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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
01 Освіта / Педагогіка 

 
 

вибіркова 

Модулів – 2 
Спеціальність:  

011 Освітні, 
педагогічні науки 

 
Освітня програма 
«Педагогіка вищої 

школи» 
 

 

Рік підготовки 
 
 

Змістових модулів – 2 

2-й  Семестр 
 
 

Загальна кількість годин -
90  

3-й  
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 6 
самостійної роботи 
студента – 12  

 
 

Освітній рівень: 
другий 

(магістерський) 

20 год.  
Практичні, семінарські 
10 год.  

Лабораторні 
-  Самостійна робота 

60 год.  
 Вид контролю: залік 
 

Передумови для вивчення дисципліни: 
«Психологія вищої школи», «Педагогіка вищої школи», «Теорія і практика вищої 
професійної освіти в Україні» 

 
 

Дисципліна «Психологія стресу» виступає основою для вивчення різних видів психічних 
проявів стресу та його наслідків на кафедрі вікової та педагогічної психології. Вона знайомить 
студентів з предметом психології стресу як науки, що вивчає історико-методологічні основи 
психоемоційних змін при впливах стресових умовах, її прикладними завданнями виступає, 
розкриття основних психологічних проблем при організації психологічної допомоги різного 
типу і на різних стадіях життєвого циклу при наявних стресових ознаках особистості. 

У лекційній частині дається обґрунтування особливого розуміння процесу стресу в 
міждисциплінарних галузях наукового знання. Розглядається структура формування стресових 
реакцій як змістовних змін в розвитку психіки особистості в наслідок впливу стресових 
факторів різного характеру. Знання, отримані студентами в ході вивчення дисципліни 
«Психологія стресу», повинні забезпечити їм можливість вироблення обґрунтованої 
професійної позиції по відношенню до проблем розуміння, діагностики та формування системи 
допомоги особам із проявами психічної депривації.  

 
 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета навчальної дисципліни полягає в формуванні теоретичних знань та практичної 

підготовки для забезпечення психологічної допомоги при роботі із проявами стресу і ПТСР у 
клієнтів.  

Завдання: дисципліни є вивчення студентами сучасних концепцій біологічного і 
психологічного стресу, його впливу на психічне і соматичне здоров'я, закономірностей його 
розвитку, чинників, сприяючих його модифікації в еустрес або дистрес, особливостей 
професійних стресів, методів саморегуляції і психотерапії стресових станів. вивчення проявів 
психотравматичного психологічного процесу; визначення механізмів впливу стресу на 
поведінкові та емоційні прояви; розробка методологічних основ формування реабілітаційних 
програм; оволодіння технічними прийомами комплексної діагностики особистості, формування 
навичок професійного психологічного діагностування і корекції. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
- форми організації, методику проведення консультативних зустрічей; 
роль психологічної допомоги у процесі відновлення після травм, стресів, кризових станів; 
- різні форми проведення психологічних психолого-реабілітаційних заходів.  
- індивідуально-типологічні параметри особистості; їх характер, здібності; 
- можливості і необхідні умови застосування психодіагностичних методик у відповідності 

з віковими особливостями обстежуваних; 
- основні види репрезентативності тестових даних. 
вміти: 
- на належному методологічному рівні провести будь-яку форму психолого-

реабілітаційного заходу; 
- використовувати різні прийоми та методи психологічної допомоги; 
- розробляти приблизні план психологічної реабілітації. 
- проводити адекватний відбір психодіагностичних стандартизованих і 

нестандартизованих методик відповідно до якостей, що досліджуються; 
- обробляти, інтерпретувати і представляти результати психологічного дослідження; 
- працювати з стандартизованими опитувальниками, проективними методиками і власне 

тестами; 
- проводити інтегративне дослідження особистості на основі поєднання різнотипних 

методик.  
- використовувати знання клінічної психології при вивченні та поясненні психічних явищ; 
- оцінити психічний стан людини; 
- діагностувати наявність патологічних відношень в психічній діяльності людини. 
 
Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми в галузі 

вищої освіти та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ЗК-1. Здатність діяти соціально відповідально, свідомо виконувати свої громадянські 
обов’язки; діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та поваги до різноманітності; проявляти 
емпатію та толерантність. 

ЗК-2. Здатність до абстрактного та критичного мислення, аналізу та синтезу, до розуміння 
причинно-наслідкових зв'язків у предметній галузі. 

ФК-12. Здатність використовувати у професійній діяльності знання психологічних 
закономірностей і механізмів функціонування й розвитку особистості та соціальної групи. 

 
3. Очікувані результати навчання 

ПРН 4. Вміти проводити критичний аналіз інформаційних джерел, освітніх, наукових і 
професійних текстів у галузі своєї спеціальності. 



ПРН 12. Встановлювати ефективну взаємодію/комунікацію з дотриманням етичних норм 
для забезпечення одноосібної/ конструктивної командної роботи; вміти добирати оптимальні 
засоби та прийоми спілкування і мотивації, адекватні форми та методи педагогічної підтримки 
осіб з особливими освітніми потребами, а також проявляти емпатію та толерантність, 
враховувати особливості комунікативної діяльності, зокрема і в електронній мережі. 

ПРН 16. Здійснювати рефлексію, володіти навичками оцінювання та самостійного і 
відповідального вирішення соціально-педагогічних проблем у складних і непередбачуваних 
ситуаціях, вибору шляхів їх вирішення з урахуванням нових підходів в освіті. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основні поняття психології стресу  
Тема 1. Психологія стресу як навчальна дисципліна  
Теоретичні основи психології стресу. Психологічні проблеми стресу. Умови роботи 

психолога з проявами стресу у клієнта. Системи психологічної підтримки особистості в 
стресогенних умовах. Основні завдання психології стреса, система заходів подолання стресу. 
Визначити основні ознаки порушень в наслідок стресових ситуацій.  

Тема 2. Поняття стресу та стресостійкості  
Стрес: історія вивчення і сучасні уявлення. Крива розвитку стресової ситуації. Поняття 

про стресостійкість Поняття психологічного стресу. Психічні стресори. Чинники, що 
впливають на розвиток психологічного стресу. Види (рівні) реакцій людини на стрес. Вплив 
індивідуальних і особистих особливостей людини на виникнення і розвиток стресу. 

