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Сторінка курсу

Інформація про дисципліну
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб  володіти теоретичними знаннями стосовно роботи у кризовій ситуації різних категорій населення, починаючи від дітей, а й володіти навиками такої роботи. Тому у курсі представлено як огляд концепцій, так і процесів та інструментів, які потрібні для 
Коротка анотація дисципліни
Дисципліна «Психологічна діяльність у особливих умовах» є вибірковою дисципліною з спеціальності «Спеціальна освіта» для освітньої програми «Спеціальна освіта» , яка викладається в 5 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета та цілі дисципліни
Метою вивчення дисципліни «Психологічна діяльність в особливих умовах» є формування у студентів фахових розумінь і компетентностей зміни психічних функцій в незвичних для особи чи групи обставинах і ситуаціях та технологіями і алгоритмами надання психологічної допомоги для повернення до нормального психічного стану.
Література для вивчення дисципліни
Основна література:
1. Екстремальна психологія: Підручник / За заг. ред. проф. О.В. Тімченка – Х.:УЦЗУ, 2007. – 502 с.
2. Психолого - корекційний практикум травм війни: навч. посібник / Іван Сулятицький, Катерина Островська, Василь Осьодло та інші. – Львів :	ЛНУ імені Івана Франка, 2019. –  396 с.
3. Наугольник Л.Б. Психологія стресу: підручник / Л.Б. Наугольник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 324 с. (підручник)
Додаткова література:
1. Смирнов Б.А. Психология деятельности в экстремальных условиях  / Б.А. Смирнов, Е.В. Долгополова. - X.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2008.  –  292 с.
2. Щербатых   Ю.В.   Психология   стресса   и   методы   коррекции   /  Ю.В. Щербатых. – СПб.: Питер, 2011. – 256 с.
3. Лебедев В.И. Экстремальная психология. Психическая деятельность в технических и экологических замкнутых систем /В.И. Лебедев. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2008. – 431 с.
4. Тимченко А.В. Психологические аспекты состояния, поведения и деятельности людей в экстремальных условиях  и  методы  их  коррекции  / А.В. Тимченко. – Харьков: ХВУ, 2006. – 184 с.
5. Малкина-Пых И. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / И.Г. Малкина-Пых. – М.: Изд-во Эксмо, 2008. – 960 с.
6. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса / Н.Е. Водопьянова. — СПб.: Питер, 2012. — 336 с.
7. Картрайт С. Стресс на рабочем месте / С. Картрайт, К. Купер. – Харьков: Гуманитарный центр, 2004. – 236 с.
8. Технологии психологической помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях:  Учебно-методический  комплекс.  —   СПб.:   Изд-во   РГПУ   им. А. И. Герцена, 2008. — 249 с.
Обсяг курсу
64/120 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 0 годин лабораторних робіт/ 32 години практичних занять та 56 годин самостійної роботи
Загальні компетентності (ЗК) 
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК - 2.поглиблені знання в галузі спеціальної освіти,
необхідні для освоєння професійно-орієнтованих
дисциплін
ЗК -5. здатність до застосування знань на практиці;
ЗК -13. уміння ефективно спілкуватися на професійному
та соціальному рівнях;
ЗК -16. відповідальність за якість виконуваної роботи.


Фахові компетентності
 (ФК)
ФК-2. володіння методами спостереження, опису,
ідентифікації, класифікації порушень
психофізичного розвитку;
ФК-7. здатність застосовувати сучасні освітні,
реабілітаційні, інформаційні, технології у роботі з
особами, які мають порушення психофізичного
розвитку в умовах закладів, служб, організацій,
установ сфери освіти, охорони здоров'я, соціального
захисту;
ФК-9. уявлення про зміст корекційної роботи з різними
групами осіб з порушеннями психофізичного
розвитку та диференційованими методами
корекційно-компенсаторної, реабілітаційної,
розвивальної, попереджувальної роботи з ними;
ФК-10. базові уявлення про основи правової, фінансової,
медичної, реабілітаційної, соціально-побутової,
психолого-педагогічної підтримки осіб 3
порушеннями психофізичного розвитку, принципи
комплексного підходу до вирішення їхніх проблем

Програмні результати навчання (ПРН)

  
ПРН-2. соціально-психологічне знання та практика регулювання
соціальних конфліктів;
ПРН-3. Знання сучасних теоретичних засад та закономірностей
спеціальних методик психокорекції та психотерапії;
Уміння:
ПРН-.1. застосовувати знання і розуміння для ідентифікації,
формулювання і вирішення задач спеціальності,
використовуючи відомі психологічні та педагогічні методи;
ПРН-9. поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та
виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань
спеціальної освіти з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів

