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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Програми навчальної, технологічної і професійної практик; 

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

6. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

7. Конспект лекцій з дисципліни; 

8. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових 

знань з дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних 

робіт; 

9. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

10. Завдання на курсові та дипломні проекти; 

11. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних 

занять, завдання для заліків. 

12. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

13. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу 

студентів; 

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для 

заочної форми навчання; 

16. Інші матеріали. 
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ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Загальнокультурні компетенції дисципліни «Психологія кризова та 

травмуючи ситуацій» 

Назва компетенції Код 

компетенції 

володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, 

аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та 

вибору шляхів її досягнення 

ОК-1 

вміти логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну 

та письмову мову 

ОК-2 

прагнути до саморозвитку, підвищення кваліфікації та 

майстерності 

ОК-3 

усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії, володіти високою мотивацією до виконання 

професійної діяльності 

ОК-4 

володіти основними методами, способами і засобами 

одержання, зберігання, переробки інформації, мати 

навички роботи з комп’ютером як засобом управління 

інформацією 

ОК-5 

бути здатним враховувати специфіку і сучасне поєднання 

глобального, національного та регіонального в розвитку 

соціальної сфери та управління, культури громадської, 

державної та особистого життя 

 

ОК-6 

бути готовим до ефективного застосування психолого-

педагогічних знань для вирішення завдань суспільного, 

національно-державного і особистісного розвитку, 

проблем соціального благополуччя 

ОК-7 

Професійні компетенції дисципліни «Психологія кризова та 

травмуючи ситуацій» 

Назва компетенції Код 

компетенції 

Соціально-технологічні: 

бути готовим до розробки та реалізації соціальних 

технологій, які враховують особливості сучасного 

поєднання глобального, національного і регіонального, 

специфіку соціокультурного розвитку суспільства 

ПК-1 

бути здатним до створення психологічно сприятливого 

середовища в освітніх установах, толерантно ставитися до 

індивідуальних та вікових особливостей дітей, сприяти 

доброзичливій взаємодії всіх суб’єктів навчально-

виховного процесу 

 

ПК-2 

бути здатним до інноваційної діяльності в сфері освіти, ПК-3 



оптимізувати виховний потенціал середовища навчально-

виховного закладу 

бути здатним до компетентного використання 

законодавчих та інших нормативних актів державного і 

регіонального рівнів 

ПК-4 

Дослідні: 

бути здатним дослідити особливості поведінки дітей 

різного віку, психолого-педагогічну характеристику на 

учня, на клас. 

ПК-5 

володіти методиками діагностики пізнавальних психічних 

процесів учнів, досліджувати причини міжособистісних 

конфліктів, пропонувати варіанти вирішення педагогічних 

конфліктів 

ПК-6 

бути готовим представляти результати дослідження у 

формах звітів, рефератів, публікацій та публічних 

обговорень 

ПК-7 

 

Організаційно-управлінські: 

бути здатним враховувати в процесі здійснення навчально-

виховної діяльності індивідуальні особливості учнів і 

педагогічних працівників, творчий потенціал 

ПК-8 

бути готовим до проведення ділових ігор, культурного 

дозвілля, національних свят, фольклорних дійств 

ПК-9 

Соціально-проектні: 

бути готовим до розробки інноваційних національних 

проектів в рамках заходів державної освітньої політики, 

участі в пілотних проектах, проводити соціальні 

опитування 

ПК-10 
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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 0101 Педагогічна освіта напряму 

підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта (для заочної форми навчання) 

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. Кризи 

особистісного розвитку. 

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. 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 3. 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 2. Кризи, викликані зовнішніми чинниками. 

Тема 1. 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 2. Кризи професійної діяльності особистості. Професійне 

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

Психологія безробіття. 

КРЕДИТ 3. Кризи, викликані зовнішніми чинниками. 

Тема 1. Психологія війни. Психологія тероризму. Психологічна 

підготовка до реального бою. Психологічні особливості комбатантів. 

Психологічні аспекти тероризму.  

Тема 2. Психологія природних катастроф. 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 1. 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. 

Тема 2. 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 3. 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 1. 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 2. 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. 

