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Вступ. Як відомо, стрес – стан напруження, що виникає внаслідок дії
сильного подразника та емоційного напруження при будь-якій незвичайній
ситуації. В. Вінник відмічає, що «має значення не те, що з вами трапляється, а
те, як ви це сприймаєте». Стрес – невід’ємна складова частина нашого життя,
але інколи він не тільки допомагає пристосовуватися до нових умов існування,
але й сприяє такому явищу, як емоційне вигорання, зокрема, професійне
вигорання. Емоційне вигорання відбувається з багатьох причин: відчуття
пригніченості, яке сприяє втраті працездатності, фізичні симптоми, депресія та
інші психологічні і фізіологічні причини. Сучасна молодь, більшою частиною,
студенти, молоді фахівці більш ніж дорослі схильні до емоційного вигорання,
що пов’язано з лише частковою реалізацією їх базових потреб.
Метою роботи є розкриття проблеми емоційного вигорання як наслідку
стресу та висвітлення аспектів попередження і керування стресом у сучасної
молоді.
Матеріали та методи. Головними методами визначення рівня стресу є
спостереження, визначення індивідуальних стресорів, а також дослідження рівня
тривожності індивіда. У ході розгляду використані методи аналізу і узагальнення.
Результати та їх обговорення. До базових домінуючих потреб індивіда
відноситься, по-перше, потреба у визнанні, яка включає до себе адекватну
оцінку досягнень індивіда, а також, нагороди та символи певного статусу. Крім
того, важливою є потреба у самореалізації, яка містить у собі розкриття
власного потенціалу, креативність, самовтілення. Реалізація цієї потреби
включає до себе можливість планування своєї роботи, свободу у прийнятті
рішень, можливість росту та розвитку. Ще однією важливою базовою у
соціальному відношенні потребою є потреба у безпеці. Тут мається на увазі
запобігання ризику, запобігання шкоди та безпека особистості на емоційнокомунікативному рівні. І, звісно, мають значення такі соціальні потреби, як
співробітництво, прийняття, симпатія та належність до групи.
Описані потреби не завжди знаходять повної реалізації у житті молоді,
внаслідок недостатньо сформованих навичок планувати свою навчальну
діяльність, а також, свої ділові відносини. Тому емоційне вигорання можна
часто спостерігати саме у студентів або молодих фахівців.
Якщо проаналізувати засоби запобігання стресу, то ті, які підходять у
випадку впливу перелічених вище причин, можуть бути наступними. По-перше,
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слід дотримуватись принципу реальності. Зокрема, гештальт-терапія висловлює
думку, що кожна ситуація має характер реального досвіду, що виникає і має
свою історію. Принцип реальності передбачає вміння відділяти власну
особистість від подій, у яких береться участь. Також, діючим засобом при
боротьбі зі стресом є навики відділяти свою самооцінку від власної роботи та її
виконання. Самооцінка людини є стабільним показником її емоційної стійкості,
і, якщо самооцінка є адекватною, то це свідчить про можливість людини не
змінювати думку про себе та свої здібності внаслідок неуспішно виконаної
роботи. Крім того, ще одним позитивним засобом боротьби зі стресом та його
попередження є можливість оцінки конкретної ситуації та вибору одного з двох
підходів: проблемно-орієнтований, що дозволяє відрегулювати своє
відношення до завдання, та підхід, який спрямований на визначення своїх
почуттів до конкретної ситуації. Такі дії сприяють як вибору вірної стратегії
відносно конкретної ситуації, так і формуванню навичок конструктивного
аналізу подій. Отже, якщо застосовувати описані прийоми, то потреби у
безпеці, самореалізації та визнанні будуть задовольнятися, і це знизить рівень
емоційного вигорання, і зробить навчальний або робочий процес більш плідним
та ефективним.
Однак, слід відмітити, що існує так званий оптимальний рівень
професійного стресу. Як відмічає Д. Грінберг, «професійний стрес – це суміш
стресорів, що пов’язані з роботою, особистісних характеристик людини та
стресорів, що діють поза роботи». Виходячи з цього, вигорання – це «синдром
психічного та фізичного виснаження, що містить у собі психологічні,
психофізіологічні та поведінкові компоненти».
