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Вивчення даної дисципліни неможливе без професійних знань і
умінь, набутих при опануванні курсів: «Психологія особистості»,
«Психологія спілкування», «Психологія професійної кар’єри”,
«Психологія професійних деструкцій!
Мета i завдання навчальної дисципліни
забезпечення системи психологічних знань з природи особистісних
та поведінкових деструкцій, особливостей їх протікання, різновидів,
формування навичок їх корекції та профілактики
Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія
професійних деструкцій» є:
-сформувати уявлення про типи, види, стадії розвитку особистісних
та поведінкових деструкцій;
-розкрити зміст понять: «психологія особистісних», «конфліктна
ситуація», «стратегії корекціїї професійних деструкцій»;
-визначити методи та підходи щодо вивчення особистісних та
поведінкових деструкцій;
-розкрити діагностичні методики щодо виявлення особистісних та
поведінкових деструкцій, вміння обирати стратегію поведінки в
конфлікті , тощо;
-охарактерізувати психологічне забезпечення та умови корекції
поведінкових та особистісних деструкцій.


Міждисциплінарні Зміст курсу тісно пов’язаний із такими дисциплінами: «Психологія
особистості», «Психологія спілкування», «Психологія професійної
зв’язки
кар’єри», «Психологія професійних деструкцій»
Інформація про
курс

Курс «Психологія професійних деструкцій » складається з двох
модулів. У змісті першого модуля «Загальна теорія особистісних та

(про що йде мова)

поведінкових деструкцій» розповідається про сутність особистісних
та поведінкових деструкцій», їх класифікацію та періодичність
виникнення. Другий модуль «Профілактика та корекція
особистісних та поведінкових деструкцій» надає практичні навички,
набуття яких дозволить вчасно передбачити виникнення деструкцій
та вчасно позбутися деструктивних станів.

Чому це
актуально, цікаво
чи важливо?
Місце навчальної
дисципліни в
системі
професійної
підготовки
фахівця
На які питання
відповість курс і
його головний
аргумент?

За свою трудову біографію особистість багато разів відчуває деструктивний
стан, пов’язаний з виконанням своєї діяльності. Тому важливо вміти
розпізнавати та вчасно реагувати на такі особистісні та поведінкові стани.

Навчальна дисципліна «Психологія особистісних та поведінкових
деструкцій» є дисципліною самостійного вибору ЗВО (варіативна
частина) .

У процесі вивчення курсу «Психологія особистісних та поведінкових
деструкцій» майбутній фахівець навчається, з одного боку, правильно
розуміти сутність деструкцій та деформацій», а, з іншого вчиться
прийомам корекції названих явищ. Опанування курсом надає
можливість навчитися прийомам допомоги та самодопомоги щодо
професійних деструкцій й деформацій.

Очікувані
результати
навчання

Знати
- актуальні психологічні проблеми професійних деструкцій;
- методологію вирішення завдань діагностування особистісних
професійних деструкцій,
- засоби регуляції та профілактики конфліктів;
- стратегії і тактики корекції професійних деструкцій;
- застосовувати теоретичні знання до аналізу випадків професійних
деструкцій;
-застосувати психологічні методи діагностики професійної
деформації та професійних деструкцій;
- оцінювати доцільність і ефективність використання різних
переговірних і посередницьких процедур, спрямованого на
виникнення професійних деструкцій;
- обирати найбільш ефективну стратегію й тактики поведінки в
конкретному випадку професійних деструкцій;
- керувати своєю поведінкою у складних критичних ситуаціях
соціальної взаємодії;
-обирати стратегію ефективного спілкування в
колективі при
виявленні професійних деструкцій.
Вмiти:
- застосовувати теоретичні знання до аналізу розвитку
професійних та особистісних деструкцій;
- правильно визначати сутність професійних деструкцій,
формувати описову модель в процесі його діагностування;
- використовувати різні методи дослідження професійних
деструкцій;
- визначати та здійснювати психологічні заходи щодо
прогнозування розвитку професійних деструкцій, з'ясовувати
можливі конструктивні й деструктивні наслідки професійних

деструкцій та деформацій;
- прогнозувати конфліктний "потенціал" особистості щодо
професійних деструкцій;
- вчасно регулювати конфліктні ситуації та управляти конфліктами
у групах та колективах;
- обирати адекватні інструменти профілактики й запобігання
виникненню професійних деструкцій;
- створювати завдання розвивального характеру, спрямовані на
розвиток кар’єрних компетенцій особистості;
-здійснювати наукові дослідження у галузі управління емоційного
стану для запобігання професійним деструкціям.

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної
мети.

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та
емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки
та / або практики.
СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність
(тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну,
психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з
використанням науково верифікованих методів та технік.
СК5. Здатність організовувати та реалізовувати
просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій
населення у сфері психології.
СК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і
непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій
професійної діяльності.
СК8. Здатність оцінювати межі власної фахової
компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.
СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та керуватися загальнолюдськими
цінностями.
СК10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні
методи психологічної допомоги клієнтам у складних
життєвих ситуаціях.
СК11. Здатність будувати різноманітні технології розвивальних впливів на
особистісно-професійний розвиток людини: технології ігромоделювання,
технології психоконсультування, психокорекційні технології, технології
розвитку аутокомпетентності.

Методи навчання

Перелік основних
практичних
завдань

Література для
вивчення
дисципліни

Пояснювально-ілюстративні,інтерактивні: мікровикладання, інверсії,
інциденту, конкретної професійної ситуації
Рольовий тренінг.
Розв׳язування психологічних завдань.
.
Модуль 1.
«Загальна теорія особистісних та поведінкових
деструкцій»
1.Складання словника психологічних термінів щодо психологічної
допомоги особистості разі особистісних та поведінкових
дструкцій
2. Створення презентацій на тему модуля.
3.Теоретичні брейн-ринги на тему модуля.
Модуль 2. модуль ««Профілактика та корекція особистісних та
поведінкових деструкцій» включає практичні (тренінгові ) заняття по
роботі з поведінковими та особистісними деструкціями та розробку
консультацій та індивідуальних рекомендацій з даного питання.
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Політика курсу

Політика щодо дедлайнів та перескладання:
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин,
оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної
кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час
контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням
мобільних девайсів).
Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим
компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних
причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за
погодженням із викладачем. Студенти мають інформувати викладача

Політика
оцінювання

про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти
зобов’язані дотримуватися усіх строків, визначених для виконання
усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.
Вид
Максимальна
Кількість
Всього
діяльності
кількість балів одиниць до
за одиницю
розрахунку
Робота
на
5
8
40
семінарському
(практичному)
занятті (в тому
числі доповідь,
виступ,
повідомлення,
участь
у
дискусії)
ІНДЗ
15
2
30
Модульна
10
3
30
контрольна
робота
максимальна кількість балів 100

