




  

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 



1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

 освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

01 Освіта/ Педагогіка Нормативна/ Варіативна 

 
 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 1 
Спеціальність: 

013 Початкова 

освіта 

Рік підготовки: 

4-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

8-ий 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента  – 4 

 

Ступінь: 

бакалавр 

10 

Практичні, семінарські 

30 

Лабораторні 

-- 

Самостійна робота 

110  

Вид контролю 

http://moodle.mdu.edu.ua/my/ 
залік 

Мова навчання : українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить:  

для денної форми навчання – 150 год. : 40 год. – аудиторна робота,  110 год. 

– самостійна робота  (27% / 73%); 
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Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

 освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

01 Освіта/ Педагогіка Нормативна/ Варіативна 

 
 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 1 
Спеціальність: 

013 Початкова 

освіта 

Рік підготовки: 

4-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

8-ий 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента  – 4 

 

Ступінь: 

бакалавр 

6 

Практичні, семінарські 

8 

Лабораторні 

-- 

Самостійна робота 

136 

Вид контролю 

http://moodle.mdu.edu.ua/my/ 
залік 

Мова навчання : українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить:  

для заочної форми навчання – 150 год. : 14 год. – аудиторна робота,  136 

год. – самостійна робота  (0,09% / 0,91%); 
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2. 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 ЗНЗ (ОК4) 

- здатність засвоювати наукову картину світу, що розширює 

культурологічні і загальнолюдські розуміння світу (ОК7) 

- здатність до співпраці в загальноосвітньому навчальному закладі з 

колегами і роботі в колективі (ОК8) 

- здатність до створення психологічно-сприятливого середовища в 

загальноосвітньому 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 загальноосвітніх навчальних закладах (ПК2) 



- здатність до створення соціально і психологічно сприятливого 

середовища в загальноосвітніх 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 

молодшого шкільного 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 молодшого шкільного 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 молодшого шкільного віку (ПК107) 

- здатність враховувати в процесі здійснення організаційно-

управлінської діяльності особливості початкової освіти дітей (ПК113) 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів 

ECTS. 

 

3. Програма 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. 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 

кризах та 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усь

ого 

у тому числі 

л пр лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Теоретичні основи кризової психології та психології 

травмуючих ситуацій. 

Тема 1. Кризи особистості в сучасному 

суспільстві. Загальне уявлення про 

життєві кризи.  

15 

2 

2   12 

Тема 2. Поняття психологічної травми. 

Травмуюча ситуація та її психологічні 

наслідки. 

15 4   10 

 30 2 6   22 

Кредит 2. Кризи особистісного розвитку. 

Тема 3. Кризи особистісного розвитку. 

Вікові кризи.  

15 

2 

2   12 

Тема 4. Віктимність особистості, її 

причини та наслідки. Суїцид як 

особистісна криза. Гомосексуалізм як 

криза ідентичності 

15 4   10 

 30 2 6   22 

Кредит 3. Кризи, викликані зовнішніми чинниками. 

Тема 5. Особливості консультування 

ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. 

Термінальний період у житті людини. 

10 

2 

2   7 

Тема 6. Кризи професійної діяльності 

особистості. 

10 2   7 

Тема 7. Психологія війни. Психологія 

тероризму. Психологія природних 

катастроф. 

10 2   8 

 30 2 6   22 

Кредит 4. Психологічні особливості психотравмуючих ситуацій.  

Тема 8. Посттравматичний стресовий 

розлад. 

15 

2 

2   12 

Тема 9. Особливості травматичного 

досвіду в різних соціальних ситуаціях. 

15 4   10 

 30 2 6   22 

Кредит 5. Можливості та методи психологічної корекції при 

кризах та травматичних розладах. 

Тема 10. Консультування осіб, що 

пережили посттравматичний стресовий 

розлад.  

10 2 2   7 



Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усь

ого 

у тому числі 

л пр лаб інд ср 

Тема 11. Екстрена психологічна 

допомога та кризова інтервенція. 

