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Безробіття – не просто відсутність роботи. Воно може вибити кого завгодно з колії. Його жертвами стають мільйони робітників, їхні сім’ї, цілі міські і сільські райони. Хоча безробіття мо-же виявитися творчим, мобілізуючим волю ви-пробуванням, більшість тих, що пройшли через це, говорять, що пережили відчай, безсилля і розгубленість, особливо якщо були без роботи довше, ніж декілька тижнів. Поза сумнівом, робота має вагоме значення для особистості. Роки дитинства присвячені під-готовці до роботи, будучи дорослим, людина витрачає на роботу більш ніж третину часу, віль-ного від сну. Протягом свого робочого життя доросла людина планує вихід на пенсію, після чого також довго адаптується до нього. Втратив-ши роботу, людина зазвичай відчуває на собі дію сильного деструктивного стресу (дистресу). Для більшості людей робота по найму є осно-вним, а часто і єдиним засобом забезпечення матеріальних потреб у їжі, одязі, забезпеченні. Саме тому серед емоційних наслідків утрати роботи та подальшого безробіття називають низьку самооцінку, депресію, а у найважчих ви-падках – навіть необхідність психіатричного лі-кування у стаціонарі, самогубства. 

Серед медичних проблем — порушення здо-ров’я, викликане стресами (зокрема хвороби серця і нирок, алкоголізм і цироз печінки). Також є підстави вважати, що стрес, пов’яза-ний з безробіттям, знижує здатність членів ро-дини піклуватись один про одного, внаслідок чого підлітки частіше втікають з дому, утриман-ців доводиться розміщувати в установи системи соціального забезпечення; родина відштовхує тих, кого вважають обтяжливим. Не зважаючи на зусилля соціальних працівників привернути увагу безробітних до свого тяжкого положення як до політичної проблеми, багато безробітних не схильні до політичної активності. Причина ховається у страсі йти врозріз із загальноприй-нятими нормами поведінки, побоюванням пос-тавити під загрозу свої шанси знову знайти ро-боту. Отже, проблема стресу, викликана втратою роботи, сьогодні є актуальною на українському просторі у зв’язку з кризовими явищами, що вкорінилися на вітчизняному ринку праці.  Офіційно на даний час рівень безробіття в Україні складає 8 % від загальної чисельності працездатного населення держави, а це більш, ніж 2 млн. осіб. Деякі експерти стверджують, що 
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реальні показники втричі більші за офіційну статистику. 
Метою статті є розгляд стресових психоемо-ційних станів, які може переживати безробітний протягом тривалого часу у випадку неможливо-сті працевлаштування; практичне дослідження емоційного стану людини, що втратила роботу та перебуває на обліку у Державній службі за-йнятості як безробітна. Історія вивчення стресу пов’язана з ім’ям Г. Сел’є. У 1936 р. в англійському журналі «Nature» ним опубліковано лист у редакцію під назвою «Синдром, викликаний різними шкідли-вими агентами». Саме з цього моменту почалося наукове вивчення стресу як загального адапта-ційного синдрому (ЗАС).  Поняття стресу використовується для харак-теристики великого кола станів людини, що ви-никають у відповідь на надзвичайні чи екстре-мальні події, обставини життєдіяльності – стре-согенні чинники зовнішнього середовища.  