Тема 3. Стресові стани, їх механізми  
Стрес і стреси. Фізіологічний та психологічний стреси. Психічна травма і травматичні 

події. Три рівні впливу хронічного стресу на особистість: рівень реакцій, соціального 
функціонування, глибинних особистісних змін. Ціннісний, інтегральний підхід до особистості у 
стані хронічного стресу. Позитивний вплив стресу на людину. Негативний вплив стресу. Вплив 
стресу на організм людини. 

Психічна травма Травматичний досвід. Динаміка переживання травматичної ситуації. 
Посттравматичний стресовий розлад. Суїцидальна поведінка. Реакції горя. Психосоматичні 
реакції на стрес. 

Тема 4. Види стресу 
Вчення Г. Сельє про стрес, як загальний адаптаційний синдром. Стадії розвитку стресу, 

особливості функціонування організму на кожній з них. Значення досліджень Г. Сельє для 
сучасної психології стресу. Дослідження психофізіології стресу після Г.Селье. Роль 
симпатичної і парасимпатичної системи в формуванні загального адаптаційного синдрому. 
Дослідження особливостей адаптаційного синдрому при різних видах стресу. 
Психофізіологічна модель стресу в сучасній науці. 

Генетично-конституціональна теорія стресу. Модель схильності до стресу. 
Психодинамічна модель стресу. Міждисциплінарні, системні та інтегративні моделі стресу. 
Теорії конфліктів і їх взаємозв'язку зі стресом. Стрес, викликаний позитивними емоціями і 
"несильний стрес, мобілізуючий організм". Емоційні процеси, які супроводжують стрес, і 
ведуть до несприятливих змін в організмі. Психологічний стрес або - обумовлений соціальними 
факторами. 

Тема 5. Стрес та стресові ситуації: динамічна складова  
Загальні закономірності розвитку стресу. Класична динаміка розвитку стресу. Вплив 

характеристик стресора на рівень стресу (інтенсивність стресу, його тривалість і 
характеристики індивідуальної чутливості до стресу). Фактори, що впливають на розвиток 
стресу: вроджені особливості організму; батьківські сценарії; особистісні особливості, рівень 
тривожності; фактори соціального середовища; когнітивні фактори. Наслідки стресу: 
психосоматичні захворювання і посттравматичний синдром. 

 
Змістовий модуль 2. Особливості посттравматичних стресових розладів  



Тема 6. Посттравматичний стресовий розлад 
Історія розвитку поняття посттравматичний стресовий розлад. Травматичний стрес і 

посттравматичний стресовий розлад. Психологічні моделі ПТСР. Етимологія поширення ПТСР. 
Індивідуальна вразливість і психологічні наслідки травми. Критерії ПТСР в МКБ-10. Критерії 
посттравматичного стресового розладу по DSM-IV. Діагностичні критерії гострої реакції на 
стрес по DSM-IV. Діагностика хронічної зміни особистості. Типи ПТСР за Волошиним. Типи 
травматичних ситуацій. ПТСП синдроми, групи його елементів. Гостра реакція на стрес. 
Фактори ризику та індивідуальна уразливість. Стадії відновлення після травм. Характеристики 
дисоціативних станів. Основні форми дисоціації. Дисоціативні зміни ідентичності. 

Тема 7. Екстрена психологічна допомога 
Основні особливості екстремальних ситуацій. Екстрена психологічна допомога при 

гострій реакції на стрес. Визначення екстреної психологічної допомоги. Організація 
психологічної допомоги на місці НС. Етапи екстреної психологічної допомоги. Етичні 
принципи фахівця-психолога при роботі в НС. Методи, надання екстреної психологічної 
допомоги. Процедура і мета дебрифінга. Частини та фази дебрифінга. Прояви нервово-психічні 
порушення при НС. Форми неврозів, що спостерігаються в екстремальних умовах. Періоди 
розвитку ситуації, в яких спостерігаються різні психогенні порушення. Класифікація чинників, 
що впливають на розвиток і компенсацію психічних розладів при надзвичайних ситуаціях. 
Методи психопрофілактики в реабілітаційній психології: психогігієна, психопрофілактика. 
Особливості написання психореабілітаційних програм, види роботи реабілітаційних психологів, 
системи психологічної  реабілітації, діагностики психологічних факторів, рівні впровадження 
реабілітаційної психології. Загальні стратегії психотерапії ПТСР. Стадії терапевтичної роботи з 
людьми, що страждають на ПТСР. Психотерапевтичні методи при ПТСР. 

Тема 8. Психологічні методи регуляції стресу  
Общеоздоравлівающее методи зняття стресу.Традиційні методи нейтралізації стресу. Нові 

інформаційні методи нейтралізації стресу. Тактика боротьби зі стресом в залежності від 
часу його настання. Способи саморегуляції психологічного стану під час стресу: 

аутогенне тренування; дихальні техніки; м'язова релаксація; робота з власними думками і 
переконаннями (Аутораціональная терапія); дисоціація; візуалізація; умовно-рефлекторні 
техніки; прагматизація стресу; релігія як спосіб боротьби зі стресами. Нейтралізація стресу за 
допомогою психотерапії. 

Тема 9. Регуляція стресу в освітньому середовищі 
Усунення причин стресу шляхом вдосконалення поведінкових навичок учасників 

навчального процесу. Розгляд конфліктів всередині навчальних колективів, як джерела стресів. 
Удосконалення комунікативних навичок суб’єктів освітньогої діяльності. Занижена самооцінка 
як джерело стресів. Формування впевненої поведінки. фрустрації як джерело стресів. Навчання 
навичкам ефективного цілепокладання. Постійний цейтнот як джерело стресу. Освоєння 
прийомів тайм-менеджменту, впровадження їх в просторі освіти. 

Тема 10 . Психологічні методи регуляції в умовах педагогічного супроводу 
Антистресовий стиль роботи педагогів в процесі супроводу учнів та студентів. Основні 

підходи до боротьби зі стресом. Загальна класифікація методів профілактики і корекції стресу в 
навчальній діяльності. Приклади методів усунення причин розвитку стресу - «об'єктна 
парадигма» (Режими праці і відпочинку, time-management, формування умов для «здорового 
способу життя »та ін.)« Суб'єктна парадигма »- пасивний і активний суб'єкт. приклади методів 
безпосереднього впливу на стан суб’єкту навчання (фармакотерапія, культура харчування, 
рефлексотерапія, функціональна музика, сугестивні впливу). 