Дебрифінг 

10 2   7 

Тема 3. Психологічні проблеми 

психолога при роботі з потерпілими від 

екстремальних ситуацій 

10 2   8 

 30 2 6   22 

Усього годин: 150 10 30   110 

 

Заочна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усь

ого 

у тому числі 

л пр лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Теоретичні основи кризової психології та психології 

травмуючих ситуацій. 

Тема 1. Кризи особистості в сучасному 

суспільстві. Загальне уявлення про 

життєві кризи.  

15 

1 

1   14 

Тема 2. Поняття психологічної травми. 

Травмуюча ситуація та її психологічні 

наслідки. 

15 1   13 

 30 1 2   27 

Кредит 2. Кризи особистісного розвитку. 

Тема 3. Кризи особистісного розвитку. 

Вікові кризи.  

15 

1 

   15 

Тема 4. Віктимність особистості, її 

причини та наслідки. Суїцид як 

особистісна криза. Гомосексуалізм як 

криза ідентичності 

15    14 

 30 1    28 

Кредит 3. Кризи, викликані зовнішніми чинниками. 

Тема 5. Особливості консультування 

ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. 

Термінальний період у житті людини. 

10 

1 

   9 

Тема 6. Кризи професійної діяльності 

особистості. 

10 1   9 

Тема 7. Психологія війни. Психологія 

тероризму. Психологія природних 

катастроф. 

10 1   9 

 30 1 2   27 



Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усь

ого 

у тому числі 

л пр лаб інд ср 

Кредит 4. Психологічні особливості психотравмуючих ситуацій.  

Тема 8. Посттравматичний стресовий 

розлад. 

15 

1 

1   14 

Тема 9. Особливості травматичного 

досвіду в різних соціальних ситуаціях. 

15 1   13 

 30 1 2   27 

Кредит 5. Можливості та методи психологічної корекції при 

кризах та травматичних розладах. 

Тема 10. Консультування осіб, що 

пережили посттравматичний стресовий 

розлад.  

10 2 1   9 

Тема 11. Екстрена психологічна 

допомога та кризова інтервенція. 

Дебрифінг 

10 1   9 

Тема 3. Психологічні проблеми 

психолога при роботі з потерпілими від 

екстремальних ситуацій 

10    9 

 30 2 2   27 

Усього годин: 150 6 8   136 

 

5. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні основи кризової психології та психології 

травмуючих ситуацій. 

 Кризи особистості в сучасному суспільстві. Загальне 

уявлення про життєві кризи. Поняття психологічної 

травми. Травмуюча ситуація та її психологічні наслідки. 

2 

Кредит 2. Кризи особистісного розвитку. 

 Кризи особистісного розвитку. Вікові кризи. Віктимність 

особистості, її причини та наслідки. Суїцид як 

особистісна криза. Гомосексуалізм як криза ідентичності 

2 

Кредит 3. Кризи, викликані зовнішніми чинниками. 

 Особливості консультування ВІЛ-інфікованих та хворих 

на СНІД. Термінальний період у житті людини. Кризи 

професійної діяльності особистості. Психологія війни. 

Психологія тероризму. Психологія природних катастроф. 

2 

Кредит 4. Психологічні особливості психотравмуючих ситуацій. 

 Посттравматичний стресовий розлад. Особливості 

травматичного досвіду в різних соціальних ситуаціях. 

2 



Кредит 5. Можливості та методи психологічної корекції при кризах та 

травматичних розладах. 

 Консультування осіб, що пережили посттравматичний 

стресовий розлад. Екстрена психологічна допомога та 

кризова інтервенція. Дебрифінг. Психологічні проблеми 

психолога при роботі з потерпілими від екстремальних 

ситуацій 

2 

 Разом: 10 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні основи кризової психології та психології 

травмуючих ситуацій. 

 Кризи особистості в сучасному суспільстві. Загальне 

уявлення про життєві кризи. Поняття психологічної 

травми. Травмуюча ситуація та її психологічні наслідки. 