3. 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. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 

екзамен 9 семестр 

5. Засоби діагностики успішності навчання: КР, тестові 

завдання, індивідуальні завдання, самостійна та творча робота, наукове 

дослідження. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

0101 Педагогічна освіта Нормативна/ Варіативна 

 Спеціальність: 

дошкільна освіта 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 3 
Напрям підготовки  

6.010101 Дошкільна 

освіта 

053 Психологія 

Рік підготовки: 

5-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 150 

9-ий 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 

самостійної роботи 

студента  –  

Ступінь: 

бакалавр 

10 

Практичні, семінарські 

6 

Лабораторні 

-- 

Самостійна робота 

134 

Вид контролю 

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить:  

для заочної форми навчання – 150 год. : 16 год. – аудиторна робота, 134 год. – 

самостійна робота  (11% / 89%); 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

Програма навчальної дисципліни 

КРЕДИТ 1. Теоретичні основи кризової психології. Кризи особистісного 

розвитку. 

Тема 1. Кризи особистості в сучасному суспільстві. Загальне уявлення 

про життєві кризи. Кризи особистісного розвитку. Вікові кризи. Психологія 

гомосексуалізму. Віктимність. Суїцид як особистісна криза. 

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. 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.  

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 2. Кризи, викликані зовнішніми чинниками. 



Тема 1. Особливості консультування ВІЛ-інфікованих та хворих на 

СНІД. Термінальний період у житті людини. Кризи професійної діяльності 

особистості. 

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. 

Професійне вигорання та емоційне вигорання. Успіх як криза. «Зіркова 

хвороба». Психологія безробіття. 

КРЕДИТ 3. Кризи, викликані зовнішніми чинниками. 

Тема 1. 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 1. Поняття психологічної травми та посттравматичного стресового 

розладу. Травмуюча ситуація та її психологічні наслідки. Посттравматичний 

стресовий розлад. Особливості травматичного досвіду в різних соціальних 

ситуаціях. 

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. 

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.  

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 1. Консультування осіб, що пережили посттравматичний стресовий 

розлад. Екстрена психологічна допомога та кризова інтервенція. 

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. 

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 

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. Кризи особистісного 

розвитку. 

Тема 1. Кризи особистості в сучасному 

суспільстві. Загальне уявлення про 

життєві кризи. Кризи особистісного 

розвитку. Вікові кризи. Психологія 

гомосексуалізму. Віктимність. Суїцид як 

особистісна криза. 

 2 1  5 20 

КРЕДИТ 2. Кризи, викликані зовнішніми чинниками. 

Тема 1. Особливості консультування ВІЛ-

інфікованих та хворих на СНІД. 

Термінальний період у житті людини. 

Кризи професійної діяльності особистості. 

 2 1  5 20 

КРЕДИТ 3. Кризи, викликані зовнішніми чинниками. 

Тема 1. Психологія війни. Психологія 

тероризму. Психологія природних 

катастроф.  

 2 1  7 20 

КРЕДИТ 4. Психологічні особливості психотравмуючих ситуацій. 

Тема 1. Поняття психологічної травми та 

посттравматичного стресового розладу. 

Травмуюча ситуація та її психологічні 

наслідки. Посттравматичний стресовий 

розлад. Особливості травматичного 

досвіду в різних соціальних ситуаціях. 

 2 1  7 20 

КРЕДИТ 5. Можливості та методи психологічної корекції при травматичних 

розладах. 

Тема 1. Консультування осіб, що 

пережили посттравматичний стресовий 

розлад. Екстрена психологічна допомога 

та кризова інтервенція. 

 2 2  10 20 

Усього годин:  10 6  34 100 

 

 

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Теоретичні основи кризової психології. Кризи особистісного 

розвитку. Кризи, викликані зовнішніми чинниками. 

2 

2 Психологічні особливості психотравмуючих ситуацій. 

Посттравматичний стресовий розлад. 

2 

3 Можливості та методи психологічної корекції при травматичних 

розладах. 

2 

Разом: 6 

 

 

 



8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва завдання Кількість 

годин 

1. Підготовка до практичних занять  15 год 

2 Підготовка та написання контрольної роботи  15 год 

3 Ведення тлумачного словника ключових понять 15 год 

4 Підготовка до екзамену 35 год 

5 Аналіз матеріалів з Інтернету про психологічний стан учасників 

бойових дій 

20 год 

 Разом: 100 год 

 Додаткове варіативне завдання  

 Написання та захист реферату з обраної тематики за 

запропонованим переліком 

10 год 

 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 



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.  