У сучасній науковій літературі термін «стрес» використовується у різних значеннях. По-перше, під стресом розуміється сильний несприятли-вий, негативний вплив на організм, названий Г. Сел’є терміном «стресор» [8]. Пізніше «стре-сор» або «стрес-фактор» стали використовува-тися як синоніми. По-друге, під стресом розумі-ються суб’єктивні реакції, що відбивають внут-рішній психічний стан напруги і порушення. Цей стан інтерпретується як емоції, оборонні реакції й процеси подолання (копінг), що відбуваються у самій людині. У третю групу поєднується по-няття стресу як неспецифічних рис фізіологіч-них і психологічних реакцій організму при силь-них, екстремальних для нього впливах, що ви-кликають інтенсивні прояви адаптаційної акти-вності. Ці реакції спрямовані на підтримку пове-дінкових дій і психічних процесів по подоланню цих стресових ефектів. Варто визнати, що не всі визначення стресу повною мірою відбивають його сутність. Одне поняття про неспецифіч-ність його деяких рис підмінюється поняттям про надзвичайність цього процесу у цілому. В інших визначеннях не враховується факт наяв-ності неспецифічних рис адаптаційних процесів як при негативних, так і при позитивних впли-вах на організм. В. А. Ганзен розглядає стан стре-су як полідетерміновану, інтегральну якість осо-бистості, як цілісну реакцію особистості на зов-нішні і внутрішні стимули, спрямовану на досяг-нення корисного результату [2]. У численних дослідженнях встановлено, що неспецифічність фізіологічних і психологічних 

адаптаційних процесів проявляється при різних по силі впливах, а інтенсивність адаптаційної активності пов’язана з значущістю для людини діючого стрес-фактору. Найбільш адекватним трактуванням, на думку Л. А. Кітаєва–Смика, провідного вітчизняного спеціаліста у вказаній області, є розуміння стресу як неспецифічних фізіологічних і психологічних проявів адапта-ційної активності при сильних, екстремальних для організму впливах, що мають певну значу-щість для людини [3].  Психічним проявам загального адаптаційно-го синдрому, описаного Г. Сел’є, було привласне-не найменування «емоційний стрес», що породи-ло різночитання позначених ним явищ. У його зміст включають і первинні емоційні психічні реакції, що виникають при критичних психоло-гічних впливах, й емоційно-психічні симптоми, викликані тілесними ушкодженнями, афективні реакції при стресі і фізіологічні механізми, що лежать у їхній основі [3]. Іншими словами, під терміном «емоційний стрес» розуміється широ-кий круг змін психічних проявів, що супрово-джуються вираженими неспецифічними зміна-ми біологічних, електрофізичних та інших коре-ляторів стресу. Ю. А. Александровський з емо-ційним стресом пов’язує напруження бар’єру психічної адаптації. Важливо розрізняти понят-тя «емоційний стрес» та «емоції»; в основі емо-ційного стресу лежить емоційне напруження, але ці терміни не являються тотожними [1]. Сучасні дослідження показують, що специфі-ка емоційних реакцій при стресі опосередкована як гормональними, так і багатьма іншими фізіо-логічними реакціями організму, зокрема нерво-вої системи. Виявлено, що при гніві у людини активізуються деякі парасимпатичні реакції; під час страху – симпатичні, а при впливах, що ви-кликають почуття відрази, – ті й інші. За даними З. Г. Туровської [6], особам з домінуванням сим-патичних реакцій при емоційному стресі більш властива стенічна, агресивна поведінка, а осо-бам з перевагою парасимпатичних реакцій – де-пресивна поведінка. У ряді досліджень встановлена залежність стресових реакцій від типологічних особливос-тей центральної нервової системи. Так, особи зі слабкою нервовою системою більш стійкі до стресу в умовах монотонної, одноманітної діяль-ності, ніж особи з сильною нервовою системою. Є дані про індивідуальну схильність до тих чи інших емоційних станів у стресових ситуаціях залежно від міжполушарної асиметрії «корко-вого гальмування», обумовленої показниками електроенцефалограми [8]. 
