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ФІЗІОЛОГІЧНІ І ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕМОЦІЙНОГО 

СТРЕСУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ОСОБИСТІСТЬ. 

 

Актуальність досліджень по вивченню механізмів і наслідків емоційного 

стресу підкреслюється, практично, усіма провідними спеціалістами, що 

працюють у цій області, незалежно від наукового напрямку (психіатрами, 

психологами, фізіологами). Так, А.М. Вейн ще більш двох десятиліть назад 

писав, що “основні хронічні поточні захворювання нашого часу виникають на 

тлі емоційного неблагополуччя, гострого або хронічного емоційного стресу” 

(Вейн А.М., 1977, С. 3). В одній з останніх монографій, присвячених 

індивідуальної стійкості до стресу, К.Судаков зазначав, що “на основі емоційних 

стресів формуються психосоматичні захворювання: неврози, порушення 

серцевої діяльності, артеріальна гіпертензія, виразкові поразки шлунково-

кишкового тракту, імунодефіцити, эндокринопатии і навіть пухлинні 

захворювання” (Судаков В.К., 1998, С. 11). За оцінками деяких західних 

експертів, до 70% захворювань пов’язані з емоційним стресом. У Європі 

щорічно вмирають більше мільйону чоловік внаслідок стресогенних порушень 

функцій серцево-судинної системи (Lannone V., 1990). Основними причинами 

виникнення цих порушень стають емоційна напруга, міжособистісні конфлікти в 

родині і напружені виробничі відносини й ін. (Egger J., 1989; Muttі A., Ferronі C., 

Vescovі P.P., et al.,1989; Stewart-Brown S., Laytc R., 1997). Ці фактори порушують 

механізми підтримки гомеостазу, що сформувалися в процесі еволюції. Якщо 

людина попадає в соціальні умови, коли його стан здається йому 

безперспективним ("No Future" Syndrom), то може розвитися реакція тривоги, 

почуття страху, неврози і т.п.  (Lannone V., 1990). Останнім часом  показано, що 

емоційні проблеми є більш частою причиною втрати працездатності в порівнянні 

із соматичними проблемами  (Stewart-Brown S., Laytc R., 1997). 

Психологічний стрес ( Lasarus R.S., 1977; Lazarus R.S., Launіer R., 1978). 

R.S.) -  комплексна реакція людини на особливості взаємодії між особистістю і 

навколишнім світом. Згодом це визначення було уточнено, і психологічний стрес 

став розглядатися як процес, у якому вимоги середовища розглядаються 

особистістю виходячи з її ресурсів і імовірності вирішення виникаючої 

проблемної ситуації, що визначає індивідуальні розходження в реакції на 

стресову ситуацію (Бодров В.А., 1996). Крім терміну “психологічний стрес” у 

літературі також застосовується термін “емоційний стрес”, причому різні 

дослідники (соціологи, психологи, фізіологи, психіатри) вкладають свій зміст у 

це поняття, що ускладнює створення єдиної концепції психоемоційного стресу. 

У зміст цього терміну включають як первинні емоційні і поведінкові реакції на 

екстремальні впливи біологічного або соціального середовища, так і фізіологічні 

механізми, що лежать у їхній основі. Найчастіше  під емоційним стресом 



розумілися негативні афективні переживання, що супроводжують стрес і ведуть 

до несприятливих змін в організмі людини (Суворова В.В., 1975). Згодом було 

з’ясовано, що несподівані і сильні сприятливі зміни також можуть викликати в 

організмі типові ознаки стресових реакцій; відповідно під емоційним стресом 

стали розуміти широке коло психічних явищ, що супроводжуються вираженими 

неспецифічними змінами біохімічних та інших корелятів стресу ( Кассіль Г.И., 

1976; Русалова Н.М., 1979). 