 

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. 

5 



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 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 

 
№ 

з/п 

Назва завдання Кількість 

годин 

1 Повідомлення за обраною темою з навчальних та навчально-

методичних посібників  

14 

2 Аналіз казки-ситуації з теми професійного вигорання   10 

3 Складання тесту/кросворду за теоретичним матеріалом лекції 10 

 Разом 34 

 Додаткове варіативне завдання  

 Складання комп’ютерної презентації за теоретичним 

матеріалом 

14 

 Написання Есе за запропонованою тематикою 10 

 

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 екзамен Накопичув

альні бали/ 

Сума 

КР1 КР2 КР3 КР4 КР5 80 
200 500 

40 40 50 40 50 

 

Загальне оцінювання роботи студентів: 

5 кредитів 500 балів:  

- 80 балів – контрольна робота (Тестування – 10 балів; відповіді на питання 

рівень ПА – 5 питань х 6 балів = 30; Рівень ПС – 5 питань х 8 балів = 40) 

- 100 балів – лекції та практичні (70 балів – лекції : 5 штук х 14 (12балів х5 за 

теорію, 2балих5=10 за відвідування) балів та 30 балів –  практичні: 3 штуки 

х 10 балів)  

ВСЬОГО: 180 балів 

Самостійна робота – 55 балів 

- Словник – 25 балів 

-  з Інтернету статті про АТО – 30 балів 

ІНДЗ – 65 балів 

- Повідомлення за обраною темою з навчальних та навчально-методичних 

посібників – 35 

-  Аналіз казки-ситуації з теми професійного вигорання - 30 

ВСЬОГО: 120 балів 



- 200 балів – іспит  

ВСЬОГО: 200 балів 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни,  

3. Навчальна програма навчальної дисципліни,  

4. Ілюстративні матеріали. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

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

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

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

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

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

УЦЗУ, 2007. –  502 с. 

19. Життєві кризи особистості: навальний посібник / О. О. Байєр. – Д.: РВВ ДНУ, 

2010. – 244 с. 

20. 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. 

21. Кириленко Т.С. Пошук гармонії. Емоційні переживання та стани особистості. 

//К.КНУ. 2004. – 100с.  

22. Кризова психологія.: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. О.В. Тімченка. – 

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

23. Кризова психологія: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. О.В. Тімченка. – 

Х.:  НУЦЗУ, 2010. - 401 с. 

24. 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. 

25. 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. 

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

Міленіум, 2005. – 336 с. 

27. Психологічна допомога особистості, що переживає наслідки травматичних 

подій: Збірник статей / Науковий редактор випуску Т.М.Титаренко. – Київ, 

2015. – 150 с. 

28. 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. 

29. 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. 

30. Техники психотерапии при ПТСР: Практическое пособие/ О.Г.Сыропятов, Н.А. 

Дзеружинская. – Киев: Украинская военно-медицинская академия, 2014. – 144 

с. 



 

Допоміжна 
31. Антонова-Турченко О.Г., Ващенко І.В. Конфлікт. Постравматичний стрес: шляхи їх 

подолання. – К. 1998-289с. 
32. Анциферова Л.И. Личность в трудних жизненных условиях, 

переосмысливание и преобразование ситуаций и психологическая защита. 

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

a. Бьюдженталь Дж Искусство психотерапевта. СПб. 2001 – 304с. 
b. Василюк Ф.Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ критических 

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

c. Василюк Ф.Е. Типология переживаний различных критических ситуаций // 

Психологический журнал. – 1995. – № 5. 

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

профілактика. Питер .2005  

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

Психол.журн., 1988. Т.9. №5. 

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

g. Корчагина С.Г. Психология одиночества: учебное пособие. – М.: Московский 

психолого-социальный институт, 2008. – 228с. 

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

i. Никифоров Г. (ред.) Психология професионального здоровья. С-Пб. 2006. – 

480с. 

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

жизненной ситуации: новые феномены // Вопросы психологи. – 2003. – №5. – 

С.93 – 102. 

k. 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. 

l. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии постравматического стресса. СПБ. 

– 2001. 

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

України, 1998. – 348с.  