 
 
 
 
 
 



5. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

 26 10  6  10  3  11  10 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основні поняття  психології 

Тема 1. Психологія 
стресу як навчальна 
дисципліна  

10 2 2   6       

Тема 2. Поняття 
стресу та 
стресостійкості  
 

10 2 2   6       

Тема 3. Стресові 
стани, їх механізми  

10  2 2   6       

Тема 4. Види стресу 
 

8 2    6       

Тема 5.Стрес та 
стресові ситуації: 
динамічна складова  

8 2    6       

Разом за змістовим 
модулем 1 

46 10 6   30       

Змістовий модуль 2. Особливості ПТСР 

Тема 6. 
Посттравматичний 
стресовий розлад 
 

8 2    6       

Тема 7. Екстрена 
психологічна 
допомога 
 
 

10 2 2   6       

Тема 8. Психологічні 
методи регуляції 
стресу  
 

8 2    6       

Тема 9. Регуляція 
стресу в освітньому 
середовищі 
  

10 2 2   6       

Тема 10. Психологічні 
методи регуляції в 
умовах педагогічного 
супроводу  

8 2    6       

Разом за змістовим 
модулем 2 

44 10 4   30       

Модуль 2. ІНДЗ             

Усього годин 90 20  10   60       



6. Теми практичних  занять 

N 
з/п 

Назва теми Кількість годин 

1 Тема 1. Психологія стресу як навчальна дисципліна  2 

2 Тема 2. Поняття стресу та стресостійкості  2 

3 Тема 3. Стресові стани, їх механізми  2 

4 Тема 4. Екстрена психологічна допомога 2 

5 Тема 5. Регуляція стресу в освітньому середовищі 2 

 Разом 10 

 
7. Самостійна робота 

 
N 
з/п 

Назва теми Кількість годин 

1 Тема 1 . Психологія стресу як навчальна дисципліна  6 

2 Тема 2. Поняття стресу та стресостійкості  6 

3 Тема 3. Стресові стани, їх механізми  6 

4 Тема 4. Посттравматичний стресовий розлад 6 

5 Тема 5. Екстрена психологічна допомога 6 

6 Тема 6. Види стресу 6 

7 Тема 7. Стрес та стресові ситуації: динамічна складова 6 

8 Тема 8. Психологічні методи регуляції стресу 6 

9 Тема 9. Регуляція стресу в освітньому середовищі 6 

10 Тема 10. Психологічні методи регуляції в умовах педагогічного 
супроводу 

6 

 Разом 60 
 

8. Індивідуальні завдання 
 

N 
з/п 

Назва теми 

1 Психологія стресу як феномен пізнання  

2 Особливості використання методів вивчення стресових станів  

3 Поняття стресу та стресостійкості 

4 Психологія стресу 

5 Стресові стани, їх механізми 

6 Вплив стресу на життя людини 



7 Відстрочені реакції на травматичний стрес 

8 Посттравматичний стресовий розлад 

9 Теоретичні моделі ПТСР 

10 Діагностичні критерії ПТСР 

11 Посттравматичні стани та їх психологічна реабілітація 

12 Дисоціація та ПТСР 

13 Екстрена психологічна допомога 

14 Організаційні аспекти надання екстреної психологічної допомоги в 
надзвичайних ситуаціях 

15 Психологічний де брифінг 

16 Психогенії в екстремальних ситуаціях 

17 Переживання втрати 

18 Особливості психологічної травми у дітей 

19 Принципи складання реабілітаційних програм 

20 Психотерапія ПТСР 
 

9. Методи навчання 
МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 –практичний метод (практичні заняття); 
МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання реферату); 
МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 
комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 
МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти.  

 
10. Методи оцінювання 

МО2 – усне або письмове опитування; 
МО4 – тестування; 
МО6 – реферати, есе; 
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО8 – презентація та виступ на наукових заходах; 
МО9 – захист практичних робіт; 
МО10 – залік. 
 

11. Засоби діагностики результатів навчання: 
залік, тести, реферати, есе, поточне тестування, презентація. 
 

12. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Суми 
балів 

за 
100- 

Оцін
ка в 
ЄКТ

С  

Значення 
оцінки 
ЄКТС 

Критерії оцінювання  Рівень  
компетентн

ості 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
екзам залік 



бальн
ою 

шкало
ю 

ен  

 
 
 
 
 
90-
100 

 
 
 
 
 

А 

 
 
 
 
 

відмінно 

здобувач вищої освіти 
виявляє особливі творчі 
здібності, вміє 
самостійно здобувати 
знання, без допомоги 
викладача знаходить і 
опрацьовує необхідну 
інформацію, вміє 
використовувати набуті 
знання і вміння для 
прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 
відповіді, самостійно 
розкриває власні 
здібності  

 
 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 

 
 

відмі
нно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зарахо
вано 

82-89 В добре здобувач вищої освіти 
вільно володіє 
теоретичним матеріалу, 
застосовує його на 
практиці, вільно 
розв'язує вправи і задачі 
у стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє 
допущені помилки, 
кількість яких незначна  

 
 
 
 
 
 
 
 

Достатній 
(конструкти

вно-
варіативний

)  

 
 
 
 
 
 
 
 
добре 

74-81 С добре здобувач вищої освіти 
вміє зіставляти, 
узагальнювати, 
систематизувати 
інформацію під 
керівництвом викладача, 
загалом самостійно 
застосовувати її на 
практиці; контролювати 
власну діяльність; 
виправляти помилки, з-
поміж яких є суттєві, 
добирати аргументи для 
підтвердження думок  

64-73 D задовіль
но 

здобувач вищої освіти 
відтворює значну 
частину теоретичного 
матеріалу, виявляє 
знання і розуміння 
основних положень, за 
допомогою викладача 
може аналізувати 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



навчальний матеріал, 
виправляти помилки, з-
поміж яких є значна 
кількість суттєвих  

