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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі знань, код
та назва спеціальності, ступень
вищої освіти

Найменування
показників
Загальна кількість
годин – 12

Професія – 5162 Поліцейський;
262 Правоохоронна діяльність,

Кількість тем – 4

Характеристика навчальної
дисципліни
Навчальний курс 1
Семестр 1
Види контролю: залік

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
денна форма навчання
Лекції – 10
Семінарські заняття-0
Практичні заняття - 1
Самостійна робота – -0
Індивідуальні завдання:

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
2.1.
Метою викладання навчальної дисципліни «Стресостійкість» є
розвиток у здобувачів освіти знань про феномен стресу, навичок управління
стресом та підвищення стресостійкості особистості.
2.2. 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 первинної психологічної допомоги.
2.3. 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.
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Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
ЗПК

ЗПК-7

Формування стресостійкості.

Міждисциплінарні зв’язки: професійно-психологічна підготовка поліцейського,
конфліктологія.
2.4. Форма підсумкового контролю залік.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 12 години
3. 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.
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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.
4. Структура навчальної дисципліни.
4.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Тема 1.Загальна теорія стресу.
Тема 2. Стрес в професійній діяльності
поліцейського.
Тема 3. Ресурси та шляхи підвищення
стресостійкості поліцейського.
Тема 4.Перша психологічна допомога в
роботі поліцейського
Разом:

2

2

4

4

4

4

Практичні
заняття
Семінарські
і заняття
Лабораторн
і заняття
Самостійна
робота

Лекції

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на
вивчення
навчальної
Вид
дисципліни
контролю
Всього
З них:

2

2

12

10 2

залік

5. Методи навчання та критерії оцінювання.
5.1. Методи навчання – це способи (шляхи) взаємозалежної діяльності
викладача та курсантів, спрямовані на вирішення завдань навчання. Всі методи
підготовки доповнюють один одного, іноді ними користуються одночасно, тому
що жоден з них не може бути визнаний універсальним.
Словесні:
Бесіда (семінарські заняття) – це діалог між викладачем та курсантом, який дає
можливість за допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань
спрямувати слухачів на активізацію отриманих знань. Саме з допомогою їх
викладач активізує діяльність слухачів, ставлячи їм запитання для
розмірковування, розв'язання проблемної ситуації.
Лекція служить для пояснення теми; її типовими ознаками, є тривалість запису
плану та рекомендованої літератури, уведення та характеристика нових понять,
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розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки викладача, відповіді на
запитання.
Наочні методи
Презентація (ілюстрація) – допоміжний метод при словесному методі, її
значення полягає в яскравішому викладенні та показі власної думки.
Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування, наприклад,
демонстрація навчальних фільмів, демонстрація ситуацій на навчальному манекені.
Практичні методи: тренінгові вправи. Ці методи дозволяють апробувати
нові знання, навички, уміння надання першої психологічної допомоги різним
категоріям громадян.
5.2. Методи контролю:
Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь
курсантів відбувається у формі поточного та підсумкового видів контролю.
Поточний контроль здійснюється через оцінювання усних відповідей щодо
проблем для обговорення, передбачених планом практичних занять, а також
шляхом, вирішення ситуаційних задач.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань,
їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів
обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну виставляються в журналі обліку роботи академічної
групи окремою графою за національною системою оцінювання («відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під
час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів в Університеті враховуються такі види
робіт: навчальні заняття (практичні); ведення робочих зошитів, щоденників
самоспостереження). Вони оцінюються за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або
самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної
системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна
кількість балів
(перед
=( (
підсумковим
контролем)

Результат
навчальних
занять
за семестр

Результат
+

самостійної
роботи за
семестр

)/ 2)*10
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Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення
вивчення курсу.
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. Постравматичний 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.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточнонакопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи
академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках здобувачів,
залікових книжках. Присутність здобувачів на проведенні підсумкового контролю
заліку обов’язкова. Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на підсумковий
контроль залік, то науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку
успішності відмітку «не з’явився».
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Підсумковий контроль залік оцінюється за національною шкалою. Для
переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з національної системи
оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна
кількість балів на підсумковому контролі заліку, які використовуються при
розрахунку успішності здобувачів, становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі заліку.
Загальна кількість

Підсумкові бали
навчальної
дисципліни

=

балів (перед
підсумковим
контролем)

Кількість балів за
+

підсумковим
контролем

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю (залік)
отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне складання
підсумкового заліку допускається не більше двох разів: один раз – викладачеві, а
другий – комісії, до складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3
науково-педагогічних працівника.
Робота під час навчальних
занять
Отримати позитивну
оцінку

Самостійна та індивідуальна
робота
підготувати есе

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий
контроль не менше 30
балів

9

6. Шкала оцінювання: національна та ECT
Оцінка

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS
Оцінка в
Оцінка за
Оцінка за шкалою ECTS
балах національною
Пояснення
шкалою
90 – 100

А

відмінно - теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з
однією незначною помилкою)
B
дуже добре - теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою
Добре
навчання, виконані, якість виконання більшості з них оцінено
(“зараховано”)
числом балів, близьким до максимального, робота з двома-трьома
незначними помилками)
C
добре - теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані,
всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
виконані, якість виконання жодного з них не оцінено
мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з
помилками, робота з декількома незначними помилками або з
однією-двома значними помилками
D
задовільно - теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані,
всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
Задовільно
виконані, якість виконання жодного з них не оцінено
(“зараховано”)
мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з
помилками, робота з декількома незначними помилками або з
однією-двома значними помилками
E
задовільно - теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки
FX умовно незадовільно – теоретичний зміст курсу освоєний
Незадовільно
частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані,
(“не зараховано”)
більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань
не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів,
близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над
матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання
навчальних завдань (із можливістю повторного складання),
робота, що потребує доробки)
F
безумовно незадовільно – безумовно незадовільно (теоретичний
зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички роботи не
сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі
помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не
приведе до значного підвищення якості виконання навчальних
завдань, робота, що потребує повної переробки
Відмінно
(“зараховано”)

80 – 89

75 –79

65 –74

60 – 64

21–59

1–20
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