
ПЕРЕДМОВА 

Навчальна  дисципліна  «Психологія  стресу»  відноситься  до  навчальних  дисциплін
циклу  професійної  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  першого  (бакалаврського)  зі
спеціальності 053 «Психологія»

Мета навчальної дисципліни: формувати знання та ознайомити майбутніх фахівців
з експериментальними і прикладними дослідженнями в галузі психології стресу; який надає
можливість  організму  пристосовуватися  до  різних  форм  середовища  за  рахунок
універсального комплексу нейрогуморальних реакцій.

Завдання  навчальної  дисципліни:  розкрити  різні  підходи до поняття стресу,
ознайомити  з  експериментальними  та  прикладними  дослідженнями  в  галузі  психології
стресу;  виявити  причин виникнення  стресу, його форм, динаміки, оцінки, а також
формування знань, умінь та практичних навичок щодо найбільш  ефективних  методів
запобігання  негативних  наслідків  стресу;  оволодіти  методами  нейтралізації  та  управління
стресом.

Об’єкт навчальної дисципліни – психологія стресу.
Предмет вивчення навчальної дисципліни - теоретичні засади,  експериментальні

та дослідження  та практичні рекомендацій з психології стресу. 
Після вивчення курсу «Психологія стресу» (шифр компоненти освітньої програми на

базі  повної  загальної  середньої  освіти –  ВБ-13)  здобувачі  вищої  освіти  повинні  володіти
такими компетентностями: 

Загальні компетентності:
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК3. Навички використання інформаційних комунікаційних. 
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії.

Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
 СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології.
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
СК4. Здатність  самостійно  збирати  та  критично  опрацьовувати,  аналізувати  та
узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.
СК11. Здатність  до  особистісного  та  професійного  самовдосконалення,  навчання  та
саморозвитку.

Методи  та  форми  навчання: теоретичного  та  емпіричного  дослідження,  аналізу
даних,  технології  психологічної  допомоги;   аналізу  й  конспектування  першоджерел,
розв’язання  психолого-педагогічних  ситуацій,  складання  психологічних  характеристик,
власних  проектів,   методики  досліджень  та  інтерпретації  отриманих  даних;  лекційні,
семінарські заняття, індивідуальна й самостійна робота; робота в мережі Internet.

Організація  поточного  та  підсумкового  контролю  знань.  Метою  поточного
контролю є перевірка  у студентів  рівня набутих знань та  умінь на лекціях,  семінарських
заняттях  та  шляхом  самостійного  вивчення  програмного  матеріалу.  Поточний  контроль
здійснюється  персоніфікованим  оцінюванням  роботи  кожного  студента.  Структура
поточного контролю враховує особливості денної, заочної форм навчання.

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу дисципліни складає 100
балів. 

У поточному контролі знань студентів із дисципліни «Психологія стресу» оцінюванню
підлягають наступні обов’язкові елементи:

1. Системність і активність роботи на семінарських заняттях.
2. Виконання модульних завдань.
Оцінка системності і активності роботи на семінарських заняттях передбачає контроль:
1) рівня  знань,  продемонстрованого  студентами  у  їх  виступах  чи  відповідях  на

семінарських заняттях;



2) результатів виконання і захисту контрольних робіт чи інших завдань, винесених на
певне семінарське заняття.

Формою підсумкового контролю знань є залік.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Формулювання  результатів  навчання  для  обов’язкової  навчальної  дисципліни
«Психологія стресу» базується на результатах навчання, визначених освітньо-професійною
програмою, зокрема: 
ПРН1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та
пропонувати шляхи їх подолання в контексті психології стресу.
ПРН2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в
контексті професійних завдань.
Здійснювати  пошук  інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням  інформаційно-
комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.
ПРН3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.
ПРН4. Обґрунтовувати  власну  позицію,  робити  самостійні  висновки  за  результатами
власних досліджень і аналізу літературних джерел.
ПРН5.  Обирати та застосовувати валідний і  надійний психодіагностичний інструментарій
(тести,  опитувальники,  проективні  методики  тощо)  психологічного  дослідження  та
технології психологічної допомоги.
ПРН9. Пропонувати  власні  способи вирішення  психологічних  задач  і  проблем у  процесі
професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.
ПРН10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, відстоювати власну позицію,
модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника.
ПРН11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки
запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій.
ПРН13.  Взаємодіяти,  вступати  у комунікацію,  бути зрозумілим,  толерантно ставитися  до
осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.
ПРН16.  Знати,  розуміти  та  дотримуватися  етичних  принципів  професійної  діяльності
психолога.
ПРН17.  Демонструвати  соціально  відповідальну  та  свідому  поведінку,  слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.