 
Середній 

(репродукти
вний)  

 
задові
льно 

 
зарахо
вано 

60-63 E задовіль
но 

здобувач вищої освіти 
володіє навчальним 
матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, 
значну частину його 
відтворює на 
репродуктивному рівні  

35-59 FX незадові
льно з 

можливі
стю 

повторно
го 

складанн
я 

семестро
вого 

контрол
ю  

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на 
рівні окремих 
фрагментів, що 
становлять незначну 
частину навчального 
матеріалу  

 
 
 
 

Низький 
(рецептивно

-
продуктивн

ий)  

 
 
 
 
 
незад
овіль

но 

 
 
 
 

не 
зарахо
вано 

1-34 F незадові
льно з 

обов'язко
вим 

повторни
м 

вивчення
м 

дисциплі
ни 

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на 
рівні елементарного 
розпізнання і відтворення 
окремих фактів, 
елементів, об'єктів  

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 
одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 
самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність. 

 
13. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 100 
9 9 11 11 12 8 8 10 10 12  

 
Розподіл балів по видах діяльності 

Форма контролю Кількість видів Вартість Разом 
Контрольні зрізи 2 10 балів 20 

Робота на заняттях 6 9 балів 56 
Самостійна робота 2 12 балів 24 

Підсумок 1 100 
 



Форма контролю Вид роботи Кількість Вартість Сума 
Контрольні зрізи Тестування 2 10 20 

Робота на заняттях 

Відвідуваність 10 1 14 
Тематичні виступи на семінарах 20 2 20 

Коментар з приводу 
проблематики заняття 

10 1 10 

Активна участь у вправах 10 1 10 

Самостійна робота 

Конспект базової літератури 10 1 10 
Аналіз додаткової дітератури 1 1 1 

Реферат (ІНДЗ) 1 1 5 
Практичні завдання: аналіз 

ситуації 
1 2 2 

Лабораторні завдання 4 2 8 
 

14. Методичне забезпечення 
Робоча програма навчальної дисципліни; 
Силабус; 
Освітній контент дисципліни: 
опорні конспекти лекцій; 
методичні рекомендації до самостійної роботи студентів; 
методичні рекомендації до практичних занять; 
тести проміжного та підсумкового контролю знань; 
візуальний супровід дисципліни. 
 

15. Питання для підготовки до підсумкового контролю 

1. Психологія стресу як феномен пізнання  
2. Особливості використання методів вивчення стресових станів  
3. Поняття стресу та стресостійкості 
4. Психологія стресу 
5. Стресові стани, їх механізми 
6. Вплив стресу на життя людини 
7. Відстрочені реакції на травматичний стрес 
8. Проблема стресу в біології та медицині. 
9. Класична концепція стресу Г. Сельє і її розвиток. 
10. Гормональні та фізіологічні прояви стресу. 
11. Еволюційна структура психіки людини і стрес. 
12. Особливості психологічного стресу. 
13. Поведінкові ознаки стресу. 
14. Інтелектуальні ознаки стресу. 
15. Емоційні ознаки стресу. 
16. Підходи до прогнозування стресу і оцінки стресостійкості людини. 
17. Загальні закономірності розвитку стресу. Вплив характеристик стресора на рівень 

стресу. 
18. Фактори, що впливають на розвиток стресу. 
19. Каузальна класифікація стрессоров та шляхи подолання стресорів різного типу. 
20. Загальні закономірності професійних стресів. 
 
21. Здоровий спосіб життя і його вплив на стрес. Фізична активність - важливий 

фактор нормалізації стресу. 
22. Тактика боротьби зі стресом в залежності від часу його настання. 
23. Загальний огляд способів саморегуляції психологічного стану під час стресу. 



24. Аутогенне тренування як метод оптимізації рівня стресу. 
25. Дихальні техніки як метод оптимізації рівня стресу. 
26. М'язова релаксація як метод оптимізації рівня стресу. 
27. Нейтралізація стресу за допомогою психотерапії. Види психотерапії, що 

застосовуються для зменшення рівня стресу. 
28. Усунення причин стресу шляхом вдосконалення поведінкових навичок. 
29. Конфлікти як джерело стресів. Удосконалення комунікативних навичок. 
30. Занижена самооцінка як джерело стресів. Формування впевненої поведінки. 
31. Фрустрації як джерело стресів. Ефективне цілепокладання. 
32. Постійний цейтнот як джерело стресу. Тайм менеджмент. 
33. Діяльність психолога з діагностики та профілактики стресу в організації. 
34. Посттравматичний стресовий розлад 
35. Теоретичні моделі ПТСР 
36. Діагностичні критерії ПТСР 
37. Посттравматичні стани та їх психологічна реабілітація 
38. Дисоціація та ПТСР 
39. Екстрена психологічна допомога 
40. Організаційні аспекти надання екстреної психологічної допомоги в надзвичайних 

ситуаціях 
41. Психологічний де брифінг 
42. Психогенії в екстремальних ситуаціях 
43. Переживання втрати 
44. Особливості психологічної травми у дітей 
45. Принципи складання реабілітаційних програм 
46. Психотерапія ПТСР 
 

16. Рекомендована література 
Основна 

1. Китаев-Смык Л. А. Психология стресса Психологическая антропология стреса. Москва: 
Академический Проект, 2009.  943 с 
2. Кудіна В. В., Юрченко В. І. Психологія вищої школи: Курс лекцій.-К.: КСУ, 2004.- 176 с. 
3. Наугольник Л. Б. Психологія стресу: підручник. Львів: Львівський державний 
університет внутрішніх справ, 2015. 324 с. 
4. Охременко О. Р. Постстресові розлади. Київ: Видавництво «Хімджест», 2004. 102 с. 
5. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: навч.посіб. Київ:Вища школа, 
2004.-335с. 
6. Шевченко О. Т. Психологія кризових станів: навч. посібник. Київ: Здоров’я, 2005. 120 с. 

