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Стрес. Це явище відчував
на собі кожен сучасний житель
нашої

планети.

Серед

психологічних розладів стрес є
найпоширенішим, адже людина
може отримувати його кілька
разів на день. Звичайно така
частота стресових ситуацій не
може

не

відображатись

на

здоров’ї людини, на її поведінці і життєдіяльності.
Причиною стресу може бути що завгодно. Стресові явища
можуть підстерігати людину будь-де і ніхто від них не застрахований.
Яка ж найбільш поширена причина виникнення цього явища?
Однозначної відповіді на питання не існує, оскільки причини стресу
різняться в залежності від віку, місця проживання, способу життя
людини тощо.
Стрес в перекладі з англійської – це напруга. Вперше цей термін
ввів лікар і фізіолог із Канади Ганс Сельє. Під стресом він розумів
систему

реакцій

організму

у

відповідь на будь-яку вимогу до
нього,

яка

створення
пристосування
труднощів.

спрямована

на

адаптації

чи

організму

Сельє

вважав,

до
що

неможливо уникнути стресових
ситуацій і не варто, адже стрес –
це і є життя, а його відсутність
означає смерть. Завдяки стресу
людина розвивається і фізично, і
емоційно.

В 1972 році Всесвітня організація охорони здоров’я прийняла
таке рішення: стрес – це неспецифічна реакція організму на будь-яку
висунуту до нього вимогу.
Стресом може бути не лише психічне перенапруження, але і
будь-який вплив, незвичний для організму, зокрема емоції: гнів,
радість, страх, ненависть, кохання чи надмірний холод, спека,
інфекція. Стрес – це реакція організму на сильне почуття чи відчуття.
Щоб допомогти краще орієнтуватись у питаннях вивчення стресу,
розширити свої знання, пропоную на розгляд бібліографічний список
літератури з даної проблематики. Він буде корисним для студентів,
психологів, аспірантів та усіх, хто цікавиться даною тематикою.
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