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ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО СТРЕСУ В ПРАЦІ 

Сучасне життя з кожним днем усе відчутн іше порушує сформований меха-
нізм відносин людини з навколишнім світом. Зростання інтенсивності праці, 
скорочення часу на спілкування, підміна людського спілкування комп'ютерним 
діалогом, підвищення відповідальності працівників за наслідки прийнятих рі-
шень і тому подібні явища створюють умови для розвитку хронічних форм 
стресу. Переслідуючи усіх нас і шуми, запахи, загазованість і інші явища еколо-
гічного оточення, що змінилося - усе це безперечні стимулятори стресів. 

Причини стресу досить різноманітні. Існують, наприклад, так звані особи-
стісні протиріччя,, ко. и людина знає за собою суттєвий дефект чи поведінки чи 
характеру, але в залежності ЕІД якихось обставин не може його усунути. Усві-
домлення такої обставини може викликати стрес. Дуже частою причиною стре-
су є виробничі і фінансові утруднення. Серйозним джерелом стресу може стати 
сімейна атмосфера. Професійна робота, за даними ряду досліджень (наприклад, 
американськими), викликає стрес у досить значного числа людей. Підсилює 
«стресовість» сучасної ситуації ріст не тільки частоти, але і тривалості впливу 
негативних факторів. 

Що стосується стресу В П]Х>феСІИНІЙ діяльності, тобто, в залежності від специ-
фіки професії, го дослідники свідчать, що приблизно п'ята частина робітників соці-
альної сфери відбувають стан емоцішіо-мотиваційної напруги, втоми (професія 
відноситься до груїпі професій з підвищенням рівнем, ризику виникнення стресу). 

В рейтингу самих стресових професій, що визначаються негативними 
наслідками стресу англійські психолога виділяють професію шахтаря, 
полісмена, журналіста, політика, лікаря. Російські та українські психологи 
відзначають найбільшу частот> і виразність стресу в професіях 
комунікативних, де є постійний контакт з людьми. 

В атмосфері емоційного перенапруження в процесі зіткнення з негативними 
емоційними пережива ннями клієнтів, колег, підлеглих, людина може мимовільно 
втягуватись в них, що викликає підвищене емоціііне напруження. В цьому випадку 
ми зустрічаємося з сиїздромом «психічного вигорання», що розглядається як вис-
наження людини внаслідок різко завищених вимог до власних ресурсів та сил. 

Знання позитивних і негативних сторін стресу, адекватне його використання 
чи запобігшій я проявів стресу мають істотне значення в створенні умов для вияв-
лення творчих можливостей людини, плідної е ф е к т и в н о ї трудової діяльності. Ак-
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туальність вивчення професійного стресу пов'язала з тим, гцо в сучасних соціаль-
но-економічних умовах України ъ загостренням конкуренті гої боротьби на ринку 
праці працівники піддають себе перевантаженням на роботі, які негативно впли-
вають як на професійну діяльність, так і на особистість проф есіонала. 

Вибраний аспект дослідження пов'язується вирішенням таких приклад-
них задач психології праці як вивчення станів людини в трудовій діяльності ТЕ. 
закономірностей становлення гармонії в системі «суб'єкт праці -- професійне 
середовище», що може визначати міру професійної над йкості, професійного 
здоров'я професіонала. 

Особливості професійної діяльності спеціаліста в професіях типу «людина-
людина» мають наступні типові характеристики професійних знань, умінь та 
навичок і інших основних позицій на при^таді професії менеджера: 

-серед навичок виділяються навички формування структури процесів 
управління, роботи з кадрами, рекламної інформації, мистецтва управління лю-
дьми, підвищення ефективності виробництва, тобто павич: :и управління; 

-серед знань і вмінь першочерговими виступають ерудиція, компетент-
ність, широкий кругозір; 

-серед здібностей - високі організаційні здібності, 
Дана професія характеризується напруженою розумовою працею, ненор-

мованим робочим днем; вимагає завантаженості рухового, зорового, слухового 
аналізаторів, напруженості мислення, волі, уваги. 

Професія менеджера висуває такі вимоги до індивідуально--психологічних 
особливостей спеціаліста: 
- сильна, рухлива нервоза система зі сторони нейродинаміІШ; 
- швидкість реакції, сприймання та оцінки ситуацій, словесно-логічне 

мислення, уміння спілкуватися, високий рівень загального інтелекту, 
вербальних здібностей зі сторони пізнавальних процесій та інтелекту; 
емоційна стійкість, схильність до ризику, емоційної експресії зі сторо-

ни емоційних процесів; 
активність, самоконтроль, контактність, рішучість, чемність, потреба в 

досягненнях, терпіння, коректність зі сторони рис характеру як цінніс-
но- потребової сфери. 

В професії психолога та вчителя серед навичок і вмінь ще виділяються: 
вміння формування і поглиблення знань людини, навички вивчення психологі-
чних її особливостей. 

Серед вимог до індивідуально-психологічних особливостей для психолога, 
порівняно з менеджером та вчителем, ВІДС)ТНІ обмеження зі сторони нейроди-
наміки, оскільки відбувається пр истосування за рахунок індивідуального стилю 
діяльності. Крім того, в емоційно-вольовій сфері вчителя, психолога відсутня 
вимога наявності схильності до ризику, порівняно з професією менеджера. Зі 
сторони ціннісно-потребової сфери та рис характеру наголошується на емпатії, 
толерантності, доброзичливості, відкритості, добросовісності. 
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Аналіз основних, виробничих операцій (управління трудовими ресурсами, 
регулюваїшя стосунк ів, напружені бесіди, прийняття самостійних, нестандарт-
них рішень, оцінка, перевірка знань), санітарно-гігієнічних характеристик: (на-
пружена розумова, праця, ненормований робочий день); вказує на високу ймо-
вірність виникнення професійного стресу в професіях «людина-людина» зі сто-
рони умов праці. 

