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Стаття розкриває основні напрями та підходи до дослідження стресостійкості, компоненти та ресурси стресостійкості менеджерів освітніх закладів. Зосереджена увага на багатовимірності даної проблеми. 
Ключові слова: стрес, стресостійкість, стресостійкість менеджерів освіти.

Аналіз літератури показує, що механізми стратегії і ресурси подолання стресу менеджерів освіти практично не вивчені. Стресогенний характер професійної діяльності менеджерів освіти визначає особливу важливість значення стресостійкості для результативності їх діяльності.
Розробка даної проблеми важлива не тільки в теоретичному, але і в практичному плані, зокрема, для вирішення завдань профілактики, ранньої діагностики та психокорекції наслідків професійного стресу, розвитку особової й професійної самореалізації менеджера освіти, для забезпечення його високої працездатності. Таким чином, актуальність і недостатня теоретична та практична розробленість даної проблематики й зумовили доцільність вибору теми магістерського дослідження "Механізми підвищення стресостійкості менеджера освітнього закладу".
Предметом наукової рефлексії автора даної статті є виявлення сутності поняття "стресостійкості менеджера освітнього закладу" та його ролі й значення в системі професійної діяльності менеджера освітнього закладу.
У загальнопсихологічному плані ця проблема висвітлена в рамках теорій гомеостазу та стресу (Г. Сельє, У. Кенон), теорії темпераменту та індивідуальних властивостей нервової системи (І.П. Павлов, В.С. Мерлін, В.М.Денісов, К.В. Судаков, Ю.В. Щербатих), теоріях надійності діяльності та працездатності (Н.І. Наєнко, Т.А. Немчін).Фундаментом аналізу проблеми стала також сукупність психологічних підходів та концепцій психічного здоров’я (В.М. Бехтерев, Б.Г.Ананьєв, Г.С. Нікіфоров), психічної саморегуляції організму та самоконтролю особистості, (П.К. Анохін, К.А. Анциферова, О.А. Конопкін, В.І. Степанський, Л.Г. Дика, Г.С. Гребенюк та ін.), психологічної стійкості та психологічної готовності (А.В. Куліков). Поєднання цих підходів дає змогу досліджувати стресові явища в тій 

множині зовнішніх і внутрішніх відносин, в яких організм існує як цілісна система, а людина постає як складна жива структура, життєдіяльність якої забезпечується на різних, проте взаємопов'язаних між собою рівнях функціонування. Особлива увага надається проблемі стійкості особистості до стресу і стресогенних чинників (Ю.М. Блудов, Л.А. Китаєв-Смик, О.А. Кириленко, В.Л. Маріщук, Е.А. Мілерян, В.Є. Мільман, В.Ф. Моргун, Г.С. Нікіфоров, В.М. Писаренко, С.М. Симоненко, Л.П. Степанова, Р.Бенджамін, Р.Грін).
Проблемі психологічного стресу при виконанні професійних обов’язків присвячені численні роботи (П.Б. Зільберман, В.Л. Маріщук,В.М. Писаренко,
В.А. Плахтієнко, О.А. Сіротін, О.А. Чернікова, Н.І Дяченко,Л.О. Кандибович, С.І. Сівін, І.І. Ліпатов, А.Л. Злотніков, А.В. Чирва, А.В. Порицький та ін.), які зосередились в основному на когнітивних, поведінкових та психофізіологічних аспектах подолання стресового стану та підвищенні емоційної стресостійкості. Особистісні чинники та механізми ефективного функціонування особистості в умовах професійного психоемоційного стресу не були предметом спеціального дослідження. 
Таким чином, на основі аналізу літератури, можна виокремити такі основні напрямки дослідження стресових станів:
- взаємодія основних джерел і негативних наслідків стресу в моделях "особистість-середовище" [3];
- специфіка проявів і накопичення стресових реакцій, що відображуються в синдромах загального та хронічного стресу, в моделях регуляції станів [5];
- дослідження адаптивності до стресу [2];
- дослідження психологічних наслідків впливу стресових факторів, що підвищують інтенсивність соціальної та психологічної дезадаптації людей, які переживають емоційний стрес під дією екстремальних умов [5].
Незважаючи на широкий спектр теоретичних і прикладних підходів у вивченні впливу стресу на діяльність педагога , ця проблема не дістала цілісного аналізу в діяльності менеджера освітнього закладу: недостатньо вивчені критерії стресостійкості його діяльності; не повною мірою виявлені механізми підвищення стресостійкості менеджера освітнього закладу; співвідношення стресостійкості з широким спектром якостей менеджера освіти. Саме це набуває особливого значення в контексті системних і диференціальних досліджень стрес-менеджменту. Розробка цієї проблеми важлива не тільки в теоретичному, але і в практичному плані, зокрема, для вирішення завдань профілактики, ранньої діагностики та психокорекції наслідків професійного стресу, розвитку особової й професійної 