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

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

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

p. 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/ 

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  

http://www.mon.gov.ua/
http://www.nosuicid.ru/node/88
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. 
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ 

 ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

Провідною формою активізації пізнавальної діяльності студентів 

лишається лекція, в ході якої викладач орієнтує студентів на творче 

оволодіння матеріалом, дає настанови для наступної самостійної роботи 

над книгою. На лекції викладаються лише узагальнені, вузлові питання 

навчальної дисципліни, методи й алгоритми розв’язання основних 

завдань. 

Лабораторні заняття мають за мету поглибити знання студентів з 

тем змістовного модуля, сприяють опануванню практичних умінь та 

навичок. Вони включають у себе семінарську та лабораторну частину. 

Робота (реферати, доповіді, статті, тощо) наукового спрямування 

має на меті дослідження нових напрямків розвитку органічної хімії, а 

також нових концепції та нових матеріалів, що використовуються у 

народному господарстві. Наукова робота виконується самостійно під 

керівництвом викладача. 

Обов’язковим видом навчальної діяльності студентів є самостійна 

робота, яка виконується в позааудиторний час.  

Методи контролю 

за способом організації 

індивідуальний груповий фронтальний диференційований 

за способом надходження інформації 

усний письмовий експериментальний програмованний 

Види контролю: попередній; поточний; тематичний; заключний. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру 

виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи 

(навчального навантаження), що відповідає 30 годинам робочого часу. 

Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, 

цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та 

практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою 

системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного 

забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми 

рейтингового контролю. 

Змістовний навчальний модуль – це логічно завершена, 

відносно самостійна, цілісна частина навчального модуля, сукупність 

теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з 

розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-

технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є 

відповідні форми рейтингового контролю. 



Семестровий контроль – це форма підсумкового контролю 

засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з 

навчальної дисципліни за семестр.  

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості 

контролю набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль 

здійснюються в університеті в письмовій формі шляхом написання 

контрольно-екзаменаційних робіт. 

Загальна система оцінювання – це система визначення якості 

виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної 

роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах 

результатів цієї роботи під час поточного, змістовно-модульного 

(проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним 

переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною 

шкалою та шкалою ECTS. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичної 

роботи студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. 

Здійснюється під час проведення аудиторних занять. Поточна 

змістовна модульна оцінка складається з балів, які студент отримує за 

певну навчальну діяльність протягом засвоєння відповідного 

змістовного модуля – виконання та захист теоретичних завдань, 

тестових та розрахункових завдань, лабораторних робіт, виступи на 

семінарських та практичних заняттях тощо. 

Змістовний модульний контроль – загальний підсумок робот 

студента протягом вивчення окремого змістовного модуля за 

результатами теоретичного та практичного матеріалу, передбаченого 

змістовним модулем, який завершується обов’язковим написанням 

змістовної модульної контрольної роботи (ЗМКР).  

Організація та проведення змістовного модульного контролю 

1. Змістовний модульно-рейтинговий контроль обов’язково 

проводиться з тих навчальних дисциплін, для яких робочим навчальним 

планом передбачений залік та екзамен. 

2. Поділ навчального матеріалу на змістовні модулі, максимальну 

кількість балів для оцінювання ЗМКР з конкретного змістовного модуля 

встановлює лектор.  

3. Розподіл балів у сумарній змістовно модульній оцінці для 

оцінювання результатів поточного та підсумкового контролю, 

встановлюються відповідно до критеріїв оцінювання теоретичної та 

практичної підготовки студента. Інформацію про розподіл балів та 

кількість змістовних модулів викладач зобов’язаний довести до відома 

студентів на початку вивчення навчальної дисципліни. 

4. Студент, який навчається за індивідуальним навчальним 

планом, складає модульний контроль у терміни, передбачені 

індивідуальним планом. 

5. Письмова компонента підсумкового змістовного модульного 

контролю (ЗМКР) обов’язкова та проводиться шляхом виконання 



контрольних завдань для перевірки фактичного матеріалу відповідних 

змістовних модулів та розв’язування задач. Письмово-усна форма 

змістовного модульного контролю (ЗМРКР) вводиться на підставі 

рішення кафедри з подання викладача. 

Для проведення ЗМРКР лектор готує варіанти контрольних 

завдань. Завдання ЗМКР повинні бути однаковими або рівноважкими. 

