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МЕТОДИ ТА ФОРМИ РОБОТИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ 

ВИНИКНЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ У 

ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Загальна кількість годин – 4 

Форми занять: лекція – 2 год, практичне – 2 год. 

 

План заняття 

1.Психосоматичне здоров’я дитини та педагога – необхідність сучасної 

освітньої реальності. 

2. Психологічний стрес та механізми захисту за З.Фрейдом.  

3. Практичні рекомендації по саморегуляцїї та профілактиці стресу. 

4. Релаксаційний практикум: способи відновлення сил та загальна 

гармонізація емоційного стану.  

 

Анотація 

Показано, що шкільне середовище – динамічне, емоційно напружене, 

насичене стресогенними факторами. Розкрито структуру психологічного стресу 

як причини низької психологічної культури: а) інформаційний – 

перевантаження, б) емоційний – загрози, небезпеки, образи і т.д. та його стадії: 

1- реакція тривоги; 2- стабілізація; 3- виснаження – погіршення самопочуття. 

Акцентовано увагу, що умовою активної життєдіяльності, самореалізації, 

розвитку творчого потенціалу педагога є його психосоматичне здоров’я, яке 

позначається на здоров’ї учнів і результатах навчально-виховної роботи. Тому 

проблема збереження і зміцнення здоров’я суб’єктів навчально- виховного 

процесу повинна бути одним із пріоритетних фахових інтересів та об’єктом 

особливої уваги, а роботу у цьому напрямку – як системотворчий вид 



діяльності шкільного психолога: це просвітницька, психодіагностична і 

психокорекційна.  

Відпрацьовані технології зняття психоемоційної напруги, методи 

психологічної саморегуляції, допомоги у формуванні психологічного захисту, 

подоланні наслідків негативних проявів, профілактики психосоматичних 

розладів та загальної гармонізації емоційного стану педагога, які психолог 

зможе використовувати в професійній діяльності, та, при потребі, 

запропонувати колегам і батькам.  

Розроблено питання і тести для самоперевірки та самоосвіти в 

міжкурсовий період; підібрано стресодіагностичні тести, поради для 

саморегуляції емоційного стану та релаксаційні вправи. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Чому сильні негативні емоції є фактором ризику розвитку за- 

хворювань? 

2. Опишіть негативні наслідки стресу. 

3. Назвіть етапи стресового стану за Г. Сельє. 

4. Назвіть психологічні механізми захисту від стресу за З. Фрейдом. 

5. Які поради Ви можете надати як першу допомогу при гострому стресі? 

6. Що таке магічна формула І.Х. Каррієера? 

7. Назвіть способи релаксації як профміри негативних емоційних станів. 

8. В чому сила формули Еміля Кує? 
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Орієнтовний перелік проблемних питань для самоосвіти в міжкурсовий 

період в межах зазначеної теми 

1. Наведіть як приклад 10 стресогенних ситуацій з власного досвіду. 

2. Що таке «саморегуляція» ?. 

3. Підберіть методи психокорекції власного стресового стану. 

4. Які способи відновлення сил та профілактики стресу Ви знаєте?  

5. Назвіть глибокі методи релаксації 

6. Підберіть афірмації на кожен день. 

7. Поясніть суть аутогенного тренування.  

8. Що таке збалансована гармонійна модель життя? 

http://www.ito.su/forum3
http://upolityci.com/pages/view/283


9. Охарактеризуйте поняття «здоровий спосіб життя» і доведіть 

взаємозалежність способу життя і здоров’я: проаналізуйте «шкідливі» звички; 

охарактеризуйте поняття «гіподинамія» та її вплив на здоров’я людини; 

розкрийте роль планування робочого часу. 

10. Підготуйте інформацію «Зодіакальна система та здоров’я». 


