




  

АНОТАЦІЯ  

Дисципліна «Психологія кризова та травмуючих ситуацій» сформована 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі 

знань 01 Освіта/ Педагогіка напряму підготовки: 013 Початкова освіта, 

освітня програма : Психологія. 

Зміст дисципліни передбачає забезпечення підготовки студентів до 

систематизації та ефективного використання психологічних знань для 

допомоги особистості у складних життєвих травмуючих ситуаціях – жертвам 

катастроф, насильства, котрі переживають горе через втрату близької людини 

або власну хворобу та інвалідність тощо. 

Студенти під час вивчення дисципліни «Психологія кризова та 

травмуючих ситуацій» мають оволодіти теоретичними та практичними 

навичками розпізнавання життєвих криз особистості та надання 

психологічної підтримки та кваліфікованої допомоги людям, що опинилися в 

скрутних життєвих ситуацій, мають посттравматичний стресовий розлад, з 

використанням спеціальних засобів, прийомів та методів.  

Ключові слова: норма, психічна стійкість, криза, кризова ситуація, 

психотравмуюча ситуація, стрес, посттравматичний стресовий розлад, 

екстрена психологічна допомога, дебрифінг 

 

ANNOTATION 

The discipline «Psychology of crisis and traumatic situations» is formed in 

accordance with the educational-professional training program for bachelor of 

knowledge 01 Education / Pedagogy direction of training: 013 Primary education, 

educational program: Psychology. 

The content of the discipline provides preparation of students for 

systematization and effective use of psychological knowledge to help individuals 

in difficult life traumatic situations – victims of disasters, violence, grief over the 

loss of a loved one or their own illness and disability, etc. 

Students in the course «Psychology of Crisis and Traumatic Situations» 

must master the theoretical and practical skills of recognizing life crises and 

providing psychological support and qualified assistance to people in difficult life 

situations, persons with post-traumatic stress disorder, using special tools, 

techniques and  methods. 

Key words: norm, mental stability, crisis, crisis situation, traumatic 

situation, stress, post-traumatic stress disorder, emergency psychological care, 

debriefing 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Психологія 

кризова та травмуючих ситуацій» складена к.пед.н., доцентом Олексюк О.Є. 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі 

знань 01 Освіта/ Педагогіка напряму підготовки: 013 Початкова освіта, 

освітня програма : Психологія. 

Курс навчальної дисципліни «Психологія кризова та травмуючих 

ситуацій» передбачає теоретичний та практичний напрями. У сучасному світі 

нагальною стає проблема надання психологічної допомоги у кризових та 

травмуючих ситуаціях: під час криз, катастроф, у випадках терористичних 

атак, стихійних і інших лих, яких може зазнати людина. Отже, сьогоденна 

проблема щодо психологічної допомоги у травмуючих ситуаціях є 

актуальною для багатьох клієнтів.  

Цей курс читається студентам зі спеціалізацією «Психологія». Зміст 

навчальної дисципліни складений з урахуванням того, що студенти вивчають 

теоретичні і практичні курси з загальної, соціальної, педагогічної психології, 

психотерапії, психокорекції тощо.  

Матеріал дисципліни передбачає формування у студентів навичок з 

аналізу, профілактики ситуацій, що травмують, та управління 

посттравматичним станом і врахуванням набутків як національного, так і 

світового досвіду. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є психологічні механізми 

та методи надання психологічної допомоги у кризових та травмуючих 

ситуаціях: під час криз, катастроф, у випадках терористичних атак, стихійних 

та інших лих, яких може зазнати людина.  

Міждисциплінарні зв’язки:  

Забезпечуючі дисципліни: загальної психології, дитячої психології, 

соціальної психології, педагогічної психології, психотерапії, психокорекції.  

Забезпечувані дисципліни: всі психологічні дисципліни. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни – навчити студентів 

застосовувати набуті теоретичні знання з психології кризової та травмуючих 

ситуацій, консультувати і надавати психологічну допомогу особам, що 

пережили кризу та травмуючу ситуацію. Практичне освоєння прийомів і 

методів надання психотерапевтичної допомоги людям зі стресовими і 

посттравматичними розладами. 