Уявлення про емоційний (психічний) стрес сформувались дякуючи тому, 

що під час досліджень була встановлена роль психічних факторів в розвитку 

стану стресу. Дослідження психічного стресу підтвердили спільність 

фізіологічних змін, що виникають при фізіологічному и психічному стресі, і, в 

той же час, дозволили виявити деякі важливі розбіжності в механізмах їх 

формування. Якщо фізіологічний стрес виникає під безпосереднім фізичним 

впливом, то при емоційному стресі вплив психічних стресорів діє через складні 

психічні процеси. Ці процеси забезпечують оцінку стимулу і співставлення його 

з попереднім досвідом. Стимул набуває характер стресора, якщо в результаті 

такої психологічної переробки стимулу виникає відчуття загрози. Зазвичай, це 

має місце в тому випадку, якщо психологічна оцінка помічає очевидну 

невідповідність між вимогами середовища та потребами суб’єкта, його 

психічними і фізичними ресурсами, які необхідні для задоволення цих потреб. 

Суб’єктивне відношення до стимулу, яке залежить від неповторного 

індивідуального досвіду, особистих якостей, характеру когнітивних процесів і 

психічного стану, являє собою важливий психологічний механізм та визначає 

індивідуальну значимість стресора. 

Індивідуальна оцінка й індивідуальна інтерпретація впливу обумовлюють 

роль психічних факторів і у формуванні стресу, що викликаний фізичним 

стимулом, оскільки такий вплив звичай супроводжується психічною 

переробкою. Таким чином, коло стресорів, суттєвих для розвитку психічного 

(емоційного) стресу, досить широкий. У їхнє число входять фізичні стресори 

(завдяки процесові психологічної переробки їхнього впливу), психічні стресори, 

що мають індивідуальну значимість, і ситуації, у яких відчуття погрози 

пов’язане з прогнозуванням майбутніх, у тому числі і малоймовірних, 

стресогенних подій. Навіть та обставина, що стрес виникає при взаємодії 

суб’єкта із широким колом стресорів, індивідуальна значимість яких істотно 

варіює і розвивається як відповідь не тільки на реальні, але і на гіпотетичні 

ситуації, виключає можливість встановлення безпосередньої залежності 

психічного стресу від характеристик середовища. Кожен подразник за певних 

умов здобуває роль психологічного стресора і, разом з тим, жодна  ситуація не 

викликає стрес в усіх без винятку індивідів. Значення індивідуальної схильності 

зменшується при надзвичайних, екстремальних умовах, природних або 

антропогенних катастрофах, війнах, кримінальному насильстві, але навіть у цих 

випадках посттравматичний стрес виникає далеко не у всіх осіб, що перенесли 

травматичну подію. З іншого боку, повсякденні життєві події (такі як, зміни 

сімейних взаємин, стан власного здоров’я або здоров’я близьких, характер 

діяльності або матеріальне становище) в силу їхньої індивідуальної значимості 



можуть виявитися істотними для розвитку емоційного стресу, що приводить до 

розладів здоров’я. Серед таких життєвих подій виділяються ситуації, що 

безпосередньо сприймаються як загрозливі (хвороби, конфлікти, погроза 

соціальному статусові); ситуації втрати (смерть близьких, розрив значимих 

відносин), що являють собою загрозу системі соціальної підтримки; ситуації 

напруги, “іспиту”, що вимагають нових зусиль або використання нових ресурсів. 

В останньому випадку події можуть навіть виступати як бажані (нова 

відповідальна робота, вступ у шлюб, ВУЗ), а погроза буде пов'язуватись з 

руйнуванням сформованих стереотипів і можливою неспроможністю в нових 

умовах. 

Важливу роль у формуванні стресу відіграють особливості соціалізації в 

дитячому віці, коли в істотній мері визначається індивідуальна значимість 

життєвих подій і формуються стереотипи реагування. Імовірність виникнення 

пов’язаних зі стресом психічних (особливо невротичних) розладів залежить від 

співвідношення стресорів, що впливали на людину в дитинстві і зрілому віці. 

