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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вивчення навчальної дисципліни «Стресостійкість» складена
відповідно до освітньої програми первинної професійної підготовки за
професією 5162 Поліцейський; 262 Правоохоронна діяльність.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Стресостійкість» є
феномен стресу та шляхи підвищення стресостійкості поліцейського.
Міждисциплінарні
зв’язки:
професійно-психологічна
підготовка
поліцейського, конфліктологія.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Загальна теорія стресу. Стрес в роботі поліцейського.
2. Професійний стрес. Стресогенні фактори в роботі поліцейського.
3. Ресурси стресостійкості та способи подолання стресу.
4. Перша психологічна допомога в роботі поліцейського.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою вивчення курсу є формування у здобувачів освіти
психологічних знань про феномен стресу, сприяти розвитку стресостійкості
особистості.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Стресостійкість» є
ознайомлення з теоретичними знаннями про закономірності та наслідки
протікання стресових станів, найбільш ефективними способами нейтралізації та
управління стресом, сприяти розвитку практичних навичок підвищення
стресостійкості поліцейських, надання першої психологічної допомоги.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
 сутність поняття «стрес» та його види;
 особливості прояву стресу в професійній діяльності поліцейського;
 сучасні прийоми та техніки управління стресу;
вміти:
 оцінювати власний актуальний стан;
 використовувати техніки попередження та нейтралізації негативних
наслідків стресових переживань;
 надавати первинну психологічну особам, які її потребують.
1.4. Форма підсумкового контролю залік.

1.5.Програмні компетентності.
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
ЗПК

ЗПК-5

Формування стресостійкості

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 12 годин.
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни.

Тема 1. Загальна теорія стресу. Стрес у роботі поліцейського.
Історичний екскурс вивчення стресу (Авіцена, У.Б. Кенон).Визначення поняття
«стрес», його види: еустрес, дистрес, фізіологічний, психологічний, соціальний,
професійний, травматичний. Фази стресу: первинний шок, стадія
резистентності, стадія виснаження. Причини виникнення стресу. Механізми
виникнення стресу. Зміна поведінкових реакцій та інтелектуальних процесів
при стресі.
Тема 2. Стрес в професійній діяльності поліцейського.
Поняття «професійного стресу», особливості діяльності поліцейського як
стресори. Групи ризику для виникнення професійного стресу. Поняття
«синдром професійного вигорання», складові (емоційне виснаження,
деперсоналізація, редукція професійних обов’язків). Травматичний стрес, його
наслідки. Феномен посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Негативні
емоції і їх значення в стресових станах, функції емоцій: сигнальна і
комунікативна. Тривога. Подолання тривоги як спосіб управління стресом.
Горе. Фрустрація. Гнів. Робота з емоціями в стресі.
Тема 3. Ресурси стресостійкості та способи подолання стресу.
Поняття стресостійкості. Суб’єктивні чинники, що впливають на рівень стресу.
Копінг – стратегії. Ресурси: зовнішні і внутрішні. Методи нейтралізації стресу:
фізіологічні (масаж, акупунктура, фізичні вправи), біохімічні (фармакотерапія,
аромотерапія), фізичні (лазня, загартовування, водні процедури, дихальні
техніки, м’язова релаксація), психологічні (аутогенне тренування, НЛП,
медитація, раціональна терапія, візуалізація).
Тема 4.Перша психологічна допомога в роботі поліцейського.
Психічні стани громадян, з якими можуть стикатися поліцейські: шоковий стан,
страх, неконтрольована рухова активність, агресія, істерика, жертва насилля,
загроза суїциду. Дії поліцейських для першої психологічної допомоги.
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Інформаційні ресурси в Інтернеті
1. URL: http://osvita.ua/school/psychology/ – освіта. ua.

2. URL: http//www.meta-ukraine.com – Мета – українська пошукова система.
3. URL: http://management.com.ua.
4. URL: http//www.google.com – пошукова система Google.
4.Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Питання, що виносяться на залік
1. Поняття стресу. Види стресу.
2. Фази стресу. Особливості прояву стресового стану.
3. Індивідуальні особливості, які знижують психологічну стійкість.
4. Індивідуальні особливості, які підвищують психологічну стійкість.
5. Особливості діяльності поліцейського як стресори.
6. Вплив стресу на поведінку людини.
7. Вплив стресу на інтелектуальну сферу особистості.
8. Фізіологічні зміни під час стресу.
9. Поняття професійного стресу.
10.Фактори виникнення професійного стресу.
11. Негативні наслідки професійного стресу.
12. Психосоматичні захворювання.
13.Чинники синдрому емоційного вигорання, складові та прояви.
14.Травматичний стрес. Посттравматичний стресовий розлад.
15. Особливості прояву емоцій в стресі. Робота з емоціями в стресі.
16. Тривога. Подолання тривоги.
17. Поняття «копінг», «ресурс».
18.Фізіологічні методи нейтралізації стресу.
19.Біохімічні методи нейтралізації стресу.
20.Фізичні методи нейтралізації стресу.
21. Психологічні методи нейтралізації стресу.
22.Релаксація як техніка психічної саморегуляції.
23. Аутогенне тренування.
24. Раціональне мислення.
25. Візуалізація.