Допоміжна  
1. Жигайло Н. Психологічні проблеми адаптації студентів-першокурсників і шляхи їх 
вирішення. Педагогіка і психологія професійної освіти.2004. №4.С.107-112. 
2. Лузан П.Г., Жалдак Л.М. Студентська група: Про оптимізацію міжособистісних взаємин 
у ній. Педагогіка толерантності. 2009.С.53-56. 
3. Марищук В., Евдокимов В. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса. 
СПб.: Сентябрь, 2001. 
4. Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование. Работа с кризисными и 
проблемными ситуациями. Москва: Смысл, 2002. 
5. Попов Ю. В., Вид В. Д. Современная клиническая психиатрия. СПб., Речь, 2000. 
6. Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь в кризисных 
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• http://www.nbuv.gov.ua/ 
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• http://www.libr.rv.ua/ 
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Цілі навчальної дисципліни 
 

Дисципліна «Психологія стресу» виступає основою для вивчення різних видів психічних проявів стресу та його наслідків на кафедрі 
вікової та педагогічної психології. Вона знайомить студентів з предметом психології стресу як науки що вивчає історико-методологічні 
основи психоемоційних змін при впливах стресових умовах, її прикладними завданнями виступає, розкриття основних психологічних 
проблем при організації психологічної допомоги різного типу і на різних стадіях життєвого циклу при наявних стресових ознаках 
особистості. Подальший розвиток дисципліна находить в таких курсах як «Психологічне консультування» та ін. 

У своєму змісті дисципліна орієнтована на сучасні моделі професійної діяльності в галузі спеціальної психології, медичної 
психології та психології в закладах соціального спрямування. У лекційній частині дається обґрунтування особливого розуміння процесу 
стресу в міждисциплінарних галузях наукового знання. Розглядається структура формування стресових реакцій як змістовних змін в 
розвитку психіки особистості в наслідок впливи стресових факторів різного характеру. Знання, отримані студентами в ході вивчення 
дисципліни «Психологія стресу», повинні забезпечити їм можливість вироблення обґрунтованої професійної позиції по відношенню до 
проблем розуміння, діагностики та формування системи допомоги особам із прояви стресових станів .   

Мета та завдання дисципліни 
Мета курсу: навчальної дисципліни полягає в формуванні теоретичних знань та практичної підготовки для забезпечення 

психологічного допомоги при роботі із проявами стресу і ПТСР у клієнтів .  
 Завдання курсу:  

1. вивчення студентами сучасних концепцій біологічного і психологічного стресу, його впливу на психічне і соматичне 
здоров'я; 

2. розгляд закономірностей його розвитку, чинників, сприяючих його модифікації в еустрес або дистрес; 
3. визначення особливостей професійних стресів, методів саморегуляції і психотерапії стресових станів. вивчення проявів 

психотравматичного психологічного процесу;  
4. визначення механізмів впливу стресу на поведінкові та емоційні прояви;  
5. розробка методологічних основ формування реабілітаційних програм;  
6. оволодіння технічними прийомами комплексної діагностики особистості; 
7. формування навичок професійного психологічного діагностування і корекції. 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:  
- історію розвитку і основний зміст видів та проявів стресових розладів; 
- категоріальний апарат, необхідний для аналізу і прогнозування процесів, що протікають в психічній сфері особистості; 
- структуру корекційних впливів на стресові стани; 
- вміти виділяти психологічні проблеми в наслідок психотравматичного психологічного процесу; 
- аналізувати основні психологічні закономірності корекції стресових впливів; 
- здійснювати діагностику психічних процесів змінених внаслідок стресу; 
- аналізувати основні характеристики стресових змін; 

Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми в галузі вищої освіти та у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень, здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 



ЗК-1. Здатність діяти соціально відповідально, свідомо виконувати свої громадянські обов’язки; діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів) та поваги до різноманітності; проявляти емпатію та толерантність. 

ЗК-2. Здатність до абстрактного та критичного мислення, аналізу та синтезу, до розуміння причинно-наслідкових зв'язків у 
предметній галузі. 

ФК-12. Здатність використовувати у професійній діяльності знання психологічних закономірностей і механізмів функціонування й 
розвитку особистості та соціальної групи. 

Програмні результати навчання 

ПРН 4. Вміти проводити критичний аналіз інформаційних джерел, освітніх, наукових і професійних текстів у галузі своєї 
спеціальності. 

ПРН 12. Встановлювати ефективну взаємодію/комунікацію з дотриманням етичних норм для забезпечення одноосібної/ 
конструктивної командної роботи; вміти добирати оптимальні засоби та прийоми спілкування і мотивації, адекватні форми та методи 
педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами, а також проявляти емпатію та толерантність, враховувати особливості 
комунікативної діяльності, зокрема і в електронній мережі. 

ПРН 16. Здійснювати рефлексію, володіти навичками оцінювання та самостійного і відповідального вирішення соціально-
педагогічних проблем у складних і непередбачуваних ситуаціях, вибору шляхів їх вирішення з урахуванням нових підходів в освіті. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: 
- форми організації, методику проведення консультативних зустрічей; 

роль психологічної допомоги у процесі відновлення після травм, стресів, кризових станів; 
- різні форми проведення психологічних психолого-реабілітаційних заходів.  
- індивідуально-типологічні параметри особистості; їх характер, здібності; 
- можливості і необхідні умови застосування психодіагностичних методик у відповідності з віковими особливостями обстежуваних; 
- основні види репрезентативності тестових даних. 
вміти: 
- на належному методологічному рівні провести будь-яку форму психолого-реабілітаційного заходу; 
- використовувати різні прийоми та методи психологічної допомоги; 
- розробляти приблизні план психологічної реабілітації. 
- проводити адекватний відбір психодіагностичних стандартизованих і нестандартизованих методик відповідно до якостей, що 
досліджуються; 
- обробляти, інтерпретувати і представляти результати психологічного дослідження; 
- працювати з стандартизованими опитувальниками, проективними методиками і власне тестами; 
- проводити інтегративне дослідження особистості на основі поєднання різнотипних методик.  
- використовувати знання клінічної психології при вивченні та поясненні психічних явищ; 
- оцінити психічний стан людини; 



- діагностувати наявність патологічних відношень в психічній діяльності людини. 
Набути соціальних навичок (soft-skills): (відповідно до загальних компетентностей) 

• здатність брати на себе відповідальність і працювати в критичних умовах: «Психологічне консультування»  
• вміння влагоджувати конфлікти, працювати в команді: «Психологічна експертиза », «Актуальні вітчизняної та зарубіжні 

теорії психології»;  
• здатність логічно і системно мислити «Патопсихолгії»:  
• креативність: «Психологічна експертиза в різних галузях».  

