Активне громадянство

Ґендерна чутливість

Повага до
прав людини

Самооцінка,
самоповага

Асертивність

Запобігання
конфліктам
та розв’язан
ня їх

Розв’язання
проблем

Кооперація

Емпатія

Самоконтроль

Ефективна
комунікація

Клас 7. Тренінг 4

Керування стресами
Мета
Ознайомити з впливом стресу на здоров’я та фізичними, емоційними й
духовними способами керування стресом.
Очікувані результати
Наприкінці цього заняття учні:
розпізнають фізіологічні та психологічні ознаки стресу і стресового перевантаження;
пояснюють, як стрес впливає на здоров’я;
називають фізичні, емоційні та духовні способи керування стресом.
Обладнання і матеріали
Класна дошка і кольорова крейда або фліпчарт і фломастери.
Комп’ютер, доступ до інтернету, мультимедійний проектор (бажано).
Що підготувати заздалегідь
Роздрукувати Роздавальні матеріали для учнів.
Перевірити презентацію та відео до теми.
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Клас 7. Тренінг 4

Орієнтовний план уроку
Стартові завдання

10 хв

Руханка «Полювання на Лева»

5 хв

Перегляд відео «Чи може стрес убити?»

5 хв

Інформаційне повідомлення «Хронічний стрес»

7 хв

Інсценування «Що допомагає мені заспокоїтися»

10 хв

Підсумкові завдання

8 хв
Усього тривалість:

Рекомендації щодо проведення уроку
Відкритий мікрофон
Якщо в класі понад 20 учнів або не вистачає часу, виконайте вправу в парах.
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45 хв

Клас 7. Тренінг 4

Стартові завдання (повторити попе Підсумуйте: «Реакцію організму на стрес
редній матеріал і перейти до нового)
називають "Боротися чи втікати". Вона
1. Зворотний зв’язок. Запитайте учнів: мобілізує резерви організму».
«Про що ми говорили на минуло- Руханка «Полювання на лева»
му уроці»? Вислухайте відповіді охо• Запропонуйте учасникам стати в коло
чих, підведіть підсумок: «На минулоодин за одним. Промовляйте слова і
му уроці ми дізналися, що таке стрес,
супроводжуйте їх відповідними рухаяким він буває, які чинники спричинями, діти повторюють за вами.
ють стрес і як швидко заспокоїтись у
«Ми йдемо полювати на лева! (Впев
стресовій ситуації».
нена ходьба по колу або на місці.)
2. Оголосіть тему уроку: «Сьогодні з’ясуємо
Не боїмося ми нікого! (Заперечувальні
вплив стресу на людину та її здоров’я».
рухи головою.)
3. «Мозковий штурм»: «Ознаки стресу».
Ой, а що це? Це болото! Чав! Чав! Чав!
Запропонуйте учням назвати ознаки, (Ходьба з високо піднятими колінами.)
за якими вони можуть дізнатися, що
Ой, а це що? Це море! Буль! Буль!
перебувають у стресі (підказка в Роз- Буль! (Імітування плавання руками.)
давальних матеріалах для учнів «РеакОй, а це що? Це поле! Туп! Туп! Туп!
ція організму на стрес»)
(Гучне тупотіння.)
Ой, а це що? Такий великий! (Пока
4. Вправа на знайомство. Запропонуйзують
який.)
те учням по колу назвати своє ім’я і по
Такий пухнастий! (Показують, ніби
черзі продовжити фразу: «Коли у мене
погладжуючи.)
стрес , то в мене...», (наприклад, підкоОй, так це ж лев! (Присіли, охопили себе
шуються ноги, тремтять руки, пересируками.)
хає в роті...)
5. Запропонуйте учням по черзі зачитати
інформацію про реакцію організму на
стрес із Роздавальних матеріалів для
учнів.
Реакція організму на стрес
Не має значення, що спричинило
стрес — справжня загроза чи словесна образа, реальні події чи уявні, — організм
завжди реагує однаково. У різних стресових подіях ця реакція різниться лише силою емоцій — від легкої тривоги до паніки,
а також рівнем фізичного напруження —
від практично невідчутного до «вистрибування» серця з грудей і «задубіння» м’язів.
На фізіологічному рівні організм миттєво реагує на потенційну небезпеку. Це
виявляється в інстинктивному бажанні
усунути причину стресу або ж, навпаки,
уникнути зіткнення з нею. Тому фізіологічну реакцію на стрес визначають як:
«БОРОТИСЯ чи ВТІКАТИ».
Вона є продуктом мільйонів років еволюції, впродовж яких життя людей залежало від їхньої реакції на небезпеку
(наприклад, появу хижого звіра). Щоб вижити серед дикої природи, організм лю-

