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СТРЕСОСТІЙКІСТЬ  В АКМЕОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ ОСОБИСТОСТІ  

  

«Професіоналізм визначає долю» – цей вислів надає підстав до роздумів 

відносно соціальної значимості підтримки власного стилю життя та 

постійного особистого розвитку і стресостійкості в кризовому суспільстві.  

Існуючі технології стресостійкості умовно можна по- ділити на 

технології психофізіологічної та соціальнопсихологічної дії.  Як результат в 

більшості випадків при розгляді проблеми за базову систему беруться 

проблеми психофізіології та нагальні завдання, що повʼязані зі зняттям 

одержаного стресу, його профілактики тощо. Таким чином, психофізіологічна 

складова з компонентними механізмами нейтралізації та подоланні стресу 

зосереджені перш за все на елементах стресостійкості, які розраховані на 

ближню перспективу. В той же час, як показує досвід, у більшості випадків 

далека перспектива професійного становлення та індивідуальноособистісного 

зростання, проблеми з якими стикається людини на довгому шляху 

професійної підготовки та реалізації її  як  професіонала не завжди знаходить 

місце в традиційних системах роботи зі стресом та подальшої життєвої 

професійної корекції. Більш того, часто навіть понятійний апарат, який 

використовують спеціалісти що займаються проблемами стресу потребує 

свого уточнення: стрес, еустрес, дистрес, хронічний стрес тощо несуть в собі 

тавтологічні, а іноді і взаємовиключні складові.  Як результат, на наш погляд, 

такі класичні підходи до стресу як у Ганса Сельє «Стрес без дистресу» та 

інших не стали проблемой розгляду та впровадження в вітчизняну практику, а  

на перше місце виходить психофізіологічний та психотехнічний 

інструментарій у вигляді засобів та прийомів роботи зі стресом за принципом 
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«тут і тепер». Відповідно, проблему професійної реалізації ми розглядаємо 

більш широко з огляду на соціально-психологічні наслідки довгострокової 

перспективи напруженого (стресового) життя.  Кризові явища в суспільстві, 

динамічність їх проявів у  часі та просторі не завжди дають можливість їх 

вчасного від працювання на рівні зняття стресового досвіду тільки 

традиційними психофізіологічними методами. Потрібно пізнання циклічності 

та періодизації в житті людини, як частини природного середовища, що дає 

можливості усвідомлення особистістю як своїх потенцій них ресурсів, так і 

обмежень.  Ретельний розгляд та наповнення психофізіологічним змістом 

добових, тижневих, місячних та рокових циклівперіодів з їх особливостями 

впливу на психіку конкретної людини-професіонала з використанням 

специфічних методик (наприклад шкала стресостійкості Холмса-Раге тощо) на 

нашу думку, може дати матеріали для роботи зі стресом та його наслідками в 

рамках просвітницької, консультативної, корекційної або терапевтичної 

роботи з клієнтом.  Матеріалом для аналізу також можуть виступати культурні 

особливості організації циклів робочого процесу тої чи іншої соціальної групи 

(тижневі вихідні, неділя, реалізація права на відпустку тощо). Окрім цього, з 

огляду на акмеологію як комплексну  систему постійного професійного 

розвитку та становлення особистості потребує вивчення періодизація в житті 

осо- бистості з  акцентом на кризові стани співвідносно до віку  людини.  В 

якості теоретичної бази для аналізу та корекції особистої в розрізі її 

професійної діяльності, перспектив карʼєрного та професійного зростання для 

зняття стресогенних факторів можуть бути застосовані підходи такі як: 

соціальний Е. Еріксона, психосексуальний З. Фройда, психологічного віку 

особистості О. Кроника тощо.  Як ці так і інші підходи дають можливості 

більш адекватного реагування на особисті, сімейні та соціально значущі 

професійні проблеми в напружених стресових умовах кризового життя.   
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