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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни «Техніки організації способу життя та управління стресовими 

ситуаціями» 

Курс: 4-й 

Спеціальність: 231 «Соціальна робота», 

освітня програма 231.00.02 Соціальна педагогіка 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  

37-40 балів – виставляється при наявності повної, змістовної відповіді на всі три 

питання представлені у білеті. Студент демонструє знання матеріалу, його розуміння, 

логічно викладає відповіді на запитання, не допускає жодної помилки у використанні 

наукової термінології. Психологічна задача розв’язана правильно. 

30-36 балів – виставляється при достатньому рівні обізнаності студентів при відповіді на 

всі три питання. У цілому, студент демонструє знання основного матеріалу питань, 

допускає 1-2 незначні помилки при використанні наукової термінології. Психологічна 

задача розв’язана в цілому правильно. 

20-29 балів – виставляється при неповній відповіді на зазначені питання, студент 

демонструє фрагментарність і формальність у відповідях, недостатній рівень логіки й 

послідовності. Студент допускає 2-3 помилки при використанні наукової термінології. 

Психологічна задача розв’язана з помилками. 

1-19 балів – виставляється у разі уривчастості відповідей на запитання екзаменаційного 

білету. Студент допускає значні помилки при використанні наукової термінології. 

Рішення психологічної задачі неправильне або відсутнє. 

Перелік допоміжних матеріалів:  практичні завдання на окремих аркушах. 

 

Зразок практичного завдання 

 

1. Наведіть приклад стресової ситуації за схемою: причина-наслідки-

стратегії виходу. 

2. Опишіть власні техніки (1-2) організації способу життя, що сприяли 

управління стресовою ситуацією. 

 

Орієнтовний перелік питань:  

 

1. Визначити зміст та структуру поняття «стрес».  

2. Охарактеризувати психологічні та фізіологічні симптоми стресу.  



3. Розкрити теорії та моделі стресу.  

4. Проаналізувати емпіричні дослідження та перспективи вивчення стресів.  

5. Виокремити передумови виникнення стресів.  

6. Охарактеризувати поняття «психологічне здоров’я».  

7. Розкрити теоретичні моделі вивчення стресів.  

8. Охарактеризувати стадії стресу за Г.Сельє.  

9. Розкрити зміст поняття «копінг».  

10. Охарактеризувати основні положення теорії Г.Сельє про загальний 

адаптаційний синдром.  

11. Схарактеризувати детермінанти стресів.  

12. Визначити соціально-психологічні детермінанти виникнення стресів.  

13. Охарактеризувати моделі детермінант стресів.  

14. Визначити взаємовплив статі та інших соціально-демографічних 

характеристик на виникнення та розвиток стресу.  

15. Охарактеризувати психологічні умови профілактики та подолання стресів.  

16. Визначити індивідуальні техніки профілактики та подолання стресів.  

17. Сформулювати загальні рекомендації щодо врахування індивідуальних 

особливостей в процесі психопрофілактики та подолання стресів.  

18. Схарактеризувати аутогенне тренування як засіб психокорекційної роботи зі 

стресами.  

19. Охарактеризувати види релаксаційних вправ та можливості їх використання 

для психокорекційної роботи зі стресовими станами.  

20. Охарактеризувати освіту як фактор психопрофілактики стресів.  

21. Розкрити методи психологічної діагностики стресів.  

22. Визначити та охарактеризувати основні методи дослідження індивідуальних 

особливостей особистості, що впливають на виникнення та розвиток стресів.  

23. Охарактеризувати методи діагностики детермінант стресів, пов’язаних з 

діяльністю організації.  

24. Навести основні вимоги до соціально-психологічного тренінгу як засобу 

профілактики та подолання стресів.  

25. Охарактеризувати модель протилежних процесів.  

26. Охарактеризувати модель посилення відхилень.  

27. Охарактеризувати модель теорії хаосу.  

28. Охарактеризувати концепцію стресу Р. Хоккі.  

29. Дати характеристику концепції стресу П. Хамільтона.  

30. Дати характеристику концепції стресу Р. Лаза руса.  

31. Дати характеристику концепції стресу Г. Сельє  

32. Дати характеристику концепції стресу К. Гуревича.  

33. Охарактеризувати модель стресу В. Венди.  

34. Охарактеризувати модель стресу В. Зазикіна.  

35. Проаналізувати модель Его-психології.  

36. Проаналізувати техніки організації способу життя. 

37. Проаналізувати контекстуальну модель.  

38. Охарактеризувати стилі реагування в стресових ситуаціях.  

39. Охарактеризувати види когнітивної активності в стані стресу.  
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