 
Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів навчання та компетентностей 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких 
дисциплін як: «Психологія вищої школи», «Педагогіка вищої школи», «Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні». 

Мотивація здобувачів вищої освіти полягає у формуванні почуття задоволення від пізнання нового, соціальних мотивів (прагнення 
отримати схвалення, посісти гідне місце в соціальній групі, підтвердити свій статус), мотивів соціального співробітництва, спілкування з 
іншими людьми упродовж здобуття вищої освіти 

Спільна (групова) діяльність здобувачів вищої освіти при вивченні дисципліни може бути організовується під час проведення 
практичних занять (робота в групах, інтерактивні методи навчання). 

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти при вивченні курсу передбачає: 
 підготовку до усіх видів аудиторних занять та опрацювання матеріалу лекцій, практичних та лабораторних робіт; 
 вивчення окремих тем або питань змістового модуля, які у Робочій програмі винесено на самостійне опрацювання; 
 виконання диференційованих завдань; 
 виконання завдань для самоконтролю, що передбачає розв’язання практичних завдань, проходження тестів, відповідей на питання 
тощо; 
 виконання індивідуальних завдань, передбачених дисципліною. 

 
Перелік тем 

Змістовий модуль 1. Основні поняття психології стресу  
Тема 1. Психологія стресу як навчальна дисципліна  
Теоретичні основи психології стресу. Психологічні проблеми стресу. Умови роботи психолога з проявами стресу у клієнта. Системи 

психологічної підтримки особистості в стресогенних умовах. Основні завдання психології стреса, система заходів подолання стресу. Визначити 
основні ознаки порушень в наслідок стресових ситуацій.  

Тема 2. Поняття стресу та стресостійкості  
Стрес: історія вивчення і сучасні уявлення. Крива розвитку стресової ситуації. Поняття про стресостійкість Поняття психологічного 

стресу. Психічні стресори. Чинники, що впливають на розвиток психологічного стресу. Види (рівні) реакцій людини на стрес. Вплив 
індивідуальних і особистих особливостей людини на виникнення і розвиток стресу. 

Тема 3. Стресові стани, їх механізми  



Стрес і стреси. Фізіологічний та психологічний стреси. Психічна травма і травматичні події. Три рівні впливу хронічного стресу на 
особистість: рівень реакцій, соціального функціонування, глибинних особистісних змін. Ціннісний, інтегральний підхід до особистості у стані 
хронічного стресу. Позитивний вплив стресу на людину. Негативний вплив стресу. Вплив стресу на організм людини. 

Психічна травма Травматичний досвід. Динаміка переживання травматичної ситуації. Посттравматичний стресовий розлад. Суїцидальна 
поведінка. Реакції горя. Психосоматичні реакції на стрес. 

Тема 4. Види стресу 
Вчення Г. Сельє про стрес, як загальний адаптаційний синдром. Стадії розвитку стресу, особливості функціонування організму на кожній 

з них. Значення досліджень Г. Сельє для сучасної психології стресу. Дослідження психофізіології стресу після Г.Селье. Роль симпатичної і 
парасимпатичної системи в формуванні загального адаптаційного синдрому. Дослідження особливостей адаптаційного синдрому при різних 
видах стресу. Психофізіологічна модель стресу в сучасній науці. 

Генетично-конституціональна теорія стресу. Модель схильності до стресу. Психодинамічна модель стресу. Міждисциплінарні, системні та 
інтегративні моделі стресу. Теорії конфліктів і їх взаємозв'язку зі стресом. Стрес, викликаний позитивними емоціями і "несильний стрес, 
мобілізуючий організм". Емоційні процеси, які супроводжують стрес, і ведуть до несприятливих змін в організмі. Психологічний стрес або - 
обумовлений соціальними факторами. 

Тема 5. Стрес та стресові ситуації: динамічна складова  
Загальні закономірності розвитку стресу. Класична динаміка розвитку стресу. Вплив характеристик стресора на рівень стресу 

(інтенсивність стресу, його тривалість і характеристики індивідуальної чутливості до стресу). Фактори, що впливають на розвиток стресу: 
вроджені особливості організму; батьківські сценарії; особистісні особливості, рівень тривожності; фактори соціального середовища; когнітивні 
фактори. Наслідки стресу: психосоматичні захворювання і посттравматичний синдром. 

 
Змістовий модуль 2. Особливості посттравматичних стресових розладів  
Тема 6. Посттравматичний стресовий розлад 
Історія розвитку поняття посттравматичний стресовий розлад. Травматичний стрес і посттравматичний стресовий розлад. Психологічні 

моделі ПТСР. Етимологія поширення ПТСР. Індивідуальна вразливість і психологічні наслідки травми. Критерії ПТСР в МКБ-10. Критерії 
посттравматичного стресового розладу по DSM-IV. Діагностичні критерії гострої реакції на стрес по DSM-IV. Діагностика хронічної зміни 
особистості. Типи ПТСР за Волошиним. Типи травматичних ситуацій. ПТСП синдроми, групи його елементів. Гостра реакція на стрес. Фактори 
ризику та індивідуальна уразливість. Стадії відновлення після травм. Характеристики дисоціативних станів. Основні форми дисоціації. 
Дисоціативні зміни ідентичності. 

Тема 7. Екстрена психологічна допомога 
Основні особливості екстремальних ситуацій. Екстрена психологічна допомога при гострій реакції на стрес. Визначення екстреної 

психологічної допомоги. Організація психологічної допомоги на місці НС. Етапи екстреної психологічної допомоги. Етичні принципи фахівця-
психолога при роботі в НС. Методи, надання екстреної психологічної допомоги. Процедура і мета дебрифінга. Частини та фази дебрифінга. 
Прояви нервово-психічні порушення при НС. Форми неврозів, що спостерігаються в екстремальних умовах. Періоди розвитку ситуації, в яких 
спостерігаються різні психогенні порушення. Класифікація чинників, що впливають на розвиток і компенсацію психічних розладів при 
надзвичайних ситуаціях. Методи психопрофілактики в реабілітаційній психології: психогігієна, психопрофілактика. Особливості написання 
психореабілітаційних програм, види роботи реабілітаційних психологів, системи психологічної  реабілітації, діагностики психологічних 



факторів, рівні впровадження реабілітаційної психології. Загальні стратегії психотерапії ПТСР. Стадії терапевтичної роботи з людьми, що 
страждають на ПТСР. Психотерапевтичні методи при ПТСР. 