Основні завдання курсу: 

 ознайомити з основними теоретичними конструктами психології 

кризової та травматичних ситуацій, прищепити навички і знання, що 

допоможуть в майбутньому консультувати і надавати психологічну допомогу 

особам, що пережили кризу та травматичні ситуації;  

 виробити у студентів ряд умінь та навичок застосування набутих 

знань у практичних сферах своєї діяльності, активізувати особистісний та 

творчий потенціал майбутнього фахівця; 



 сформувати вміння використовувати на практиці придбані 

протягом вивчення курсу теоретичні знання; 

 озброєння студентів такими здобутками сучасної психологічної 

науки, які б сприяли їх професійному становленню, а також самоактуалізації 

та самореалізації у майбутній професії; 

  займатися науковими дослідженнями у даній галузі. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

- здатність до узагальнення, сприйняття інформації, володіє культурою 

мислення, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації (ОК1) 

- здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, оволодіння 

педагогічною майстерністю (ОК3) 

- здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії – вихователь, володіти високою мотивацією до виконання 

професійної діяльності в ДНЗ (ОК4) 

- здатність засвоювати наукову картину світу, що розширює 

культурологічні і загальнолюдські розуміння світу (ОК7) 

- здатність до співпраці в дошкільному навчальному закладі з колегами 

і роботі в колективі (ОК8) 

- здатність до створення психологічно-сприятливого середовища в 

дошкільному навчальному закладі (ОК9) 

- здатність дотримуватись професійно-етичних умов в процесі 

здійснення професійної діяльності (ОК12) 

ІІ. Фахові:  

- здатність бути готовим до реалізації набутих знань в практичній 

діяльності в дошкільних навчальних закладах (ПК2) 

- здатність до створення соціально і психологічно сприятливого 

середовища в дошкільних навчальних закладах (ПК3) 

- здатність бути готовим до попередження та профілактики особистої 

професійної непридатності, професійної втоми (ПК5) 

- здатність оволодіти педагогічною профкомпетентністю, що визначає 

ступінь оволодіння формами, методами навчання, засобами протистояння 

професійної деформації (ПК7) 

- здатність до кваліфікованого виконання своїх обов’язків з навчання і 

виховання дітей, прогнозування наслідків здійснюваних педагогічних 

впливів на дитину (ПК9) 

- здатність забезпечувати диференційований підхід до дітей 

дошкільного віку (ПК12) 

- здатність використовувати різні форми організації навчальної 

діяльності дітей у ДНЗ, враховуючи потреби, інтереси, попередній досвід 

дитини (ПК16) 

- здатність оволодіння прогностичними уміннями (ПК24) 

- здатність до самостійної навчальної та наукової діяльності, 

самостійного мислення (ПК26) 



- здатність набувати в процесі навчання професійної майстерності 

організаційно-методичних навичок, вміння творчо використовувати 

отриманні знання в практиці навчання і виховання дітей дошкільного віку 

(ПК27) 

- здатність акумулювати та адаптувати передовий досвід до власної 

професійної діяльності з урахуванням психологічних особливостей дитячого 

колективу та кожної дитини зокрема (ПК64) 

- здатність складати практичні рекомендації щодо використання 

результатів наукових досліджень (ПК103) 

- готовність представляти результати дослідження у формах звітів, 

рефератів, публікацій та публічних обговорень (ПК104) 

- здатність до участі в роботі наукових колективів, які проводять 

дослідження з різних напрямків дошкільної освіти (ПК105) 

- здатність застосовувати емпіричні методи дослідження в процесі 

практичних занять та педагогічної практики для різнобічного вивчення 

особистості дитини дошкільного віку (ПК107) 

- здатність враховувати в процесі здійснення організаційно-

управлінської діяльності особливості дошкільної освіти дітей (ПК113) 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 

кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

КРЕДИТ 1. Теоретичні основи кризової психології та психології 

травмуючих ситуацій.  

Тема 1. Кризи особистості в сучасному суспільстві. Загальне 

уявлення про життєві кризи. Загальне уявлення про поняття «криза» в 

психології. Поняття психологічного здоров’я та гармонійної особистості. 

Психологічне розуміння понять «ситуація», «картина світу», «криза». 

Типологічний аналіз та класифікація життєвих криз. Умови виникнення 

життєвих криз.  

Тема 2. Поняття психологічної травми та посттравматичного 

стресового розладу. Травмуюча ситуація та її психологічні наслідки. 

Поняття травмуючої ситуації. Її ознаки та різновиди. Історія вивчення 

психологічних реакцій на травмуючу ситуацію. Сприйняття травмуючої 

ситуації людиною. Види та рівні реакцій на травмуючу ситуацію. Динаміка 

психологічних реакцій при катастрофах. 