дини повинен був миттєво підготуватися
до дії — втікати чи вступати в поєдинок.
У скрутну хвилину організм мобілізує
свої резерви: ми починаємо частіше дихати, прискорюється серцебиття, вивільняється енергія, напружуються м’язи (див.
малюнок).
Це дуже важливо в екстремальних ситуаціях, коли людина мусить докласти
надзвичайних зусиль, діяти негайно, щоб
урятуватися. Проте так само організм реагує і на стрес, спричинений іншими, не
такими критичними обставинами: на неочікувану контрольну чи сварку з другом.
На психологічному рівні стрес породжує
у людини неприємні почуття — тривогу,
страх, гнів. Ознаками стресового стану є
також збудженість, відчуття браку часу,
дратівливість, втрата почуття гумору, неможливість зосередитися на виконанні
буденних справ.

Зіниці:

розширені
Обличчя:

бліде або
червоне
У роті:

Легені:

дихання
поверхневе,
прискорене

пересохло
Серце:

«вистрибує» з
грудей
Шлунок:

стискається,
відчуття холоду в
животі

М’язи:

напружені,
«задубілі»
Ноги:

(Далі учні повторюють рухи у швидкому темпі.)
Побігли додому! Через поле! Туп! Туп!
Туп!
Через море! Буль! Буль! Буль!
Через болото! Чав! Чав! Чав!
Прибігли додому! (Присіли.) Двері зачинили! (Обхопили себе руками.)
Які ми молодці! (Гладять себе по
голові.) Ой, які ми сміливі, не злякалися
лева (Аплодують собі.)»
• Запитайте учасників, яка стресова реакція (боротися чи втікати) описана у
цій руханці.

підкошуються,
коліна тремтять

Долоні:

пітніють
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Клас 7. Тренінг 4

Перегляд відео «Чи може стрес убити?»
• Запропонуйте учням переглянути перші дві хвилини відео (далі інформація
може бути їм незрозуміла).

Хронічний стрес і здоров’я
З усіх видів стресу найнебезпечнішим
є накопичений (хронічний) стрес. Якщо
людина переживає стрес за стресом, може
виникнути стан, про який кажуть: «Я перевтомився, мене вибито з колії, моє життя надто стресове». Це свідчить про стресове перевантаження.
У стані хронічного стресу з’являються
і деякі специфічні симптоми, що свідчать
про виснаження (див. мал. на наступній
сторінці).
У такому стані зростає ризик загострення хронічних за хворювань, зни жу-

Ознаки стресового перевантаження

ється імунітет, може статися серцевий
на пад.
Загалом людина перестає насолоджуватися життям, втрачає за ним контроль.
«Усі ці дивні зміни. Що зі мною коїться?
Чому це сталося саме зі мною?» — такі чи
подібні думки породжують у неї тривогу і
занепокоєння.
Існують професії, пов’язані з високим
рівнем стресу (лікар, учитель, рятувальник). Інтенсивний робочий графік і постійна робота з людьми підвищують ризик так
званого емоційного вигорання (див. табл.).