Тема 8. Психологічні методи регуляції стресу  
Общеоздоравлівающее методи зняття стресу.Традиційні методи нейтралізації стресу. Нові інформаційні методи нейтралізації стресу. 

Тактика боротьби зі стресом в залежності від 
часу його настання. Способи саморегуляції психологічного стану під час стресу: аутогенне тренування; дихальні техніки; м'язова 

релаксація; робота з власними думками і переконаннями (Аутораціональная терапія); дисоціація; візуалізація; умовно-рефлекторні техніки; 
прагматизація стресу; релігія як спосіб боротьби зі стресами. Нейтралізація стресу за допомогою психотерапії. 

Тема 9. Регуляція стресу в освітньому середовищі 
Усунення причин стресу шляхом вдосконалення поведінкових навичок учасників навчального процесу. Розгляд конфліктів всередині 

навчальних колективів, як джерела стресів. Удосконалення комунікативних навичок суб’єктів освітньогої діяльності. Занижена самооцінка як 
джерело стресів. Формування впевненої поведінки. фрустрації як джерело стресів. Навчання навичкам ефективного цілепокладання. Постійний 
цейтнот як джерело стресу. Освоєння прийомів тайм-менеджменту, впровадження їх в просторі освіти. 

Тема 10 . Психологічні методи регуляції в умовах педагогічного супроводу 
Антистресовий стиль роботи педагогів в процесі супроводу учнів та студентів. Основні підходи до боротьби зі стресом. Загальна 

класифікація методів профілактики і корекції стресу в навчальній діяльності. Приклади методів усунення причин розвитку стресу - «об'єктна 
парадигма» (Режими праці і відпочинку, time-management, формування умов для «здорового способу життя »та ін.)« Суб'єктна парадигма »- 
пасивний і активний суб'єкт. приклади методів безпосереднього впливу на стан суб’єкту навчання (фармакотерапія, культура харчування, 
рефлексотерапія, функціональна музика, сугестивні впливу). 

 
Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна література 
1. Китаев-Смык Л. А. Психология стресса Психологическая антропология стреса. Москва: Академический Проект, 2009.  943 с 
2. Кудіна В. В., Юрченко В. І. Психологія вищої школи: Курс лекцій.-К.: КСУ, 2004.- 176 с. 
3. Наугольник Л. Б. Психологія стресу: підручник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. 324 с. 
4. Охременко О. Р. Постстресові розлади. Київ: Видавництво «Хімджест», 2004. 102 с. 
5. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: навч.посіб. Київ:Вища школа, 2004.-335с. 
6. Шевченко О. Т. Психологія кризових станів: навч. посібник. Київ: Здоров’я, 2005. 120 с. 

Додаткова література 
1. Жигайло Н. Психологічні проблеми адаптації студентів-першокурсників і шляхи їх вирішення. Педагогіка і психологія професійної 
освіти.2004. №4.С.107-112. 
2. Лузан П.Г., Жалдак Л.М. Студентська група: Про оптимізацію міжособистісних взаємин у ній. Педагогіка толерантності. 
2009.С.53-56. 
3. Марищук В., Евдокимов В. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса. СПб.: Сентябрь, 2001. 
4. Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование. Работа с кризисными и проблемными ситуациями. Москва: Смысл, 2002. 
5. Попов Ю. В., Вид В. Д. Современная клиническая психиатрия. СПб., Речь, 2000. 



6. Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. СПб., Речь, 2004. 
7. Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія: як допомогти собі та іншим. Курс лекцій: навч. посібник. Київ: «Наукова думка», 
2000. 191 с. 
8. Що таке стреси і як їх долати / Сененко Світлана. Дзеркало тижня. 2000. № 12. 29 березня. 
9. Юрьева Л.Н. История, культура, психические и поведенческие расстройства. Москва: Сфера, 2002. 

 
Посилання на сайти 
• http://hoshovskyi.blogspot.com/2013/06/blog-post.html 
• http://bukvar.su 
• http://textbooks.net.ua/content/view/5582/47/ 
• http://www.nbuv.gov.ua/ 
• https://www.library.gov.ua/ 
• http://www.libr.rv.ua/ 
 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до Інтернет для: 
- комунікації та опитувань; 
- виконання домашніх завдань; 
- виконання завдань самостійної роботи; 
- проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності: 
текстовий редактор MS Word для створення документів; програма для створення презентацій (Microsoft Pover Point). 

 

Види та методи навчання і оцінювання 
Код 

компетентності 
(відповідно до 

ОПП) 

Назва компетентності Код 
програмного 
результату 
навчання 

Назва програмного результату навчання Методи навчання 
 

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання 

ЗК 1 Здатність діяти соціально відповідально, свідомо 
виконувати свої громадянські обов’язки; діяти на 
основі етичних міркувань (мотивів) та поваги до 
різноманітності; проявляти емпатію та 
толерантність. 

ПРН 12 Встановлювати ефективну 
взаємодію/комунікацію з дотриманням 
етичних норм для забезпечення одноосібної/ 
конструктивної командної роботи; вміти 
добирати оптимальні засоби та прийоми 
спілкування і мотивації, адекватні форми та 
методи педагогічної підтримки осіб з 
особливими освітніми потребами, а також 
проявляти емпатію та толерантність, 
враховувати особливості комунікативної 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, МН7 

МО2, МО4, 
МО6, МО7, 
МО8, МО9, 
МО10 
 

http://textbooks.net.ua/content/view/5582/47/
http://www.nbuv.gov.ua/
https://www.library.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/


діяльності, зокрема і в електронній мережі. 
ПРН 16 Здійснювати рефлексію, володіти 

навичками оцінювання та самостійного і 
відповідального вирішення соціально-
педагогічних проблем у складних і 
непередбачуваних ситуаціях, вибору шляхів 
їх вирішення з урахуванням нових підходів в 
освіті. 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, МН7 

МО2, МО4, 
МО6, МО7, 
МО8, МО9, 
МО10 
 

ЗК 2 Здатність до абстрактного та критичного мислення, 
аналізу та синтезу, до розуміння причинно-
наслідкових зв'язків у предметній галузі. 