На основі матеріалу дисципліни студент повинен вміти: обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій психологічного дослідження та технології психологічної допомоги людині, що перебуває в особливих умовах;.
складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги людині, що перебуває в екстремальних умовах діяльності.
Ключові слова
Особливі умови, екстремальність психічного стану, психічна травма, когнітивна терапія, поведінкова терапія, психологічний ресурс. психологічне зростання , психологічні захисти, стресостійкість
Формат курсу
Очний /заочний 

Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого розуміння тем
Теми
Доцільно подавати у формі СХЕМИ КУРСУ**
Підсумковий контроль, форма
Залік в кінці семестру
Письмовий
Пререквізити
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату, розуміння вивченого та використаних джерел.
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу
Викладання навчальної дисципліни «Психологічна діяльність в особливих умовах» здійснюється у формі лекцій, практичних занять, лабораторних занять,  самостійної роботи, виконання індивідуального завдання.
Необхідне обладнання
1. Програма з курсу «Психологічна діяльність в особливих умовах»
2. Конспекти лекцій
3. Підручники та їх електронні форми (зазначені у списку літератури). 
4. Навчальні посібники (зазначені у списку літератури). 
5. Мультимедійні презентації до лекцій, відеоматеріали, електронні ресурси Інтернет мережі. 
6. Базова й допоміжна література
7.НМК з дисципліни: робоча програма дисципліни; підручники (навчальні посібники), в тому числі в електронному вигляді, які за змістом повністю відповідають робочій програмі дисципліни; методичні вказівки та рекомендації для виконання практичних робіт, а також рекомендації для самостійної підготовки; питання, тести для контрольних заходів;
каталоги інформаційних ресурсів
8. Пакети завдань для здійснення контролю: тестові завдання, контрольні роботи, питання для усних відповідей, теми творчих робіт, завдання для ККР, перелік питань до заліку, перелік і зразки практичних завдань до екзамену, блок запитань і завдань для самоконтролю за самостійно опрацьованим навчальним матеріалом.
Вивчення курсу може не потребувати використання програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних систем.
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 
Бали нараховуються за наступним співідношенням: 
• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25
• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25
 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. 
Максимальна кількість балів 50
Підсумкова максимальна кількість балів 100
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу).

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. 
У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Питання до заліку чи екзамену.
Наводиться перелік питань та завдань для проведення підсумкової оцінки знань. Також можна надати посилання на веб-сторінку де розміщені вказані матеріали.


Опитування
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.





** Схема курсу
Тиж. 
Тема, план, короткітези
Форма діяльності (заняття)* *лекція, самостійна, дискусія, групова робота) 
Література.*** Ресурси в інтернеті
Завдання, год
Термін виконання
1
Тема 1. Вступ в дисципліну. Предмет і задачі дисципліни.
Загальні поняття об умовах діяльності. Особливі і екстремальні умови. Методологічні принципи вивчення діяльності в особливих і екстремальних умовах. Психологічна концепція умов праці. Тріада „Характеристика умов – психічні властивості і стан людини – показники діяльності”. Поняття стресу. Предмет і задачі дисципліни.
Лекція (2 год), практичне заняття (2 год), самостійна робота (6 год)
1. Екстремальна психологія: Підручник / За заг. ред. проф. О.В. Тімченка – Х.:УЦЗУ, 2007. – 502 с.
2. Психолого - корекційний практикум травм війни: навч. посібник / Іван Сулятицький, Катерина Островська, Василь Осьодло та інші. – Львів :	ЛНУ імені Івана Франка, 2019. –  396 с. 
3. Наугольник Л.Б. Психологія стресу: підручник / Л.Б. Наугольник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 324 с. (підручник)

Практичне заняття: 
Тема 1. Вступ в дисципліну.
Предмет і задачі дисципліни. Стрес, травматичний стрес і посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) (2 год).


Наступне семінарське/практичне заняття
2
Тема 2. Характеристика діяльності в особливих умовах.
Загальна характеристика екстремальних умов. Фізіологічні і психологічні показники психічної напруги. Поняття емоціональної і операційної напруги. Вплив властивостей нервової системи. Моделювання екстремальних умов в експерименті. Поняття ситуаційного експерименту і ситуаційного моделювання.
Лекція (2 год), практичне заняття (4 год), самостійна робота (4 год)
1.  Наугольник Л.Б. Психологія стресу: підручник / Л.Б. Наугольник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 324 с. (підручник)