1 

Кредит 2. Кризи особистісного розвитку. 

 Кризи особистісного розвитку. Вікові кризи. Віктимність 

особистості, її причини та наслідки. Суїцид як 

особистісна криза. Гомосексуалізм як криза ідентичності 

1 

Кредит 3. Кризи, викликані зовнішніми чинниками. 

 Особливості консультування ВІЛ-інфікованих та хворих 

на СНІД. Термінальний період у житті людини. Кризи 

професійної діяльності особистості. Психологія війни. 

Психологія тероризму. Психологія природних катастроф. 

1 

Кредит 4. Психологічні особливості психотравмуючих ситуацій. 

 Посттравматичний стресовий розлад. Особливості 

травматичного досвіду в різних соціальних ситуаціях. 

1 

Кредит 5. Можливості та методи психологічної корекції при кризах та 

травматичних розладах. 

 Консультування осіб, що пережили посттравматичний 

стресовий розлад. Екстрена психологічна допомога та 

кризова інтервенція. Дебрифінг. Психологічні проблеми 

психолога при роботі з потерпілими від екстремальних 

ситуацій 

2 

 Разом: 6 

 

6. Теми практичних  занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Теоретичні основи кризової психології та 

психології травмуючих ситуацій. 

 



1.  Поняття психологічного здоров’я та гармонійної 

особистості. Загальне уявлення про життєві кризи. 

2 

2.  Поняття психологічної травми.  2 

3.  Травмуюча ситуація та її психологічні наслідки. 2 

 Кредит 2. Кризи особистісного розвитку.  

4.  Кризи особистісного розвитку. Вікові кризи.  2 

5.  Віктимність особистості.  Гомосексуалізм як криза 

ідентичності 

2 

6.  Суїцид як особистісна криза 2 

 Кредит 3. Кризи, викликані зовнішніми чинниками  

7.  Особливості консультування ВІЛ-інфікованих та хворих 

на СНІД. Термінальний період у житті людини. 

2 

8.  Кризи професійної діяльності особистості. Психологія 

безробіття. Професійне вигорання та емоційне вигорання. 

2 

9.  Психологія війни. Психологія тероризму. Психологія 

природних катастроф. 

2 

 Кредит 4. Психологічні особливості психотравмуючих 

ситуацій. 

 

10.  Посттравматичний стресовий розлад. 2 

11.  Особливості травматичного досвіду в різних соціальних 

ситуаціях. 

2 

12.  Особливості травматичного досвіду в різних соціальних 

ситуаціях. 

2 

 Кредит 5. Можливості та методи психологічної 

корекції при кризах та травматичних розладах. 

 

13.  Консультування осіб, що пережили посттравматичний 

стресовий розлад.  

2 

14.  Екстрена психологічна допомога. Кризова інтервенція. 

Дебрифінг 

2 

15.  Психологічні проблеми психолога при роботі з 

потерпілими від екстремальних ситуацій 

2 

Разом: 30 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Теоретичні основи кризової психології та 

психології травмуючих ситуацій. 

 

16.  Поняття психологічного здоров’я та гармонійної 

особистості. Загальне уявлення про життєві кризи. 

1 

17.  Поняття психологічної травми. Травмуюча ситуація та її 

психологічні наслідки 

1 

 Кредит 2. Кризи особистісного розвитку.  

18.  Кризи особистісного розвитку. Вікові кризи.   



19.  Віктимність особистості.  Гомосексуалізм як криза 

ідентичності. Суїцид як особистісна криза 

 

 Кредит 3. Кризи, викликані зовнішніми чинниками  

20.  Особливості консультування ВІЛ-інфікованих та хворих 

на СНІД. Термінальний період у житті людини. 

 

21.  Кризи професійної діяльності особистості. Психологія 

безробіття. Професійне вигорання та емоційне вигорання. 

1 

22.  Психологія війни. Психологія тероризму. Психологія 

природних катастроф. 