Ознаки емоційного вигорання

Фізичні

Емоційні

Інтелектуальні

Втрата енергії

Дратівливість

Нав’язливі думки

Хронічна втома

Посилені або
послаблені реакції

Негативне
(песимістичне)
мислення

Часті й тривалі застуди
Головні болі
Проблеми зі сном

Безпорадність

Проблеми зі сном
кілька днів поспіль: труднощі із засинанням, часте
прокидання серед ночі,
ранкова втома

Зниження енергетичного рівня, загальна
втома, знесилення

Страждання від
болю. Найчастіше
болять голова, шия,
плечі, спина, поперек.
Може з’являтися біль і в
животі, грудях, м’язах

Проблеми з
концентрацією уваги,
висловленням думок

Депресія

Розлади травлення

Зниження працездатності

Виразка шлунку
Різка втрата або набрання
ваги
«Повернення» колишніх
хвороб

Тривога, занепокоєння, думки: «Усі ці
дивні зміни. Що зі мною
коїться?»

Втрата здатності відчувати радість, отримувати задоволення, насолоджуватися життям
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Пригніченість, апатія,
зниження інтересу до
всього, що раніше цікавило
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Слово вчителя: «Є багато ефективних і
цілком безпечних способів керування стресами, які допомагають долати сильні стреси
і запобігати виникненню хронічних стресів.
Існують фізичні, емоційні й духовні
способи керування стресом».
• Запропонуйте чотирьом охочим уголос
прочитати про фізичні способи керування стресом у Роздавальних матеріалах для учнів.
http://autta.org.ua/ua/materials/
material/Stress/
Запитання для обговорення:
• Які хвороби спричиняє стрес? (Серце
во-судинні, онкологічні тощо.)
Підсумуйте: «Надто сильний або тривалий стрес дуже небезпечний для здоров’я».
Інформаційне повідомлення «Хронічний стрес» (ознаки хронічного стресу)
1. Запропонуйте учням ознайомитися
з інформацією про хронічний стрес у
Роздавальних матеріалах для учнів.
2. Попросіть охочих по черзі зачитати
ознаки стресового перенавантаження.
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Фізичні способи контролю за стресом
На щастя, існує багато ефективних
і цілком безпечних способів керування
стресами, які допомагають долати сильні стреси і запобігати виникненню хронічним стресам. Керувати — означає впливати, контролювати, змінювати в бажаному
напрямі.
Уміння долати труднощі, які зазвичай виводять з рівноваги, дарує людині

незрівнянне задоволення, підвищує самоповагу, додає енергії, збагачує життєвий
досвід. Існують фізичні, емоційні й духовні способи керування стресом.
Фізичні способи керування стресом –
це передусім фізичні вправи, збалансоване харчування, повноцінний відпочинок і
планування часу.

Фізичні вправи — ефективний спосіб боротьби зі стресом. Вони допомагають майже
одразу. Навіть 20 хвилин фізичної активності щодня значно поліпшують самопочуття.
Дуже корисними є плавання, спортивні ігри: рухливі ігри з друзями на свіжому
повітрі (футбол, волейбол, теніс, бадмінтон).