Практичне занятта:
Тема 2. Характеристика діяльності в особливих і екстремальних умовах (2 год).
Наступне семінарське/практичне заняття
3
Тема 3. Психогенні фактори зовнішніх умов діяльності.
Поняття фізіологічного стресу, його вплив на психічну діяльність. Фізіологічних еквівалент і ціна діяльності. Основні стрес – фактори зовнішніх умов. Поняття о фізіологічного і психологічного стресу. Десинхроз, гіподинамія і гіпокенезія, змінна аферентація. Загроза для психіки, аварійна ситуація як психогенний фактор. Комбіновані фактори, їх взаємодія по адитивному, синергічному і антагоністичному типу.
Лекція (4 год), практичне заняття (2 год), самостійна робота (6год)
1. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 408 с.
2. Малкіна- Пих І. Г.. Психологічна допомога в кризових ситуаціях - М.: Изд-во Ексмо., 2005. - 960 с.
Практичне заняття:
Тема 3. Психогенні фактори
зовнішніх умов діяльності
Індивідуальна вразливість і психологічні наслідки травми.
Особливості особистості і наслідки ПТСР. Дисоціація ПТСР (2 год).

Наступне семінарське/практичне заняття
4
Тема 4. Психогенні фактори, обумовлені характером діяльності.
Операційна напруга. Основні фактори напруги: монотонність, самотність, режим безперервної діяльності, режим очікування. Тривожне очікування. Роздвоєна (сумісна) діяльність. Обмеження інформації. Дефіцит часу.
Лекція (4 год), практичне заняття (4 год), самостійна робота (6 год)
1. Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій: методичний посібник / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко… Царенко Л. Г.; за ред. З. Г. Кісарчук. – К. : ТОВ “ Видавницт во “Логос”.– 2015. – 207 с.
2. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров'я / Навчальний посібник: М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, А.Ф. Косенко, Т.І. Кочергіна. Загальна редакція М.С. Корольчука. – К.: Фірма «ІНКОС», 2002. – 272 с. (196   262)
Практичне заняття:
Тема 4. Психогенні фактори, обумовлені характером діяльності.
Когнітивно – поведінкова психотерапія як напря психологічної допомоги.
 Загальні принципи і підходи когнітивно – поведінкової  психотерапії при ПТСР.
Техніка когнітивно – поведінкової психотерапії (2 год).
Наступне семінарське/практичне заняття
5
Тема 5. Психогенні фактори інформаційного характеру.
Інформаційний і комп’ютерний стрес. Дефіцит і перевантаження інформацією. Потік сигналів. Персоніфікація (втеча у віртуальний світ). Кількісні методи оцінки інформаційних потоків, що впливають на людину. Поняття о теорії інформації і теорії масового обслуговування.
Лекція (2 год), практичне заняття (2 год), самостійна робота (8 год)
1. Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій: методичний посібник / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко… Царенко Л. Г.; за ред. З. Г. Кісарчук. – К. : ТОВ “ Видавницт во “Логос”.– 2015. – 207 с.
Практичне заняття:
Тема 5. Психогенні фактори інформаційного характеру.. Нейролінгвістичне програмування в терапії. Базисні положення і завдання НЛП при його використанні в терапії психгеній.
Техніка НЛП при його використанні в терапії (2 год).
Наступне семінарське/ практичне заняття
6
Тема 6. Особливі(Екстремальні) стани людини.
Стан адекватної мобілізації і динамічного розузгодження. Умови, що приводять до виникнення екстремальних станів. Реакція мобілізації і тривоги. Загальні форми відповіді людини при дії екстремальних факторів. Види реакцій тривоги, її пасивна і активна форми. Поведінка людини в умовах тривожної ситуації. Психогенні реакції та розлади внаслідок екстремальних впливів.
Особливості психогенних реакцій та поведінки людини внаслідок військових дій. Особливості психогенних реакцій та поведінки людини внаслідок терористичних дій. Особливості психогенних реакцій та поведінки людини внаслідок техногенних катастроф. Особливості психогенних реакцій та поведінки людини внаслідок стихійних лих.
Лекція (4 год), практичне заняття (4 год), самостійна робота (4 год)
1. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров'я / Навчальний посібник: М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, А.Ф. Косенко, Т.І. Кочергіна. Загальна редакція М.С. Корольчука. – К.: Фірма «ІНКОС», 2002. – 272 с. (196   262).
2. Психологічна травма і шляхи її подолання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://upsihologa.com.ua/Psihologichna_travma_i_shlya-frantsuaza.html.
Практичне заняття:
Тема 6. Особливі (Екстремальні) стани людини та допомога.
Загальні підходи до психотерапії . Її стратегії, цілі, особливості. Психічних травм і наслідків.
Стадії терапевтичної роботи. Психотерапія посттравматичного стресового розладу (ПТСР) (2 год).
Наступне семінарське/практичне заняття
7
Тема 7. Готовність до діяльності в особливих умовах умовах.
Теоретичні передумови вивчення психологічної готовності в умовах впливу стрес – факторів. Аналіз психологічної готовності до різних видів діяльності. Готовність до екстремальних ситуацій. Адаптація і готовність. Настанова і психологічна готовність. Управління психічним станом в екстремальній ситуації.
Лекція (4 год), практичне заняття (4 год), самостійна робота (6 год)
1. Стресові розлади [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrloves.ru/zdorov-ja/15087-psihologichna-travma.html" http://ukrloves.ru/zdorov-ja/15087-psihologichna-travma.html
2. Характеристика посттравматичного стресового синдрому.   [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://studopedia.org/12-99659.html
Практичне завдання :  
Тема 7.  Готовність до діяльності в особливих умовах умовах Напрямки реабілітаційної допомоги у кризовій ситуації при роботі з потребуючими(клієнтами  дитячого і дорослого віку). 
Психотерапія ПТСР і емоційних травм за допомогою руху (ДПРО).
Гештальт – терапія при ПТСР (2 год).