Наприклад, у осіб, у яких у зрілому віці під впливом різних життєвих подій 

виникали такі розлади, у дитинстві були характерні стресові ситуації, 

обумовлені неадекватним поводженням матері: її упертість, нетерпимість до 

чужої думки, завищені домагання, авторитарність, владність, надмірні вимоги до 

дитини, або, навпроти, вразливість, знижений фон настрою, песимізм, непевність 

у собі. Виділявся також комплекс негативного впливу з боку батька: його 

поведінка, що знижувала самооцінку дитини, нестача уваги і розуміння, 

агресивність або відчуження, що ускладнює ідентифікацію з ним. При цьому 

особливості взаємодії з матір’ю не дозволяли компенсувати стресогенні ситуації, 

пов’язані з батьком. До числа інших стресових ситуацій дитинства варто 

віднести конфліктність і нестабільність родини і положення “зайвої” дитини 

(перевага йому братів або сестер). Описані стресогенні впливи можуть 

безпосередньо приводити до клінічно виражених розладів вже в дитинстві, але 

вони впливають  і на виникнення стресу в зрілому віці, породжуючи відсутність 

почуття базисної безпеки (що розширює коло індивідуально значимих стресорів 

і знижує стійкість до них) і формування неадекватних моделей поводження (що 

сприяє створенню стресогенних ситуацій і перешкоджає їх ефективному 

подоланню). 

Цінність вивчення індивідуально значимих життєвих подій обумовлена 

тим, що вони збільшують імовірність стресу і його клінічних проявів, оскільки 

вони змінюють взаємодію людини і його оточення, висувають підвищені вимоги 

до адаптаційних ресурсів. Однак, центр ваги при оцінці психічного стресу не 

може переноситися на характеристики середовища. Стрес являє собою не 

сукупність впливу середовища, а внутрішній стан організму, при якому 

ускладнюється здійснення його інтегративних функцій. Як первинна ланка в 

розвитку психічного стресу виступає фрустрація - психічний стан, що виникає 

при блокаді задоволення значимих потреб і виявляється відчуттям 

незадоволеності і психічної напруги, що виникає через неможливість реалізувати 

ті або інші цілі. Клінічна оцінка такого стану нерідко сполучена зі значними 

труднощами, що пов’язані з рядом обставин. По-перше, діапазон потреб, блокада 



яких викликає стан фрустрації, досить широкий і ніколи не усвідомлюється у 

всій своїй повноті. Це може бути обумовлено недостатньою інтроспекцією або 

опором усвідомленню потреб, що суперечать представленню людини про себе. 

По-друге, блокада задоволення потреб частіше визначається не видимою 

зовнішньою перешкодою, а існуванням конкуруючих і різноспрямованих потреб. 

Такі стани являють собою інтрапсихічний конфлікт, що також нерідко не 

усвідомлюється. Простим прикладом інтрапсихічного конфлікту може бути 

підтримка відносин або продовження діяльності, що не задовольняють людини в 

силу того, що вони викликають надмірну напругу або порушують сформовану 

самооцінку, але здійснюються, оскільки задовольняють симбіотичну тенденцію 

або потребу в підвищенні соціального статусу. По-третє, у реальній ситуації ми 

зазвичай маємо справу з взаємодією комплексу потреб і сукупності 

фрустраційних ситуацій. При цьому дуже складно виявити значення конкретної 

потреби, а розвиток психічного стресу пов’язується з одночасним або 

послідовним виникненням ряду фрустрацій, з наростанням сумарної 

фрустраційної напруженості. 

Імовірність розвитку психічного стресу при підвищенні фрустраційної 

напруженості залежить від особливостей особистості, що обумовлюють ступінь 

стійкості до психічного стресу. Подібні риси позначалися як “почуття 

когерентності”, що підвищують ресурси протистояння стресогенним ситуаціям, 

“особистісна витривалість”, що розуміється як потенційна здатність активного 

подолання труднощів. Особистісні ресурси в значній мірі визначаються 

здатністю до побудови інтегрованої поведінки, що дозволяє навіть в умовах 

фрустраційної напруженості зберігати стійкість обраної лінії поведінки, 

враховувати власні потреби і вимоги оточення, співвідносити негайні результати 

і відставлені наслідки тих або інших вчинків. При добрій інтеграції поведінки 

енергія розподіляється в різних напрямках поведінки відповідно до  важливості 

реалізованих потреб. Чим вища здатність до інтеграції поведінки, тим більш 

успішне подолання стресогенних ситуацій. 

 