Раціональне харчування. Перервані обіди, недостатня кількість води, жирна їжа
або голодні дієти нерідко спричиняють харчовий стрес. Люди, які перебувають у стані
хронічного стресу, часто вживають надмір солодощів. Це допомагає їм підтримувати
рівень цукру в крові, що компенсує ослаблену стресом функцію гормонів.
Однак краще споживати складні вуглеводи (хліб, крупи, картоплю, макаронні вироби). Корисно їсти овочі та фрукти, в яких містяться необхідні для подолання стресу
вітаміни і мінеральні речовини.
Відпочинок і сон. Першими симптомами стресового перевантаження є порушення сну:
ввечері людина довго не може заснути, вночі часто прокидається, а вранці почувається
знесиленою. Це означає, що «зламався» її біологічний годинник. Для його відновлення
знадобиться приблизно три тижні. Щовечора треба лягати спати в один і той самий час.
Перед сном слід провітрити кімнату, прийняти теплу ванну і випити склянку трав’яного
чаю або молока з ложечкою меду.
Уміння планувати час і розставляти пріоритети. Ти перевантажений справами і
нічого не встигаєш? Проаналізуй, чому. Можливо, маєш звичку всюди запізнюватись і
робити все в останню мить? А може, забагато часу витрачаєш на телевізор, комп’ютер
чи телефонні розмови?
Навички планування часу — найнеобхідніший складник профілактики стресів.
Організована людина робить набагато більше, ніж той, хто діє хаотично і хапається
одразу за кілька справ. Плануючи свій час, не забувай, що тобі треба спати не менш
як 8 годин на добу, три-чотири рази на день харчуватися, 2-3 години щодня бувати на
свіжому повітрі, виконувати фізичні вправи.
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Інсценування «Що допомагає мені заспокоїтися» (емоційні способи керування стресом)
Слово вчителя: «Щоб успішно долати стреси, щодня робіть дещо з того, що
вам подобається. Хтось любить музику, а
хтось — куховарити, дехто знаходить ду-

Клас 7. Тренінг 4

шевний спокій у спогляданні природи. сильні емоції у протилежний бік — утіКожна людина має свої секрети релакса- шати в горі й «опускати на землю» під час
тріумфу.
ції та відпочинку».
Радники довго роздумували над за• Запропонуйте учням прочитати інформацію «Здорові способи отриман- вданням Соломона і зрештою принесли
ня емоційного задоволення» у Розда- йому перстень, на якому був напис: «І це
вальних матеріалах для учнів і викона- мине...»
ти Завдання 1.

• Поміркуйте і скажіть, що означає напис на перстні.

Емоційні способи керування стресом
Подивися на схід сонця
Заспівай пісню
Послухай музику
Випий чашку чаю
Устань рано-вранці
Посади квітку
Запали свічку
Прийми ванну
Поплавай в озері
Погуляй із собакою
Видуй бульбашки

Зроби комплімент
Поговори з другом
Попроси те, що хочеш
Уникай неприємних
людей
Розстав пріоритети
Встанови межі
Попроси допомоги
Зроби це зараз!
Попрактикуй терпіння
Помолися

Засмійся голосно
Пробіжись у парку
Розкажи або послухай
анекдот
Усміхнися
Погуляй
Трохи поспи
Подивися фільм
Почитай
Полеж на сонці
Пройдися босоніж

Завдання 1
Запиши емоційні способи керування стресом, які найкраще допомагають тобі заспокоїтися і відновити психологічну рівновагу.

2. Зачитайте висновки:
• Під час стресу організм мобілізує всі резерви, що виявляється на фізіологічному і психологічному рівнях. Цю реакцію називають «боротися чи втікати».
• Надто сильний або тривалий стрес небезпечний для здоров’я.

• Існують фізичні, емоційні та духовні
способи керування стресом, які допомагають долати сильні стреси і запобігати виникненню хронічних.
• Запросіть учнів по черзі продемонструвати пантомімою свій улюблений 3. Домашнє завдання (діти виконуть за
спосіб релаксації.
бажанням)
Підсумкові завдання (закріпити набуті
Слово вчителя: «Організм людини ду
знання)
же витривалий, аж поки стресове наван1. Слово вчителя: «Окрім фізичних та таження перевищить певну межу — стреемоційних, існують духовні спосо- сову стійкість. Це можна порівняти з роби подолати стрес. Комусь допома- ботою складного механізму, що постійно
гає молитва, хтось знаходить утіху працює на межі своєї потужності».
в тому, що час лікує всі негаразди», а
дехто згадує про перстень царя Соломона.
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22. Вагомі особисті досягнення (перемога в конкурсі, олімпіаді,
спортивному змаганні) .................................................................................................25

Усі зміни в житті сучасної людини більш-менш стресові. Загальне стресове навантаження можна визначити за допомогою шкали стресу. Позначай кожен стресовий чинник у твоєму житті за останні 12 місяців.
Підрахуй загальну кількість балів.