1 

 Кредит 4. Психологічні особливості психотравмуючих 

ситуацій. 

 

23.  Посттравматичний стресовий розлад. 1 

24.  Особливості травматичного досвіду в різних соціальних 

ситуаціях. 

1 

 Кредит 5. Можливості та методи психологічної 

корекції при кризах та травматичних розладах. 

 

25.  Консультування осіб, що пережили посттравматичний 

стресовий розлад.  

1 

26.  Екстрена психологічна допомога. Кризова інтервенція. 

Дебрифінг 

1 

27.  Психологічні проблеми психолога при роботі з 

потерпілими від екстремальних ситуацій 

 

Разом: 8 

 

 

7. Теми лабораторних  занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Не передбачено навчальним планом  

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Не передбачено навчальним планом  

 

8. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва завдання Кількість 

годин 

1. Підготовка до практичних занять  15  

2 Підготовка та написання контрольної роботи  15  

3 Ведення тлумачного словника ключових понять 10  

4 Аналіз матеріалів з Інтернету про психологічний стан 16  



учасників бойових дій 

5 Аналіз казки-ситуації з теми професійного вигорання   10 

6 Складання тесту/кросворду за теоретичним матеріалом 

лекції 

10 

7 Складання комп’ютерної презентації за теоретичним 

матеріалом 

10 

8 Написання та захист реферату з обраної тематики за 

запропонованим переліком 

10 

 Разом: 96 год 

 Додаткове варіативне завдання  

 Конспектування тем, що виносяться на самостійне 

опрацювання 

10  

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва завдання Кількість 

годин 

1. Підготовка до практичних занять  20  

2 Підготовка та написання контрольної роботи  20  

3 Ведення тлумачного словника ключових понять 16  

4 Аналіз матеріалів з Інтернету про психологічний стан 

учасників бойових дій 

18 

5 Аналіз казки-ситуації з теми професійного вигорання   12 

6 Складання тесту/кросворду за теоретичним матеріалом 

лекції 

12 

7 Складання комп’ютерної презентації за теоретичним 

матеріалом 

12 

8 Написання та захист реферату з обраної тематики за 

запропонованим переліком 

12 

 Разом: 122 год 

 Додаткове варіативне завдання  

 Конспектування тем, що виносяться на самостійне 

опрацювання 

10 год 

 

Самостійна робота “Підготовка до практичних занять” 

Мета: опрацювання питань теми практичного заняття, що могли як 

розглядати під час лекції, так і виноситися на самостійне опрацювання. 

Завдання: за змістом лекції та додатковою літературою підготувати 

виступи на практичному занятті. 

Зміст письмового звіту: законспектувати основні тези виступу на 

практичному занятті. 

Зміст усного звіту: виступ на практичному занятті. 

Самостійна робота «Написання та захист реферату з обраної тематики 

за запропонованим переліком»  



Мета: передбачає глибокий та детальний аналіз проблеми, винесеної у 

темі реферату 

Завдання: студент повинен ознайомитися з переліком поданих на 

практичне заняття тем рефератів і обрати одну з них. 

Зміст письмового звіту: за вимогами, що подані вище, підготувати 

реферат. 

Зміст усного звіту: виступити перед студентами академічної групи на 

практичному занятті з темою реферату. 

Обсяг реферату: 10-15 сторінок друкованого тексту (формат А4). У 

рефераті потрібно розкрити суть проблеми, дати визначення основних 

понять, огляд стану проблеми і основних підходів до її вивчення. 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Особливості травматичного досвіду в різних 

соціальних ситуаціях (виконання реферату на вибір): 

1. Психологічні особливості жертв соціальної 

дискримінації. 

2. Психологічні проблеми біженців.   

3. Способи інтерпретації реальності як унікальні та 

специфічні чинники кризових станів. 

4. Екзистенційні виміри та кризові переживання 

особистості.  

5. Кохання як чинник кризових переживань особистості.  