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В умовах високого рівня безробіття дуже час-то виникає ситуація, коли зайнята особа вивіль-няється та у подальшому не може працевлашту-ватися на нову роботу у зв’язку з відсутністю підходящої вакансії. На сьогоднішній день можна виділити три групи основних наукових підходів до розуміння стресу і, відповідно, три напрямки його псиході-агностики [4]. Перший підхід трактує стрес як відповідну реакцію на шкідливе чи турбуюче оточення, що проявляється у станах нервово-психічної напру-женості, негативних емоційних переживаннях, захисних реакціях, станах дезадаптації і патології. Концепція загального адаптаційного синдрому Г. Сел’є є найбільш відомою у цьому підході [5]. Для розуміння механізмів керування психо-логічним стресом концепція Г. Сел’є містить три основних і важливих положення. Перше поло-ження – про те, що фізіологічна реакція на стрес не залежить від природи стресору. Синдром від-повідної реакції – універсальна модель захисних реакцій, спрямованих на збереження цілісності організму. Другий підхід до розуміння стресу описує і трактує його як характеристику зовнішнього середовища з погляду стимулів, що турбують або руйнують (стрес-факторів). Це визначення стресу розглядає будь-які субмаксимальні вимо-ги до людини з боку умов чи діяльності як стре-согенні. Стрес розуміється як «ряд причин, а не симптомів». Подальшим розвитком цього підхо-ду стало вивчення стресів, пов’язаних з утратою роботи, не як окремих стрес-факторів середови-ща, а як складної їхньої сукупності, що визначає типові стресові ситуації. Третій підхід – модель взаємодії людини і середовища, що представляє стрес як відповідну реакцію на відсутність «відповідності» між мож-ливостями особистості і вимогами з боку сере-довища. У цьому випадку стрес розглядається як результат передуючих йому чинників і його нас-лідків. Найбільш відомою концепцією цього на-прямку є трансактна модель стресу Кокса й Ма-кея [9]. Відповідно до зазначеної моделі, стрес найбільш точно може бути описаний як частина комплексної і динамічної системи взаємодії лю-дини й навколишнього середовища. Стрес є ін-дивідуально сприйманим феноменом, опосеред-кованим психологічними особливостями особи-стості. Для визначення рівня стресу безробітних бу-ли використані методики: визначення нервово-психічної напруги Т.А. Немчіна та визначення 

емоційного стану за шкалою психологічного стресу Лемура-Тесьє-Філліона. Дослідницько-експериментальна робота про-водилася з безробітними, що перебувають на обліку у районному центрі зайнятості м. Мико-лаєва. Опитуванням було охоплено 20 безробіт-них чоловіків з вищою освітою у віці від 25 до 30 років, що втратили роботу та перебувають на обліку не більш, ніж 2 місяці. За даними проведеного дослідження за мето-дикою визначення нервово-психічної напруги Т.А. Немчіна 12 з 20 осіб знаходяться на рівні першого ступеня нервово-психічної напруги (далі – НПН), що складає 60 % від загальної кіль-кості опитаних. Перший ступінь НПН визначається психічним станом без особливо помітних змін, проявляєть-ся стійка збереженість характеристик психічної діяльності, проте спостерігається менша стій-кість характеристик соматичного стану. У ціло-му перший ступінь НПН характеризується пси-хологічним комфортом. Другий ступінь НПН характерний для 8 без-робітних, або 40 % опитаних. Другий ступінь НПН відзначається активіза-цією та підвищенням продуктивності діяльнос-ті. З боку психічного стану спостерігається акти-візація когнітивних процесів на фоні менш вира-женого емоційного підйому. Проявляється акти-візація соматичних функцій. Може виникати під-вищена емоційність, тривожність, відносна ко-роткочасність нічного сну. У цілому другий сту-пінь НПН характеризується відчуттям підйому, мобілізованості, готовності працювати. У ході проведеного дослідження третього ступеня НПН в опитуваних виявлено не було.  Як бачимо, в опитуваних безробітних біль-шою мірою спостерігається не змінений під впливом стресу втрати роботи психоемоційний стан, у меншої частини опитаних спостерігаєть-ся психічний стан активізації та підвищення продуктивності діяльності, що відповідає стану резистентності стресу вчення про стрес Г.Сельє. Результати проведеного опитування за шка-лою PSM-25 Лемура-Тесьє-Філліона свідчать про те, що більшість безробітних, а саме 17 осіб з 20 (у відсотковому вираженні складає 85 %) відчу-вають низький рівень стресу, що свідчить про стан психічної адаптованості особи до робочого навантаження.  Також зазначимо, що 2 безробітних, або 10 % опитаних, мають середній рівень стресу, що сві-дчить про підвищення когнітивних процесів, активізації у них соматичних функцій, підви-щення емоційного фону тощо. 