КРЕДИТ 2. Кризи особистісного розвитку. 

Тема 3. Кризи особистісного розвитку. Вікові кризи. Психологія 

гомосексуалізму. Специфіка вікових криз. Криза народження. Кризи 

дитячого та підліткового віку. Криза середнього віку. Криза «Я-інтеграції» 

прихильного віку.  

Психологія гомосексуалізму. Гендерні стереотипи. Квір-теорія. 

Усвідомлення власної гомосексуальності як криза ідентичності. 

Психологічний профіль гея. Психологічні особливості однополих пар.  



Тема 4. Віктимність. Суїцид як особистісна криза. Віктимність. 

Поняття жертви злочину. Віктимологія. Віктимні внутрішньоособистісні 

конфлікти. Віктимні синдроми, віктимні фобії, віктимні ілюзії. Психологічні 

наслідки віктимізації  

Суїцид як складний психологічний феномен вітчизняної та зарубіжної 

психології. Суїцид та особистість – специфіка взаємовідносин. Соціально-

психологічна дезадаптація як основа суїцідальної поведінки.  

КРЕДИТ 3. Кризи, викликані зовнішніми чинниками. 

Тема 5. Особливості консультування ВІЛ-інфікованих та хворих на 

СНІД. Термінальний період у житті людини. Специфіка соціальних 

особливостей захворювання. Основні психогенні реакції в період 

захворювання. Особливості психологічної допомоги ВІЛ-інфікованим та 

хворим на СНІД. Специфіка консультування на різних етапах захворювання. 

Поняття «термінальності» в психології. Динаміка переживання термінальних 

станів. Специфіка життєвої кризи в період термінальних захворювань. 

Тема 6. Кризи професійної діяльності особистості. Професійне 

вигорання та емоційне вигорання. Успіх як криза. «Зіркова хвороба». 

Психологія безробіття. 

Тема 7. Психологія війни. Психологія тероризму. Психологія 

природних катастроф. Психологічна підготовка до реального бою. 

Психологічні особливості комбатантів. Психологічні аспекти тероризму. 

Психологія природних катастроф. Посттравматична стресова реакція. 

Психологічні проблеми учасників бойових дій, свідків природних катастроф 

та терористичних актів. Психологія паніки. 

КРЕДИТ 4. Психологічні особливості психотравмуючих ситуацій.  

Тема 8. Посттравматичний стресовий розлад. Стрес, травматичний 

стрес та посттравматичний стресовий розлад. Нозологічні одиниці МКХ-10, 

пов’язані із травматичним стресом. Епідеміологія ПТСР та його діагностичні 

критерії. Теоретичні моделі ПТСР. Особливості посттравматичного стресу у 

дітей. Психодіагностика розладів, пов’язаних із травматичним стресом. 

Особливості психічних процесів і станів при ПТСР. Індивідуальні 

особливості переживання ПТСР. ПТСР і внутрішні конфлікти. Робота 

механізмів психологічного захисту (дисоціація). Аутодеструктивна поведінка 

і ПТСР.  

Тема 9. Особливості травматичного досвіду в різних соціальних 

ситуаціях. Психологічні наслідки втягнення у деструктивний культ (секту). 

Стрес радіаційної загрози, його психологічні причини і наслідки. Поняття 

неперервної прихованої атомної паніки. Різновиди та психологічні наслідки 

насильства.  

КРЕДИТ 5. Можливості та методи психологічної корекції при 

травматичних розладах. 

Тема 10. Консультування осіб, що пережили посттравматичний 

стресовий розлад. Консультування осіб, схильних до суїциду. Психологічні 



проблеми психолога при роботі з потерпілими від екстремальних ситуацій. 

Вторинний ПТСР психолога та його профілактика. 

Консультування дітей, що постраждали від насильства. 

Консультування жертв сексуального насильства. Консультування жертв 

сімейного насильства. 

Тема 11. Екстрена психологічна допомога та кризова інтервенція. 

Особливості діяльності психолога у вогнищі екстремальної ситуації, основні 

правила та принципи. Психологічна допомога у кризових психологічних 

станах. Дебрифінг як метод роботи з потерпілими від екстремальної ситуації. 

Методи зняття психологічного напруження, робота з емоційними 

переживаннями потерпілих. 
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