6. Стрес радіаційної загрози та неперервна прихована 

атомна паніка, їх психологічні причини і наслідки.  

7. Бойові мистецтва Сходу та Заходу: психологічний 

аспект. 

8. Психологічні аспекти переживання кризи 

професійного розвитку. 

9. Психологічна криза в контексті духовного зростання 

особистості. 

10. Психологічні аспекти трудової еміграції.  

11. Психологічні аспекти перебування в екстремальних 

природних умовах.  

12. Психологічні аспекти перебування в екстремальних 

суспільно-культурних умовах.  

13. Парасуіцидальна поведінка в психологічному 

контексті. 

14. Психічне захворювання та стигматизація як чинники 

кризових переживань особистості.  

15. Гендерно-рольовий дефіцит та інверсія гендерних 

ролей як причини кризових переживань особистості.  
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2 Можливості психокорекційної роботи з 

травмованими особами  

(виконання реферату на вибір): 

16. Мотиваційні, ціннісні та світоглядні чинники і 

ресурси в переживанні психологічної кризи.  

17. Внутрішні ресурси у переживанні травматичних 

подій та кризових ситуацій. 

18. Духовність особистості у переживанні нею 

психологічної кризи.  

19. Групова динаміка в психокорекційній групі 

потерпілих від кризових ситуацій. 

20. Тілесно-орієнтована психотерапія в роботі 

психокорекційної групи осіб, що пережили кризову 

ситуацію. 

21. Арт-терапія при роботі з особами, що пережили 

кризову ситуацію. 

22. Способи активації прихованих внутрішніх 

ресурсів особистості. 

23. Самосвідомість та Я-концепція особистості в 

контексті кризових переживань.  

24. Творчість як чинник подолання психологічної 

кризи особистості. 

25. Невизначеність як чинник та ресурс у переживанні 

психологічної кризи людиною.  

26. Робота з екзистенціальними переживаннями осіб, 

що пережили кризову ситуацію.  

27. Психоаналітичний підхід до кризових станів і 

переживань особистості.  

28. Гештальт-терапія в роботі з особами, що 

переживають психологічну кризу.  

29. Когнітивно-поведінковий підхід в роботі з 

особами, що переживають психологічну кризу.  

30. Сімейна психотерапія в роботі з особами, що 

переживають психологічну кризу. 

31. Нейролінгвістичне програмування в роботі з 

особами, що переживають психологічну кризу.  

32. Кататимно-імагінативна психотерапія в роботі з 

особами, що переживають психологічну кризу.  

33. Трансперсональний підхід до кризових станів та 

переживань особистості.  

34. Гуманістичний підхід до кризових станів і 

переживань особистості.  

35. Діяльнісний підхід до подолання психологічної 

кризи.  

36. Методи саморегуляції психологічного стану 
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особистості, їх різновиди та особливості застосування. 

37. Нетривіальні способи подолання психологічної 

кризи.  

38. Ресурсність особистості та її психологічні 

детермінанти.  

39. Способи запобігання виникненню деструктивних 

кризових переживань.  

40. Часовий вимір існування як чинник та ресурс 

кризових переживань особистості.  

 Разом  10 
 

Самостійна робота “Конспектування тем, що виносяться на 

самостійне опрацювання” 

Мета: активізувати студентів на самостійне вивчення деяких 

теоретичних питань курсу. 

Завдання: За запропонованим переліком тем на самостійне вивчення 

законспектувати основні положення. з кожної теми. 

Зміст письмового звіту: представити конспект основного змісту 

теоретичних тем. 

Зміст усного звіту: виступити на практичному занятті за однією із 

законспектованих тем. 

 

СПИСОК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА  

САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Психологічні аспекти горя.  

2. Агресія в міжособистісних відносинах.  

3. Природа посттравматичного стресу. 

4. Форми й типи активності людини в напружених й екстремальних 

ситуаціях.  

5. Способи подолання напружених й екстремальних ситуацій.  