Тобто, своєрідною границею припустимості стресу є той його рівень,
який не призводить до емоційного вигорання. Життя студентів та молодих
фахівців сповнене напруження та ситуацій, які пов’язані з хвилюванням.
Вагомий внесок має великий потік нової інформації, яку кожна людина як
особистість переробляє, виходячи зі свого власного емоційного апарату.
Кожний представник молоді в умовах сучасного життя буде виробляти
свої власні способи боротьби зі стресом. Для цього викладачам і психологам
необхідно допомогти особам, яких вони навчають, у визначенні шляхів пошуку
таких індивідуальних способів. По-перше, доцільним буде своєчасне надання
інформації про стрес, як явище, про його етапи та наслідки. По-друге, у
допомозі виробленню власних засобів боротьби зі стресом може допомогти
індивідуальне тестування на стресостійкість.
Таким чином, стрес як особливий психічний стан, відображується у
мотиваційних вольових, характерологічних та інших компонентах особистості.
Для кращого розуміння сутності та особливості стресу, а також, індивідуальних
особливостей його протікання, необхідна як певна інформація, так і певні
навички, які формують стресостійкість. Незважаючи на те, що будь-який
організм може пристосуватись і знаходитись тривалий час у стані стресу, стрес
все одно призводить до негативних наслідків, і краще застосовувати, так звані,
превентивні міри. Це означає певну підготовку організму до стресової ситуації,
тому що передбачуваність стресу вже знижує його рівень.
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Одним з важливих моментів у питанні стресостійкості, особливо, у різних
соціальних питаннях молоді, є формування адекватної самооцінки особистості.
Низька самооцінка не дає можливості втілити у життя власні плани та проекти,
людина залишається фрустрованою, а висока самооцінка підштовхує людину
переоцінювати свої сили та можливості.
Також значущим фактором при розгляді стресу є емоційна
навантаженість людини, і важливим моментом при цьому є можливість людини
оволодіти механізмами емоційного переключення. Ситуація стресу залежить
від багатьох факторів, серед яких можна назвати і період дії стресора, і його
передбачуваність. Також, значну роль має емоційна напруга як особливість
сприйняття людиною оточуючого світу та супутніх обставин. Емоційна напруга
може викривляти хід спілкування на різних його рівнях та погіршувати
комунікативну компетентність. Як відомо, стресова ситуація виникає коли
захисні механізми не спрацьовують, і людина не може подолати певну
ситуацію. Останньою фазою стресу є виснаження. І така фаза часто виникає у
випадку довготривалої стресової ситуації.
Є ще одна сторона стресу, яка є не зовсім відомою. Якщо стрес регулярно
повторюється, і у людини не виходить його подолати, то виникає відчуття
безпорадності. Хронічний стрес виснажує всі сили і закріплює усвідомлення
власної безпорадності. Така безпорадність – вивчена, тому що так чи інакше
після певної кількості неуспішних спроб у будь-якій діяльності індивід
розчаровується у собі, людях і світі, і «навчається» бути безпорадним.
Особливо актуальним є вивчення безпорадності у представників молоді, так як
засоби протистояння стресору в них тільки формуються.
Для ефективного «проживання» стресу важливо вміти «домовитись» зі
своїм станом, тобто, відслідковувати негативні зміни у своєму стані. Стресова
ситуація виникає, коли захисні механізми людини не спрацьовують для того,
щоб подолати певний рівень напруги. Кожна людина індивідуально відчуває
свій поріг стресу, і для того, щоб його визначити, молодим фахівцям слід
більше уваги приділяти самоаналізу окремих ситуацій.
Таким чином, важливими у вирішенні проблеми стресу є такі аспекти як
адаптація до стресових ситуацій, що вже існують, керування ними, а також
упередження можливих, що сприятиме підвищенню працездатності та
творчому розкриттю потенціалу сучасної молоді.
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