Отже, аналіз різних професій типу «л юдин а-л ю ди на» дозволяє: 
- підкреслити високу ймовірність виникнення професійного стресу у її 

представників; 
- видалити ймовірні ситуації виникнення професійного стресу; шзначити 

ймовірні опосередковуючі фактори рівня виникнення стресу особистості про-
фесіонала (особливість вейрс динаміки, емоційЕю-потребової сфери, рис харак-
теру особистості). 

Рівень ішегр;щіі людини з. р о в а м и її праці забезпечує аналіз умов праці, 
факторів, що впливають та прояви індивідуальних відмінностей людини в цих 
умовах, ситуаціях. 

В діяльності спеціалістів комунікативних професій підкреслюється наяв-
ність в характернешіід міри важкості і напруженості праці, такого показника як 
напружена розумова праця., емоційне навантаження, а серед несприятливих фа-
кторів - наявність емоційного напру ження, що провокують професійний стрес в 
його індивідуальних ггроявах. 

Тобто, серед кількісних характеристиках оцінки надійності можна для різ-
них рівнів професійного стресу, виділяти рівні прояву особистісних якостей, 
установок, професійного вигорання і інших особливостей суб'єкта праці. 

Отримані результати за вищеназваними рівнями можуть бути використані 
для тренування навичок попередження га подолання професійного стресу, як 
того передбачає необхідний рівень навчання та тренування в забезпеченні на-
дійності людини в ЇЇ професійній діяльності, зниження негативних наслідків 
стресового стану. 

Як відомо з психології праці тг ергономіки, любий стан людини виникає в 
процесі регуляції діяльності, виникає під впливом певних зовнішніх і внутрішніх 
причин і |Х>звиваєп,ся в процесі виконання діяльності. Працездатний стан опера-
тора - це стан, при якому він здатний виконувати певну діяльність з якістю, яка 
від нього вимагається. Вихо;іячи з цього оцінка і прогноз працездатності можуть 
бути спрямовані на оцінку ймовірної якості праці спеціаліста при певному його 
стані. Це вказує на EUD живість вивчення причин, які формують стан. 

Специфічність формування стану визначає комплекс причин. Так, для ста-
ну втомлення ВИЗН&ЧІІЛЬНЄ значеная мають фактори тривалості навантаження, 
ного види, а для стресу - фактори підвищеної значимості виконуваної діяльнос-
ті і відповідальності 

Специфічність формування стану залежить від умов, які опосередковують 
вилив причин. Це інд ивідуап.ш особливості людини, особистісні її властивості. 
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Поєднання причин і умов відображено в понятті функціональний стан, яке роз-
роблене в роботах Л.Г.Дікої, А. Б. Леонової, В Л.Медведе за і визначається як 
комплекс наявних характеристик тих функцій та якостей J юдини, які ірямо абс 
опосередковано визначають виконання робочих операцій, що безпосередньо 
пов'язано з ефективністю трудової діяльності. 

Різні види професійної діяльності пред'являють достатньо жорсткі вимоги 
до людини з точки зору їх змісту і реальних рівнів виконай гл. 

Для деяких професій (менеджери, лікарі, юристи, педагоги) є постійним 
супутником емоційний стан, пов'язаний з виникненням високої інтенсивності 
переживань позитивних та негативних емоцій в силу високої відповідальності 
за прийняття рішення (Н.Є.Водоп'янова, Л.М.Карамушка, Н.ВХамоукіна та ін.). 

Серед функціональних станів зниженої' працездатності традиційно виділя-
ють стани втоми, монотонії. Неоднозначний вплив на працездатність людини 
відмічається в стані напруженості в контексті стресу як функціонального пси-
хічного стану. 

На сьогодні відсутнє чітке розведення понять напруженість і стрес. їх по-
єднують в одну групу психічних функціональних станів. Гак, Н.С.Пряжніков і 
ЄЮ, Пряжнікова виділяють дві основні групи психічних функціональних ста-
нів: 1) стрес (напруженість); і 2) втомлення. Виходить, що стан стресу може, як 
вказував ще Г.Селье, здійснювати і позитивний вплив. Як підкреслюють далі 
автори, існують нормальні стресові реакції, як пристосуванка до ситуації і дис-
трес, коли енергія пристосування не може реалізуватись і починає руйнувати 
саму людину, що вплине і на її працездатність, здатність якісно виконувати пе-
вні трудові операції. 

У вітчизняній психологічній науці взагалі тривалий час уникали викорис-
тання терміну «стрес». Хоча проблематика екстремальних ситуацій, напруже-
ності функціональних станів завжди була актуальною в роботах з психології 
праці та інженерної психології Л .Дікої, А Б. Леонової. В .Л. Марі щука ТІ ІН. 

З 80-х років XX ст. вивчення стресових станів розпочгілось в прикладних 
дослідженнях факторів ризику для праці здатності і здоров'я професіоналів. Те-
рмін «професійний стрес» розглядається в якості родового пон яття, яке уза-
гальнює термін «робочий стрес», «трудовий стрес», «виробничий стрес», «ор-
ганізаційний стрес», тощо. Такими термінами позначають психічні стани, які 
виникають в процесі професійної діяльності, її специфічних умовах. 

Вивчення стресу в професійній діяльності, як фактору . що впливає на пра-
цездатність спеціаліста вимагає як аналізу теорії стресу, його сучасних концеп-
цій, так і аналізу професійного стресу. Це стосується визначення його чинників, 
долі їх внеску в специфічність стану, який виникає в професійній діяльності. 
Подібні результати можуть вис гупати компонентами для побудови програми 
заходів управління професійним стресом. 
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