6. Надійність діяльності людини в екстремальних ситуаціях.  

7. Стійкість і толерантність людини до екстремальних ситуацій.  

8. Надання психологічної допомоги потерпілим в екстремальній 

ситуації.  

9. Психологія травмуючи ситуацій в соціальному конфлікті.  

10.Психологія травмуючи ситуацій в етнічному конфлікті.  

11.Індивідуальні розходження в реагуванні на ситуацію, що травмує.  

12.Фрустрація й стрес в екстремальній ситуації.  

13.Зміна в житті як напружена ситуація. 

14.Історія виникнення та розвитку наукового напряму “психологія 

травмуючих ситуацій”. 

15.Підходи до класифікації травмуючих ситуацій. 

16.Психологія кризових станів. 

17.Психологія переживання. 



18.Психологічні особливості травмуючих ситуацій та їх вплив на 

людину. 

19.Поняття про психологію стресу та психологічну адаптацію. 

20.Синдром посттравматичного стресу. 

21.Застосування НЛП у допомозі клієнтам, які зазнали травми. 

22.Позитивна психотерапія як засіб допомоги клієнтам з психологічною 

травмою. 

27.Когнітивний напрям у психології травмуючих ситуацій. 

28.Застосування групових методів у психологічній допомозі клієнтам із 

психотравмою. 

29.Застосування груп казкотерапії у травмуючих ситуаціях. 

 

Самостійна робота “Підготовка до КР, заліку, екзамену” 

Мета: узагальнення та систематизацію знань з окремого модуля або 

дисципліни у цілому. 

Завдання: ознайомитися з переліком питань та завдань, що виносяться на 

залік; знайти питання у конспекті лекцій або в підручниках, запропонованих 

викладачем у переліку літератури. Ретельно ознайомитися зі змістом 

матеріалу, для самоперевірки виконайте тестові завдання з курсу. 

Зміст письмового звіту: відповідь на тестові питання на заліку. 

Зміст усного звіту: відповідь на теоретичні питання на заліку. 

 

Самостійна робота «Ведення тлумачного словника ключових 

понять» 

Мета: активізувати студентів на вивчення ключових понять теми;  

сприяти розумінню студентами теми. 

Завдання: записати до словника ключові поняття теми, що наведені у 

плані лекції та практичного заняття. 

Зміст письмового звіту: перевірка викладачем ведення словника. 

Зміст усного звіту: виступ на практичному занятті. 

 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва завдання Кількість 

годин 

1 Повідомлення за обраною темою з навчальних та 

навчально-методичних посібників  

14 

 Разом 14 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва завдання Кількість 

годин 

1 Повідомлення за обраною темою з навчальних та 

навчально-методичних посібників  

14 



 Разом 14 

 

10. Методи навчання 

В процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються: 

1. Теоретико-інформаційні методи навчання: 

 усне логічне цілісне викладення навчального матеріалу (лекція),  

 діалогічно побудоване усне викладення (бесіда),  

 пояснення, демонстрація. 

2. Практико-операційні методи навчання (практичні роботи): 

 вправи,  

 рішення завдань.  

 пошуково-творчі методи навчання (семінарські заняття): 

 аналіз конкретних ситуацій (проблемних, звичайних, нетипових); 

 групове обговорення питання; 

 дискусії. 

4. Методи самостійної роботи студентів:  

 читання (робота з підручником й іншими учбово-методичними 

посібниками);  

 конспектування,  

 рішення завдань і проблемних ситуацій; 

 творчі завдання. 

 

11. Методи контролю 

 

З метою підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до 

навчально-пізнавальної діяльності використовуються наступні заходи 

поточного контролю рівня знань: 

- усні відповіді на семінарських та практичних заняттях; 

- тестові форми контролю для визначення рівня залишкових знань; 

- письмове оформлення індивідуально-навчальних завдань; 

- усний захист індивідуально-навчальних робіт. 

Контроль рівня знань здійснюється за допомогою тестових завдань 

різного рівня складності. 

