунтується на 
тому, що якщо Ви не можете 
змінити ситуацію, то варто змінити 
ставлення до неї. 



 

 Вигорання на роботі — особливий стан 

фізичного, емоційного та розумового 

виснаження, спричинений тривалим 

стресом, що супроводжується сумнівами 

щодо власної компетентності та цінності 

роботи, почуттям безнадійності та 

безсилля. 



Кумулятивний ефект стресу 
та вигорання 



Причини  професійного 
вигорання лідера  

•Перша причина, вигорання часто 
пов’язана з тим, що раптом 
професія стає перешкодою для 
розвитку особистості або єства 
людини. 
 

•Друга причина професійного 
вигорання пов’язана з тим, що 
людина ставить перед собою 
неадекватні цілі.  



Причини  професійного 
вигорання лідера  

•Третя причина професійного вигорання 
пов’язана з тим, що внаслідок раптової 
зміни зовнішніх обставин життя і 
діяльність компанії стає скрутною або 
навіть безглуздою.  

•Четверта причина професійного 
вигорання пов’язана з тим, що керівник 
створює бізнес, управляє компанією 
заради певної мети, проте він 
ненавидить процес. 



Технології подолання 
професійного вигорання  

•Перший спосіб до подолання вигорання – 
розібратися з самим собою, зрозуміти не 
тільки свої цілі й уявити образ майбутнього, 
а відповісти собі на питання, в чому сенс 
того, що ви тепер робите, навіщо ви це 
робите. 

• Другий спосіб – вихід у сферу, яка лежить 
поруч. Коли колишні знання, вміння, 
навички знаходять нове застосування, 
людина робить так звану горизонтальну 
кар’єру. 



Технології подолання 
професійного вигорання  

•Третій спосіб – не залишаючи цієї 
сфери, зробити її інструментом для 
досягнення глобальніших цілей. 

• Четвертий спосіб – полягає в тому, 
що людина, залишаючись в тій же 
ситуації, починає робити акценти не на 
тому, що вона вже добре знає, вміє, 
освоїла, а на тому, що для неї є 
проблемою. 
 



Лайфхак для уникнення 
стресу 

навчитися говорити «ні» (знати свої 
межі);  
уникати або обмежити контакти з тими, 
хто спричиняє стрес; 
 контролювати умови, в яких перебуваєте 
(наприклад, обрати інший маршрут, 
магазин, канал тощо); 
 уникати чутливих («гарячих») для Вас 
тем, припинити сперечатися щодо одного 
й того ж питання з тими ж самими 
людьми; 
 зменшити навантаження.  
 