Критерії оцінювання результатів виконання контрольних завдань 

доводяться до відома студентів перед проведенням ЗМКР. 

Пам’ятка для студентів 
До підсумкового змістовно-модульного контролю допускаються 

студенти, які виконали всі види робіт, передбачені змістовним модулем. 

ЗМКР проводиться для студентів групи за розкладом. Тривалість 

письмової компоненти становить одну академічну годину. Якщо 

запланована письмово-усна форма проведення ЗМКР, то усну 

компоненту лектор проводить після перевірки письмових завдань в час 

та місці, визначеному розкладом. Проведення та перевірку виконаних 

ЗМКР організують лектори, залучаючи викладачів, які проводять 

практичні, лабораторні та семінарські заняття. 

Студент, який з’явився на ЗМКР та отримав контрольне завдання, 

вважається атестованим, незалежно від результатів написання ЗМКР. 

Контрольні завдання видаються кожному студентові.  

Студент може звернутися до викладача за роз’ясненням змісту 

завдання. При виконанні ЗМКР студент може користуватися лише тим 

допоміжним матеріалом або засобами, які дозволені викладачем. Під час 

проведення ЗМКР студентам забороняється в будь-якій формі 

обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати 

матеріали чи засоби, крім дозволених. Викладач зобов’язаний 

контролювати самостійність виконання студентом свого завдання та 

дотримання встановленого порядку проведення контрольного заходу. 

При виявленні викладачем порушення студентом встановленого 

порядку проведення ЗМКР, викладач усуває цього студента від 

проведення контролю, не перевіряє його письмову відповідь, робить на 

ній відповідний запис та оцінює ЗМКР нулем балів без права повторної 

атестації. 

ЗМКР студента, який не з’явився на контрольний захід, 

оцінюється нулем балів. 

Студент, який набрав менше 50% балів за виконану ЗМРКР, має 

право написати її повторно (інший варіант), але при цьому сума балів за 

написану роботу зменшується на 1/3 від загальної кількості балів при 

виконанні тієї ж самої кількості завдань. Якщо студент не з’явився на 

перше написання контрольної роботи з поважної причини і має 

підтверджуючий документ, то штрафні бали не знімаються. 

Результати перевірки ЗМКР доводяться до відома студентів не 

пізніше ніж за два робочі дні після дати проведення контролю. 



Студент, який не погоджується з отриманою оцінкою з письмового 

контрольного завдання, має право звернутися до лектора і отримати 

обґрунтоване пояснення. У випадку незгоди студента з рішенням 

лектора, він може звернутися з письмовою апеляцією до завідувача 

кафедри не пізніше, ніж на наступний робочий день після оголошення 

результатів перевірки цього завдання. Лектор з даної навчальної 

дисципліни та завідувач кафедри або визначений ним викладач 

зобов’язані розглянути апеляцію в присутності студента протягом двох 

робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо оцінки контрольного 

завдання.  

У результаті апеляції оцінка контрольної роботи студента не може 

бути зменшена, а тільки залишена без змін чи збільшена. Результат 

розгляду апеляції фіксується на тексті виконаного завдання і 

підтверджується підписами відповідних викладачів. Якщо студент не 

звернувся з апеляцією у встановлений термін, то оцінка, виставлена 

викладачем при перевірці контрольного завдання, є остаточною. 
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ТЕМА 1. КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ.  

ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ЖИТТЄВІ КРИЗИ. ПОНЯТТЯ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ГАРМОНІЙНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ. 

План 

1. Розуміння криз особистості у психології. 

2. Типологія кризових ситуацій особистості 

3. Ставлення до кризи та її подолання (самостійно) 

4. Поняття гармонії особистості 

5. Гармонія взаємин особистості, її сенс життя, духовність і свобода 

6. Шлях особистості як сукупність життєвих процесів 

7. Психічна стійкість 

8. Залежна поведінка як наслідок зниження психічної стійкості 

9. Самоуправління і саморегулювання (самостійно) 
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ТЕМА 2. КРИЗИ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ. ВІКОВІ 

КРИЗИ. ВІКТИМНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ, ЇЇ ПРИЧИНИ ТА 

НАСЛІДКИ. ПСИХОЛОГІЯ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ. 

ГОМОСЕКСУАЛІЗМ ЯК КРИЗА ІДЕНТИЧНОСТІ. 