Семестровий іспит проводиться в формі  тестового випробування. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота КР 1 залік Накопичу

вальні 

бали/ 

Сума 

КР1 КР2 КР3 КР4 КР5 80 
200 500 

40 40 50 40 50 

 

 



13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни,  

3. Навчальна програма навчальної дисципліни,  

4. Ілюстративні матеріали. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Варбан Є.О Життєва криза: поняття, концепції та прояви / Є.О.Варбан // 

Проблеми сучасної психології. – Вип. 8. – 2010. – С. 120-133. 

2. Гаврилець І. Г. Психофізіологія людини в екстремальних ситуаціях. 

Навчальний посібник. – К.:ЗАТ «Віпол», 2006. – 188 с. 

3. Екстремальна психологія: підручник /  За заг. ред. проф. О.В. Тімченка. – 

Х.: УЦЗУ, 2007. –  502 с. 

4. Життєві кризи особистості: навальний посібник / О. О. Байєр. – Д.: РВВ 

ДНУ, 2010. – 244 с. 

5. Кириленко Т. С. Психологічні проблеми переживань травмуючих 

ситуацій. Матеріали конференції "Психологія життєвої кризи 

особистості". Журнал "Наукові студії із соціальної та політичної 

психології". Вип.4(7). - К., 2000. 

6. Кириленко Т.С. Пошук гармонії. Емоційні переживання та стани 

особистості. //К.КНУ. 2004. – 100с.  

7. Кризова психологія.: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. 

О.В. Тімченка. – Х.: НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2010. – 383 с. 

8. Кризова психологія: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. О.В. 

Тімченка. – Х.:  НУЦЗУ, 2010. - 401 с. 

9. Лєбєдєв Д.В., Лєбєдєва С.Ю., Назаров О.О., Оніщенко Н.В., Садковий 

В.П., Садковий О.В., Тімченко О.В. Відношення до життя та смерті в 

умовах надзвичайної ситуації: ціннісно-смисловий аспект: Монографія. - 

Х.: УЦЗУ, 2009. - 128 с. 

10. Мюллер Мартіна Якщо Ви пережили психотравмуючу подію / Мартіна 

Мюллер // Пер. З англ.. Діана Бусько; наук. Ред.. Катерина Явна (Серія 

«Сам собі психотерапевт»). – Львів: Вида-во Українського католицького 

університету: Свічадо, 2014. – 120 с. 

11. Особистісний вибір: психологія відчаю та надії / За ред. Т.М.Титаренко. – 

К.: Міленіум, 2005. – 336 с. 

12. Психологічна допомога особистості, що переживає наслідки 

травматичних подій: Збірник статей / Науковий редактор випуску 

Т.М.Титаренко. – Київ, 2015. – 150 с. 

13. Розов В.И. Психология экстремальных ситуаций: адаптивность к стрессу 

и психологическое обеспечение: научно-практическое пособие / 

В.И.Розов. – К.: КНТ; Саммит-Книга, 2012. – 480 с. 

14. Синопсис діагностичних критеріїв DSM-V та протоколів NICE для 

діагностики та лікування основних психічних розладів у дітей та підлітків 

/ перекл. з англійської; упор. та наук. ред. Леся Підлісецька. (Серія 



«Психологія. Психіатрія. Психотерапія»). – Львів: Видавництво 

Українського католицького університету, 2014. – 112 с. 

15. Техники психотерапии при ПТСР: Практическое пособие/ 

О.Г.Сыропятов, Н.А. Дзеружинская. – Киев: Украинская 

военно-медицинская академия, 2014. – 144 с. 

 

Допоміжна 

16. Антонова-Турченко О.Г., Ващенко І.В. Конфлікт. Постравматичний 

стрес: шляхи їх подолання. – К. 1998-289с. 

17. Анциферова Л.И. Личность в трудних жизненных условиях, 

переосмысливание и преобразование ситуаций и психологическая 

защита. Психологический журнал. – 1994., Т.15 №1. 

