
ПОРАДИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ 

1. Глибоке дихання 

Краще просто взяти і глибоко подихати.  

2. Зустріньтеся зі своїм страхом 

Потрібно стикатися з речами, які вас лякають. Саме так ви поступово 

звикнете до них і почнете почуватися комфортніше. Наприклад, це може 
стосуватися виступів перед публікою. 

3. Ведіть журнал, щоденник 

Ведіть журнал для запису своїх думок. Так ви навчитеся визнавати їх і 

розкладати по поличках. Страхи можуть бути тісно пов’язані з обмеженнями, 
які ви самі встановлюєте у себе в голові. 

4. Займайтеся спортом, щоб зняти щоденний стрес 

Заняття спортом вважаються одним із найкращих способів розслабитися. Річ 

у тім, що фізичні навантаження сприяють виробленню ендорфінів, які 
допомагають заспокоїтися. 

5. Навчіться бачити в подіях  позитив. Позитивно мисліть 

Люди, які вміють знаходити в тривозі щось позитивне, замість того, щоб 

інтерпретувати її, як нервове напруження, більш схильні приймати правильні 
рішення та досягати успіху в складних ситуаціях. 

6. Визнавайте те, що робите добре 

Зробіть список речей, які турбують вас, і ще один список того, щоб вам добре 
вдається. Як тільки закінчите писати списки, порівняйте їх. 

Таким чином ви будете думати не лише про негативні аспекти свого життя, а 

й також навчитеся звертати увагу на все хороше, що відбувається з вами. 

Цілком можливо, що список позитивних речей виявиться довшим, ніж 
список негативу. Насправді, так і має бути! 

7. Знайте свої цінності 

Коли ви стикаєтеся зі складною ситуацією, яка змушує вас переживати, 
потрібно завжди повертатися до своїх справжніх цінностей. 

Що найбільше турбує вас? Ваша сім’я, друзі чи навчання? 



Запишіть собі, що для вас найважливіше, і це допоможе вам подолати 
перепони, які, на перший погляд, неможливо вирішити. 

8. Коли ми допомагаємо іншим, це завжди чимось наповнює наше життя 

Потрібно тримати двері відчиненими для нужденного, бути опорою для 

друзів, коли вони цього потребують, бути готовим зробити щось добре для 
інших. 

Завжди важливо виявляти свою готовність допомогти, вислухати або 
підтримати. 

Роблячи добро іншим, ми тримаємо в серці менше негативних емоцій і стрес 
не так сильно на нас впливає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРАДИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ 

 

1. Розкажіть про свої турботи близькій людині.  
Це особливий психологічний прийом: проаналізувавши проблему вголос, ви 

знайдете причину власних проблем і вихід із ситуації. 

 

2. Сплануйте свій день.  

Учені помітили, що для людини, стан якої наближається до стресового, час 

прискорює свій біг. Тому вона відчуває непомірну завантаженість і нестачу 

часу. 
 

3. Навчіться керувати своїми емоціями.  

Вирватися зі стресового кола допоможе проста вправа. Заплющте очі й 

подумки перенесіться на берег океану. Підніміть руки вгору й розведіть у 
сторони, уявляючи, як у них входить енергія.  Складіть їх одну на іншу — 

ліва знизу. Цього цілком достатньо, щоб повноцінно відпочити, наситити 

мозок киснем і заспокоїтися.  
 

4. Усміхайтеся, навіть якщо вам не дуже весело. Сміх позитивно впливає на  

імунну систему, активізуючи Т- лімфоцити крові. У відповідь на вашу 

посмішку, організм продукуватиме бажані гормони радості. 
 

5. Відпочивайте разом із сім'єю. 

 
6. Фізичні вправи і фізична праця знімають нервове напруження. 

 

7. Музика — це теж психотерапія. Слухайте спокійну музику, танцюйте. 

 
8. Бувайте на вулиці.  Гуляйте, сидітьу парку, бігайте. Спілкування з 

природою і домашніми тваринами теж допомагають. 

 
9. Щоб уникнути розчарування, запобігти невдачам, не треба братися за  

непосильні завдання. 

 

10. Постійно концентруйтеся на позитивних сторонах життя та подіях, на 

позитивних рисах характеру людей – мисліть позитивно. 

 

11. Уживайте вітамін Є. Він підвищує імунітет і стійкість до стресу. Цей 

вітамін міститься у картоплі, сої, кукурудзі, моркві, ожині, волоських 
горіхах. 

 

12. Засвойте кілька формул самозаспокоєння : 
«Відкинь цю думку. Усе буде добре. Проблема вирішиться. Не варто 

хвилюватися. Навіщо хвилюватися через дрібниці? Я абсолютно спокійна» 
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