самореалізації менеджера освіти, для забезпечення його високої працездатності. Таким чином, актуальність і недостатня теоретична та практична розробленість даної проблематики й обумовили доцільність вибору теми магістерського дослідження "Механізми підвищення стресостійкості менеджера освітнього закладу".
Мета статті: проаналізувати проблеми стресостійкості у професійній діяльності менеджерів освітніх закладів.
Завдання – на основі теоретико-методологічного аналізу наукової літератури виділити основні напрями та підходи до дослідження стресостійкості, визначити її сутність та компоненти, обґрунтувати механізми підвищення стресостійкості менеджера освітнього закладу.
Аналіз робіт вітчизняних і закордонних дослідників щодо вивчення різних аспектів проблеми стресостійкості (М. Аболін, П.Б. Зільберман,Л.О. Кітаєв-Смик, В.Л. Маріщук, В.С. Мерлін, В.А. Плахтієнко, О.А. Чернікова) дозволяє виділити наступні чотири основні типи концептуалізації стресостійкості особистості, при яких вона розглядається як результат: 
1) адекватних захисних процесів та долаючих стратегій (З. Фрейд, А. Фрейд, Т. Марушевський, К. Хорні); 
2) адаптивних когніцій (А. Бек, Д. Холмс); 
3) специфічних особистісних утворень (Ю.М. Губачов, Р. Кеттел, Н.І. Наєнко, Т.Н. Немчин, А.Є. Ольшаннікова, Ч.Д. Спілбергер, Н.В. Тарабріна);
4) пошукової активності (В.В. Аршавський, В.С. Ротенберг).
Аналіз наукової літератури з теми дослідження показав, що в сучасній науці існують різні підходи до визначення поняття стресостійкість. Під терміном "стресостійкість" розуміють такі окремі його складові, як емоційна стійкість, стрес-резистентність, фрустраційна толерантність та ін. З позиції системного підходу (В.А.Ганзен, Е.П.Геньковська, В.М.Ільїн, Б.Ф. Ломов, В.І. Медведєв), стресостійкість є системою, яка включає певні компоненти та засіб їх організації, що відкриває можливості для дослідження різних параметральних характеристик щодо елементів даної системи. З іншого боку, даний підхід дозволяє розглядати стресостійкість також як елемент системи "Особистість", в яку включені і в якій знаходяться у взаємозв'язку властивості, що утворюються в процесі життєдіяльності людини.
Спираючись на основні положення системного підходу, теорії інтегральної індивідуальності В.С. Мерліна та положення про стресостійкість як інтегральну властивість особистості (Б.Х.Варданян, П.Б.Зільберман, С.В.Суботін) ми припускаємо, що стресостійкість є інтегральною властивістю цілісної особистості, і є взаємопов'язаною з багаторівневою системою елементів, що представлені комплексом когнітивних, інтелектуальних, емоційних, особистісних властивостей. Індивідуальні відмінності в ступені вираженості стресостійкості зумовлюються якісними й кількісними характеристиками властивостей особистості , які складають даний комплекс.
Дослідники, розглядаючи проблему стресостійкості пов’язують її рівень розвитку з певними психологічними характеристикам особистості: 
- з тривожністю (Б.Г.Ананьєв, В.Е.Мільман); 
- з агресивністю (Т.М.Курбатова, А.А.Реан);
- з локусом суб’єктивного контролю (С.І. Абрамович, Я.Л.Коломинський); 
- з мотиваційною спрямованістю особистості (О.М. Кретчак, О.Н. Устінов, О.І. Черкашин).
Взаємозв’язки стресостійкості та таких когнітивних процесів як память, увага, сприйняття, формування суджень розглядаються в дослідженнях Г. Айзенка, Дж. Хейли, М. Холодної. 
Однак, незважаючи на багаторічну історію вивчення проблеми стресостійкості, відчувається дефіцит конкретних досліджень, присвячених аналізу цілісних синдромів проявів стресу, специфічних для професійної діяльності менеджерів освітніх закладів з акцентом на особливості її реалізації в сучасних умовах на всіх рівнях освітньої системи. Проте до сьогоднішнього дня не було проведено жодного комплексного дослідження, спрямованого на аналіз особливостей виникнення і розвитку стресу в діяльності менеджерів освіти та механізмів підвищення їх стресостійкості . Ми вважаємо, що перспективною лінією продовження розпочатих досліджень може служити подальший розвиток комплексної стратегії вивчення професійного стресу в діяльності менеджерів освіти . 
Співвідносячи проблеми стресу з умовами роботи в організації, Н.В. Самоукіна пише: "Професійний стрес - це напружений стан працівника, що виникає у нього при впливі емоційно-негативних і екстремальних факторів, пов'язане з виконуваної професійною діяльністю" [6, с.19]. 
Н.В. Самоукіна виділяє основні види професійного стресу (дистресу):
1) інформаційний стрес – виникає в умовах жорсткого ліміту часу і посилюється в умовах високої відповідальності будівлі. Інформаційний стрес супроводжується невизначеністю ситуації (або недостовірною інформацією про ситуацію) і швидкою зміною інформаційних параметрів; 
2) емоційний стрес виникає при реальній або передбачуваної небезпеки (почуття провини за невиконану роботу, стосунки з колегами). Нерідко руйнуються глибинні установки і цінності працівника, пов'язані з його професією;
3) комунікативний стрес, пов'язаний з реальними проблемами ділового спілкування. Він проявляється в підвищеній конфліктності, в нездатності контролювати себе, в невмінні тактовно відмовити в чомусь, в незнанні засобів захисту від маніпулятивного впливу.
Дані види професійного стресу присутні в діяльності менеджерів освіти.
Самоукіна пропонує досить цікаві техніки саморегуляції в умовах стресу. Основні правила поведінки в умовах стресу: спостерігати за собою; шукати способи "зупинки" самого себе (типу "зробити паузу в спілкуванні"); перевести свою енергію в іншу форму діяльності (відволіктися); замислитися над тим, що допомагає зняти напругу, про те, що радує.
Проблема контролю і запобігання стресу в діяльності менеджерів освіти пов'язана не стільки з тим, щоб неодмінно боротися зі стресом, скільки в грамотному і відповідальному управлінні стресами і зниження ймовірності переростання стресу в дистрес, в ефективному оволодінні основними компонентами стресостійкості. 
Куліков Л.В. визначає такі компоненти стресостійкості: здатність прогнозувати розвиток життєвих ситуацій і таким чином уникати дії стресорів; здатність контролювати емоції та розвивати вольові якості особистості; володіння навичками саморегуляції; активність в перетворенні стресової ситуації; досвід вирішення стресових ситуацій та оволодіння ефективними засобами їх подолання; гнучкість адаптаційних процесів щодо різноманітних стресорів; здатність до повноцінної самореалізації, особистісного зросту з своєчасним та адекватним вирішенням внутрішньо особистісних конфліктів; задоволення самореалізацією; здатність витримувати великі навантаження в екстремальних умовах праці [4, с.7].
Збереження або підвищення стресостійкості особистості менеджера пов’язана з пошуками ресурсів, що допомагають йому у переборенні стресових ситуацій. Б.Г.Ананьєв визначає, що такими ресурсами є наявність соціальної підтримки, співчуття з боку інших людей, моральна допомога, солідарність членів колективу[1] . Е.Фром виділив три основні психологічні ресурси, які допомагають людині зберігати душевну рівновагу у важких життєвих ситуаціях – надію, віру, душевну силу ( мужність). [7] Г.Сельє розрізняє два види адаптаційних ресурсів при стресі: поверхова адаптаційна енергія та глибока адаптаційна енергія. Поверхові ресурси активізуються в стресовій ситуації завжди, легко відновлюються ( наприклад, після відпочинку, сну, харчування, релаксації). Активізація глибокої 