18. Бьюдженталь Дж Искусство психотерапевта. СПб. 2001 – 304с. 

19. Василюк Ф.Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ 

критических ситуаций // Психологический журнал. – 1995. – № 3. 

20. Василюк Ф.Е. Типология переживаний различных критических 

ситуаций // Психологический журнал. – 1995. – № 5. 

21. Водопьянова Н. Старченкова Е. Синдром выгорания. Діагностика и 

профілактика. Питер .2005  

22. Карцева Т.Б. Личностные изменения в ситуациях жизненных перемен. // 

Психол.журн., 1988. Т.9. №5. 

23. Колодзин Б. Как жить после психической травмы? – М., 1992 

24. Корчагина С.Г. Психология одиночества: учебное пособие. – М.: 

Московский психолого-социальный институт, 2008. – 228с. 

25. Лабиринты одиночества. Сб. статей. – М., 1989.  

26. Никифоров Г. (ред.) Психология професионального здоровья. С-Пб. 

2006. – 480с. 

27. Нуркова В.В., Василевська К.Н., Автобиографическая память в трудной 

жизненной ситуации: новые феномены // Вопросы психологи. – 2003. – 

№5. – С.93 – 102. 

28. Мисо Е.А., Тарабрина Н.В. Особенности жизненной перспективы у 

ветеранов войны в Афганистане и ликвидаторов аварии на ЧАЭС // 

Психол. журнал. 2004. – Т.25 №3 – С. 44-52. 

29. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии постравматического стресса. 

СПБ. – 2001. 

30. Титаренко Т.М. (ред.) Психологія життєвої кризи. – К., Агропромвидав 

України, 1998. – 348с.  

31. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості. – К.,Либідь.2003. – 376с.  

32. Пельцман Л. Стресовые ситуации у людей, потерявших работу. // 

Психологический журнал. – 1992. – Т.13. – №1. – С.126-130. 

33. Юрьева Л.Н. Кризисные состояния. Днепропетровск. 1998. – 161 с. 

 

15. Інформаційні ресурси 

1. http://www.info-library.com.ua/books-book-113.html 

2. http://www.koob.ru/common_psychology/ 

http://www.info-library.com.ua/books-book-113.html
http://www.koob.ru/common_psychology/


3. http://all-psychology.ru/ 

4. http://www.student-works.com.ua/kursovi/other/655.html 

5. www.psylib.kiev.ua 

6. www.nbuv.gov.ua 

7. www.edu.yar.ru/russian/navigator/index.html 

8. мережі «Інтернет» корисні сайти:  

9. www.mon.gov.ua 

10. http://www.nosuicid.ru/node/88 

11. http://thanatos.oedipus.ru/tanatologiya/cherepanova_psikhologiya_gorya  

12. Вестник РАТЭПП (РАБОТА С СУИЦИДОМ И КРИЗИСОМ) 

http://www.ratepp.by.ru/librare/suicid/suicid.htm 

13. Журнал психіатрії та медичної психології 

http://www.psychiatry.dsmu.edu.ua/1/1(17)2007.pdf   

14. електронні бібліотеки; 

15. бібліотеки університету; 

16. журнали: «Психологический журнал», «Журнал практической 

психологи и психоанализа»,  Журнал «Стресс и тревога – что это такое и 

как с ними справиться», «Соціальна психологія» та ін. періодичні 

видання. 
 

 

 

http://all-psychology.ru/
http://www.student-works.com.ua/kursovi/other/655.html
http://www.psylib.kiev.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.edu.yar.ru/russian/navigator/index.html
http://www.mon.gov.ua/
http://www.nosuicid.ru/node/88
http://thanatos.oedipus.ru/tanatologiya/cherepanova_psikhologiya_gorya
http://www.ratepp.by.ru/librare/suicid/suicid.htm
http://www.psychiatry.dsmu.edu.ua/1/1(17)2007.pdf