План 

1. Специфіка вікових криз.  

2. Віктимність та віктимологія.  

3. Суїцид як складний психологічний феномен психології.  

4. Психологія гомосексуалізму (самостійно). 

Контрольні питання 

1. Хто з вчених-кримінологів стояв у витоків розвитку 

віктимології? 

2. Що означає віктимологія як напрям кримінології? 

3. Основні напрями підтримки і допомоги потерпілим, визначені 

Генеральною Асамблеєю ООН. 

4. У чому полягає відмінність понять “жертва" і “потерпілий"? 

5. Сутність поняття “віктимність особи”. 

6. Що означає поняття “ віктимізація”? 

7. Основні види віктимної поведінки жертви. 

8. Класифікація жертв злочинів залежно від їх морально-

психологічних особливостей (за Д. Рівманом). 

9. На які групи поділяються потерпілі за ступенем віктимності? 

10. Значення вивчення особи потерпілого. 

 

ТЕМА 3. КРИЗИ, ВИКЛИКАНІ ЗОВНІШНІМИ 

ЧИННИКАМИ. ВІЛ-ПОЗИТИВНІСТЬ ТА ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНІ 

НАСЛІДКИ. ГРУПИ ДОПОМОГИ ВІЛ-ПОЗИТИВНИМ. 

СПЕЦИФІКА ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ВІЛ-

ПОЗИТИВНИХ 

План 

1. ВІЛ як стигматизоване захворювання.  

2. Зовнішня і внутрішня стигма.  

3. Методи зменшення впливу стигми на суспільство.  

4. Етапи життя з ВІЛ та їх специфіка.  

5. Депресія ВІЛ-позитивних.  



6. Гендерна специфіка переживань у зв’язку з ВІЛ.  

7. Стратегії життя з ВІЛ.  

8. Психологічна допомога ВІЛ-позитивним клієнтам. 
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ТЕМА 4. ПСИХОЛОГІЯ ВІЙНИ. ПСИХОЛОГІЯ 

ТЕРОРИЗМУ. ПСИХОЛОГІЯ ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФ. 

ПОСТТРАВМАТИЧНА СТРЕСОВА РЕАКЦІЯ. ПСИХОЛОГІЧНІ 

ПРОБЛЕМИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, СВІДКІВ 

ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФ ТА ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ. 

ПСИХОЛОГІЯ ПАНІКИ. 

План 

1. Поняття травматичної події.  

2. Фактори, які супроводжують перебування на війні та 

визначають психологічний стан людини.  

3. Симптоми та форми виявлення ПТСР.  

4. Психологія тероризму.  

5. Основні принципи допомоги заручникам. Паніка. 
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ТЕМА 5. ТЕРМІНАЛЬНИЙ ПЕРІОД У ЖИТТІ ЛЮДИНИ. 

ПОНЯТТЯ “ТЕРМІНАЛЬНОСТІ” В ПСИХОЛОГІЇ. ДИНАМІКА 

ПЕРЕЖИВАННЯ ТЕРМІНАЛЬНИХ СТАНІВ. СПЕЦИФІКА 

ЖИТТЄВОЇ КРИЗИ В ПЕРІОД ТЕРМІНАЛЬНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ.   

План 

1. Поняття танатології та паліативної медицини.  

2. Зміна ставлення до смерті з розвитком суспільства.  

3. Помирання та смерть як психологічні явища 

4. Динаміка термінальних переживань.  



5. Спільні закономірності в анамнезі хворих на онкологію. 

Психологічний профіль онкохворого.  

6. Варіанти психологічної допомоги хворим на рак.  

7. Специфіка роботи з онкохворими дітьми. Підтримка родини. 

Література 

1. Андреева А. Д. Как помочь ребенку пережить горе / А. Д. Андреева // Вопр. 

психологии. – 1991. – № 2. – С. 87–96. 

2. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти / Ф. Арьес. – М. : Прогресс, 1992. – 

528 с. 

3. Баскаков В. Ю. Танатотерапия. Теоретические основы и прак-тическое 

применение / В. Ю. Баскаков. – М. : Ин-т общегуманитар. исслед., 2007. – 184 с. 

4. Бусыгина Н. Психологическая помощь онкологическим больным в свете 

холистической модели болезни / Н. Бусыгина // Москов. психотерапевт. журн. – 

2000. – № 1. – С. 77–100. 