(розроблена і адаптована для молоді Т. Голмсом та Р. Рейхом)

27. Проблеми з учителем, тренером .............................................................................20

Бали

1. Смерть члена родини............................................................................................... 100
2. Розлучення батьків .....................................................................................................65
3. Пубертатний період ....................................................................................................65

Перстень царя Соломона

24. Зміни умов проживання (приїзд родичів, ремонт)..........................................20

26. Хронічна алергія ...........................................................................................................20

Стресовий чинник

• Прочитайте притчу.

23. Хтось із батьків отримав або втратив роботу.....................................................20

25. Зміни у способі життя (почати чи кинути курити, зміни
у харчуванні, дієта) ........................................................................................................20

Шкала стресу

28. Зміни у шкільному розкладі ....................................................................................15
29. Зміна місця проживання ...........................................................................................15
30. Зміна школи ...................................................................................................................10
31. Виникнення боргу (у тебе або членів родини)..................................................10

4. Серйозне захворювання (травма) ..........................................................................45

32. Зміни у частоті сімейних зібрань (спільних обідів,
вихідних, відпусток) ......................................................................................................10

5. Вступ до спецшколи, ліцею .................................................................................... 45

33. Канікули ..........................................................................................................................10

6. Зміна міри незалежності чи відповідальності ...................................................45

34. Незначне порушення закону ......................................................................................5

7. Уживання алкоголю чи наркотиків .................................................................... 45
8. Виключення зі школи ................................................................................................45

Загальна кількість балів __________

9. Примирення з другом, родичем..............................................................................40

Цар Соломон, правитель Ізраїлю,
уславився своєю мудрістю. Одного разу
він попросив радників зробити йому перстень із написом, який міг би повертати

10. Проблеми у школі........................................................................................................40
11. Серйозне захворювання одного з членів родини .............................................40
12. Робота і навчання більш як 40 годин на тиждень ............................................35

Якщо ти набрав:

13. Зміна класу (“перестрибнути” клас чи залишитися
на другий рік) ..................................................................................................................35

менш як 150 балів і відчуваєш, що твоє життя дуже одноманітне, не марнуй часу
на нудьгу. Довкола багато цікавого. Спробуй нову справу, знайди нових друзів,
почни займатися спортом.

14. Поява нового члена родини (немовляти, повторне
одруження батька чи матері) .....................................................................................35

150—250 балів — для більшості таке стресове навантаження є допустимим. Однак
для кожної десятої людини воно надмірне. Якщо відчуваєш симптоми стресу,
постарайся знизити стресове навантаження за допомогою порад, наведених на
попередніх сторінках цього посібника.

15. Зміна домашніх чи шкільних обов’язків .............................................................35
16. Зміна фінансового становища .................................................................................30
17. Смерть близького друга (не члена родини) .......................................................30
18. Часті конфлікти в родині, з друзями ....................................................................30
19. Сон менш як 8 годин на добу .................................................................................25

понад 250 балів — перевищення допустимого стресового навантаження. Це
можна порівняти з роботою складного механізму, що постійно працює на межі
своєї потужності. Рано чи пізно у ньому щось зламається. Тому постарайся
організувати своє життя і знизити стресове навантаження за допомогою блоксхеми на наступній сторінці.

20. Проблеми із законом ..................................................................................................25
21. Проблеми в родині друга ..........................................................................................25
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237

Клас 7. Тренінг 4

• Запропонуйте учням удома визначити
свій рівень стресу, виконавши Завдання 2 у Роздавальних матеріалах для
учнів.

238

4. Завершальна вправа. Запропонуйте
учням сісти спокійно, заплющити очі,
глибоко видихнути і вдихнути, уявляючи, що вони видихають проблеми, а
вдихають радість.

