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Зміст програми 
дистанційного 
курсу 

Матеріал курсу знайомить слухачів з основними концепціями дослідження 
стресу, причинами виникнення стресу, формами прояву стресових станів, 
впливами стресу на успішність діяльності й здоров'я. Визначаються особливості 
професійних стресів, методи саморегуляції стресових станів в сучасних умовах. 
Особлива увага приділяється профілактичним заходам: формування навичок з 
управління психічним станом; діагностика та самодіагностика стресових станів, 
«емоційного вигорання»; зняття емоційної напруги; формування конструктивних 
стратегій поведінки в стресових ситуаціях; подолання наслідків стресогенних 
стимулів; отримання психологічної допомоги з відновлення власних ресурсів і 
нових можливостей; створення умов для розвитку позитивного мислення, 
життєстійкості, резилієс дитини в освітньому просторі. У структурі курсу 
виокремлюються питання, які допоможуть виявити власні ресурси для 
профілактики стресових станів, скласти власну програму «Антистрес», 
враховуючи індивідуальні особливості розвитку та професійної діяльності, що 
знімить обмеження з активності та збільшить ефективність особистості. 

Обсяг програми  Тривалість дистанційного курсу складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 
кредиту ЄКТС. 

Рівень програми Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої 
освіти, державних службовців, претендентів на вступ на державну службу. 

Форма і місце 
проведення 
навчання за 
програмою  

Навчальні заняття за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – 
засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять і тестів. 
Програма курсу реалізується через дистанційний етап на платформі 
https://vseosvita.ua. Навчання може відбуватись з будь-якого пристрою (гаджету) 
у зручний для слухача час.  

Цільова аудиторія Цільовою аудиторією програми дистанційного курсу є педагогічні працівники 
закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної та позашкільної освіти. 

Система 
оцінювання 

Результати навчання за програмою дистанційного курсу оцінюються як 
зараховано/не зараховано через виконання тестування. Отримання сертифікату 
за успішне проходження програми дистанційного курсу. 

Програмні результати навчання 
- орієнтуватись в проявах поведінки людей, які є наслідком травматичних подій; 
- надавати адекватну допомогу учасникам освітнього процесу, які пережили стресову ситуацію; 
- використовувати сформовані знання та вміння з психології стресу та стрес-менеджменту у 
педагогічній практиці. 

 