ПРН 4 Вміти проводити критичний аналіз 
інформаційних джерел, освітніх, наукових і 
професійних текстів у галузі своєї 
спеціальності. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, МН7 

МО2, МО4, 
МО6, МО7, 
МО8, МО9, 
МО10 
 

ФК 12 Здатність використовувати у професійній 
діяльності знання психологічних закономірностей і 
механізмів функціонування й розвитку особистості 
та соціальної групи. 

ПРН 12 Встановлювати ефективну 
взаємодію/комунікацію з дотриманням 
етичних норм для забезпечення одноосібної/ 
конструктивної командної роботи; вміти 
добирати оптимальні засоби та прийоми 
спілкування і мотивації, адекватні форми та 
методи педагогічної підтримки осіб з 
особливими освітніми потребами, а також 
проявляти емпатію та толерантність, 
враховувати особливості комунікативної 
діяльності, зокрема і в електронній мережі. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, МН7 

МО2, МО4, 
МО6, МО7, 
МО8, МО9, 
МО10 
 

ПРН 16 Здійснювати рефлексію, володіти 
навичками оцінювання та самостійного і 
відповідального вирішення соціально-
педагогічних проблем у складних і 
непередбачуваних ситуаціях, вибору шляхів 
їх вирішення з урахуванням нових підходів 
в освіті. 
 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, МН7 

МО2, МО4, 
МО6, МО7, 
МО8, МО9, 
МО10 
 

 

Методи навчання 
МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 –практичний метод (практичні заняття); 
МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату); 



МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 
МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти.  

 
Методи оцінювання 

МО2 – усне або письмове опитування; 
МО4 – тестування; 
МО6 – реферати, есе; 
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО8 – презентація та виступ на наукових заходах; 
МО9 – захист практичних робіт; 
МО10 – залік 

Система та критерії оцінювання 
у Рівненському державному гуманітарному університеті 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 
розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої 
освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями: 

 
Суми балів за 100- 
бальною шкалою 

Оцінк
а в 

ЄКТС  

Значення 
оцінки 
ЄКТС 

Критерії оцінювання  Рівень  
компетентності 

Оцінка за національною 
шкалою 

екзамен  залік 
 
 
 
 
 
90-100 

 
 
 
 
 

А 

 
 
 
 
 

відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє 
особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, без 
допомоги викладача знаходить і 
опрацьовує необхідну інформацію, 
вміє використовувати набуті знання і 
вміння для прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує відповіді, 
самостійно розкриває власні 
здібності  

 
 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 

 
 

відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зараховано 
82-89 В добре здобувач вищої освіти вільно володіє 

теоретичним матеріалу, застосовує 
його на практиці, вільно розв'язує 
вправи і задачі у стандартних 
ситуаціях, самостійно виправляє 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



допущені помилки, кількість яких 
незначна  

 
 
 

Достатній 
(конструктивно
-варіативний)  

 
 
 

добре 
74-81 С добре здобувач вищої освіти вміє 

зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію під 
керівництвом викладача, загалом 
самостійно застосовувати її на 
практиці; контролювати власну 
діяльність; виправляти помилки, з-
поміж яких є суттєві, добирати 
аргументи для підтвердження думок  

64-73 D задовільно здобувач вищої освіти відтворює 
значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання і 
розуміння основних положень, за 
допомогою викладача може 
аналізувати навчальний матеріал, 
виправляти помилки, з-поміж яких є 
значна кількість суттєвих  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середній 
(репродуктивни

й)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
задовільн
о 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
зараховано 

60-63 E задовільно здобувач вищої освіти володіє 
навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну 
частину його відтворює на 
репродуктивному рівні  

35-59 FX незадовіль
но з 

можливіст
ю 

повторног
о 

складання 
семестрово

го 
контролю  

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять незначну 
частину навчального матеріалу  

 
 
 
 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний)  

 
 
 
 
 
незадовіль

но 

 
 
 
 
не зараховано 

1-34 F незадовіль
но з 

обов'язков
им 

повторним 
вивченням 
дисциплін

и 

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні елементарного 
розпізнання і відтворення окремих 
фактів, елементів, об'єктів  



Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми 
навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної 
роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність. 

 
Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 100 
9 9 11 11 12 8 8 10 10 12  

 
Розподіл балів по видах діяльності 

Форма контролю Кількість видів Вартість Разом 
Контрольні зрізи 2 10 балів 20 

Робота на заняттях 6 9 балів 56 
Самостійна робота 2 12 балів 24 

Підсумок 1 100 
 

Форма контролю Вид роботи Кількість Вартість Сума 
Контрольні зрізи Тестування 2 10 20 

Робота на заняттях 

Відвідуваність 10 1 14 
Тематичні виступи на 

семінарах 
20 2 20 

Коментар з приводу 
проблематики заняття 

10 1 10 

Активна участь у 
вправах 

10 1 10 

Самостійна робота 

Конспект базової 
літератури 

10 1 10 

Аналіз додаткової 
літератури 

1 1 1 

Реферат (ІНДЗ) 1 1 5 
Практичні завдання: 

аналіз ситуації 
1 2 2 

Лабораторні завдання 4 2 8 
 



Політика дисципліни 
При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: Положення 

про організацію освітнього процесу у РДГУ, Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів 
вищої освіти, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти тощо.  

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить 
до їхнього відома методичні рекомендації щодо виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях 
та активність під час практичних та лабораторних занять; (не)допустимість пропусків та запізнень на заняття; недоцільне користування 
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання тощо.  

 
Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти, виконуючи самостійну або індивідуальну роботу, повинен дотримуватись політики доброчесності. У разі 
наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, 
які передбачені у силабусі. 
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