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Та лише одна особа, або 5 % опитаних, має ви-сокий рівень стресу, що свідчить про стан дезада-птації та психічного дискомфорту, необхідності застосування широкого спектру засобів та мето-дів для зниження нервово-психічної напруги, пси-хологічного розвантаження, змін умов життя. Як бачимо, проведене дослідження свідчить про те, що у безробітних чоловіків віком від 25 до 30 років, що втратили роботу не більш, ніж 2 місяці назад в основному не простежується скла-дного психологічного стресового стану дезадап-тованості, що може викликатися втратою робо-ти та набуттям статусу безробітного, рівень стресу знаходиться на низькому рівні.  
Висновки: Безробіття – це соціальне явище, коли кількість бажаючих отримати роботу є бі-льшим, ніж робочих місць. Безробіття може ви-бити кого завгодно з колії. Її жертвами стають мільйони робітників, їхні сім’ї, цілі міські і сіль-ські райони. Хоча безробіття може виявитися творчим, мобілізуючим волю випробуванням, більшість тих, що пройшли через це, стверджу-ють, що пережили відчай, безсилля і розгубле-ність, особливо якщо були без роботи довше, ніж декілька тижнів. Серед емоційних наслідків без-робіття називають низьку самооцінку, депресію, самогубство і необхідність психіатричного ліку-вання у стаціонарі.  Утрата роботи викликає безліч важких пере-живань, кризові стани. Психологи виділяють кілька фаз розвитку специфічних стресових ста-нів. Так, відомий психолог Л. Пельцман говорить про чотири фази: 
– Фаза 1 – стан невизначеності й шоку. 
– Фаза 2 – настання суб’єктивного полегшен-ня й психологічна адаптація до ситуації. 
– Фаза 3 – обтяження стану. Вона наступає після 6–7 місяців відсутності роботи. 
– Фаза 4 – безпорадність і примирення зі сфо-рмованою ситуацією. За допомогою методики визначення нервово-психічної напруги Т.А. Немчіна та методики ви-значення емоційного стану за школою психоло-

гічного стресу Лемура-Тесьє-Філліона (PSM-25) ми провели опитування 20 безробітних чолові-ків у віці від 25 до 30 років, що втратили роботу та перебувають на обліку не більш ніж 2 місяці, дослідження проводилися на базі безробітних районного центру зайнятості, що входить до Державної служби зайнятості України. Представлені методики дозволяють досить точно визначити рівень психоемоційного напру-ження та рівень стресу. У ході проведеного опитування можемо зро-бити висновок, що безробітні чоловіки у віці від 25 до 30 років, що знаходяться на обліку у центрі зайнятості не більше 2-х місяців не пере-живають важкого психічного напруження, пов’я-заного з виснаженням нервової системи, харак-терне для третьої стадії опору організму стресо-ві, навіть перебуваючи у нестабільних економіч-них умовах. У більшості опитаних психоемоцій-ний стан має середній рівень напруження (стресу), що відповідає стадії «резистентності» загальної теорії стресу Г. Сельє.  Отже, безробітні перебувають на 2-й фазі психічного стану, що характерний для осіб, які втратили роботу та проведені практичні дослі-дження підтверджують означене положення. 
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 ИССЛЕДОВАНИЕ СТРЕССОВОГО СОСТОЯНИЯ БЕЗРАБОТНОГО 

В статье рассматриваются специфические стрессовые психоэмоциональные состояния безработного, 
которые он испытывает на протяжении длительного времени, в случае невозможности трудоустроиться. 
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 STUDY OF STRESS STATE UNEMPLOYMENT 
In article specific stressful psychoemotional conditions of the unemployed which he tests throughout a long time, 

in case of impossibility to find a job are considered. 
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