адаптаційної енергії розпочинається тоді, коли особистість знаходиться в стресогенній ситуації довгий час та поверхові ресурси вичерпані.
Інші автори відмічають, що позитивне соціальне середовище (сім’я, друзі, колеги) є одним з важливих факторів збереження стресостійкості людини. А також визначають психологічну та соціальну компетентність як ресурси стресостійкості. Рівень компетентності, культури, обізнаності в питаннях стресу разом з соціальним досвідом формують конкретні форми поведінки менеджерів освіти та їх адаптаційних процесів у стресових ситуаціях .
У 20010 - 2011 роках нами була здійснена педагогічна діагностика ресурсів стресостійкості менеджерів у загальноосвітніх школах, школах-інтернатах м. Балта Одеської області та району, якою охоплено 56 менеджерів освіти. Як інструментальні заходи для дослідження ресурсів стресостійкості, використовувалися модифіковані опитувальники та бесіди. Загальна програма збору інформації передбачала укладання угод з керівниками даних закладів про те, що наше дослідження носить суто дослідницький характер і його результати, так само як і згадування конкретних освітніх закладів, не будуть використані в публіцистичних або інших (викривальних) цілях. Нами виявлено такі показники ресурсів стресостійкості у менеджерів освітніх закладів: відношення до стресів як до здобуття певного досвіду (3%), емоційно-

вольові якості (5 %), позитивність мислення (6%), задоволення професійною діяльністю (26%),активна життєва установка (10%), відношення до здоров’я як до самої великої цінності (6%), здатність контролювати ситуацію (7%), компетентність (25%), знання інтерактивних технологій зміни себе та стресогенної ситуації (3%), успішність у професійній діяльності (9%). Отримані результати за визначеними ресурсами стресостійкості показали наступне. У більшості менеджерів освіти в процесі виконання ними професійних обов’язків може виникати необхідність корекції управління стресами та необхідність здобуття певних знань з стрес-менеджменту. 
Висновки. Основними напрямами подальшої роботи нами визначено створення адаптаційних програм для даного контингенту менеджерів освіти, що включають спеціалізовані тренінги, створення груп сенситивності для удосконалення ділової взаємодії, ціленаправлене навчання основним методам підвищення стресостійкості. Перспективи подальших досліджень проблеми механізмів підвищення стресостійкості менеджера освітнього закладу ми бачимо й у вдосконаленні процесу управління організаційними стресами, диференційованої профілактики професійного стресу і підвищенні стресостійкості менеджерів освіти. 
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