Наступне семінарське/практичне заняття
8
Тема 8. Толерантність до психічного стресу.
Проблема толерантності в психології діяльності. Емоціональна стійкість до стресу. Формування стійкості, її види. Втрата стійкості поняття нервово- психічної нестійкості. Її проявлення в діяльності людини. Діагностика схильності до стресів. Емоціональне вигорання і його оцінка.
Лекція (4 год), практичне заняття (4 год), самостійна робота (6 год)
1.Стресові розлади [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrloves.ru/zdorov-ja/15087-psihologichna-travma.html" http://ukrloves.ru/zdorov-ja/15087-psihologichna-travma.html
2. . Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров'я / Навчальний посібник: М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, А.Ф. Косенко, Т.І. Кочергіна. Загальна редакція М.С. Корольчука. – К.: Фірма «ІНКОС», 2002. – 272 с. (196   262)
Практичне заняття:
Тема 8. Толерантність до психічного стресу (2 год).
Наступнесемінарське/практичнезаняття
9
Тема 9. Психологічна підтримка діяльності людини в екстремальних умовах.
Поняття психологічної підтримки. Діяльнісний, особистісний і соціально- психологічний аспекти та методи психологічної підтримки. Функціональний стан людини як об’єкт психологічної підтримки. Сутність, види та загальна схема психологічної підтримки людині в екстремальних умовах. Особливості екстреної психологічної допомоги людині в екстремальних ситуаціях. Поняття та сутність психологічного дебріфінгу. Методи психологічної корекції та психотерапії екстремальних станів людини.
Практичне заняття (4 год), практичне занятта ( 4 год), самостійна робота (6 год)
1. Профілактика посттравматичних стресових розладів: психологічні аспекти. Методичний посібник / Упор. : Д.Д. Романовська, О.В. Ілащук. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 133 с.
2. Розов В.І. Адаптивні антистресові психотехнології: Навч. посібн. – К.: Кондор, 2005. –278с
3.Характеристика посттравматичного стресового синдрому.   [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://studopedia.org/12-99659.html
4. Шапиро Ф. Психотерапия эмоциональных травм с помощью движений глаз: Основные принципы, протоколы и процедуры /Пер. с англ. А.С. Ригина.   М.: Независимая фирма “Класс”, 1998.   496 с.
Практичне завдання: 
Тема 9. Психологічна підтримка діяльності людини в екстремальних умовах
1.Труднощі, що виникають при саморегуляції психофізіологічних станів людини.
2.Загальна характеристика методів управління психофізіологічним станом людини (2 год).
Наступне семінарське/практичне заняття
10
Тема 10. Психогігієна і психопрофілактика стресу.
Психічна регуляція в безпечній обстановці. Методи і механізми цілеспрямованого самовпливу на нервово-психологічний стан людини. Рефлексопрофілактика стомлення і стресу. Методи психологічної саморегуляції. Психологічна підготовка і тренування до праці в екстремальних
умовах. Загальні і психологічні рекомендації по профілактики стомлення і відновлення працездатності людини.
Практичне заняття (2 год), практичне заняття (2 год) самостійна робота (4 год)
1.  Шевченко О.Т. Психологія кризових станів.: Навч. посібник / О.Т. Шевченко. – К.: Здоров'я, 2005. 120 с.
2.  Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров'я / Навчальний посібник: М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, А.Ф. Косенко, Т.І. Кочергіна. Загальна редакція М.С. Корольчука. – К.: Фірма «ІНКОС», 2002. – 272 с. (196   262)
3.  Розов В.І. Адаптивні антистресові психотехнології: Навч. посібн. – К.: Кондор, 2005. –278с

Практичне завдання: 
Тема 10. Психогігієна і психопрофілактика стрессу
1.Поняття допустимих і недопустимих, нормальних і патологічних функціональних станів людини.
2.Характеристики саморегуляції функціонального стану на неусвідомлюваному і усвідомлюваному рівні (2 год).
Наступне семінарське/практичне заняття