5. Володин Б. Ю. Психосоматические взаимоотношения и 

психотерапевтическая коррекция у больных раком молочной железы и опухолевой 

патологией тела матки: автореф. дис… д-ра мед. н.: 14.00.18 / Борис Юрьевич 

Володин. – М.: РОУ ВПО «Росс. ун-т дружбы народов», 2008. – 48 с. 

6. Гнездилов А. В. Психология и психотерапия потерь. Пособие по 

паллиативной медицине для врачей, психологов и всех интересую-щихся / А. В. 

Гнездилов. – СПб. : Изд-во «Речь», 2007. – 162 с. 

7. Грановская Р. М. Психология веры / Р. М. Грановская. – СПб. : Речь, 2004. – 

576 с. 

8. Дацишин Б. Сильний той, хто вміє показати свої слабкості (інтерв’ю І. 

Корнелюк) [Електронний ресурс] / Борис Дацишин // Поступ. – 2003. – № 160. – 

Режим доступу: http://postup.brama.com/dinamic/ usual.php?what=13600. – Загол. з 

екрана. 

9. Калшед Д. Внутренний мир травмы: Архетипические защиты личностного 

духа / Дональд Калшед. – М. : Академический проект, 2001. – 368 с. 

10. Леонтьев Д. Смысл смерти: на стороне жизни [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.institut.smysl.ru/article/dead.php. – Загл. с экрана. 

11. Михайлова Е. Психодрама: вдохновение и техника / Е. Михай-лова, П. 

Холмс, М. Карп, З. Морено, А. А. Шутценбергер. – М. : НФ «Класс», 2009. – 288 с. 

12. Орлова Т. В. Философия паллиативной помощи [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://4java.org/ppci/ru/publications/index. jsp?tvo/ 

filosofiya_palliativnoy_pomoschi. – Загл. с экрана. 

13. Паллиативная помощь при СПИДе / ЮНЭЙДС: Технический обзор. – 

Geneva : UNAIDS, 2001. – 24 c. 

14. Петрова Е. Травма и посттравматический синдром. Практика 

терапевтической работы (терапевтическое эссе) [Электронный ресурс] / Елена 

Петрова. – Режим доступа: http://www.gestalt.spb.ru/noframes/ articles/ articles_15.htm. 

– Загл. с экрана. 

15. Саймонтон К. Возращение к здоровью. Новый взгляд на тяжелые болезни / 

Карл Саймонтон, Стефани Саймонтон. – СПб. : Питер, 1995. – 171 с. 

16. Cидорова В. Ю. Четыре задачи горя [Электронный ресурс] / В.Ю. Сидорова 

// Журн. практич. психологии и психоанализа. – 2001. – № 1–2. – Режим доступа: 

http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20011210. – Загл. с экрана. 

17. Старшенбаум Г. В. Суицидология и кризисная психотерапия / Г. В. 

Старшенбаум. – М. : Когито-Центр, 2005. – 376 с. 

18. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності 

/ Т. М. Титаренко. – К. : Либідь, 2003. – 376 с. 



19. Титаренко Т. М. Испытание кризисом. Одиссея преодоления / Т. М. 

Титаренко. – К. : Людопринт Україна, 2009. – 277 с. 

20. Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. Очерк истории 

психоанализа: Сб. / Зигмунд Фрейд. – СПб. : Алетейя, 1998. – С. 211–231. 

21. Хеллингер Б. Порядки любви: Разрешение семейно-системных конфликтов 

и противоречий / Берт Хеллингер. – М. : Изд-во Ин-та пси-хотерапии, 2003. – 400 с. 

22. Холмогорова А. Страх смерти: культуральные источники и спо-собы 

[Электронный ресурс] / А. Холмогорова. – Режим доступа: http:// www.institut. 

smysl.ru/article/holmogorova.php. – Загл. с экрана. 

23. Ценев В. Психология горевания [Электронный ресурс] / Вит Ценев. – Режим 

доступа: http://psyberia.ru/remarks/gore. – Загл. с экрана. 

24. Шефов С. А. Психология горя / С. А. Шефов. – СПб. : Речь, 2006. – 144 с. 

25. Шутценбергер А. А. Тяжелобольной пациент (15-летний опыт применения 

психодрамы для лечения рака / А. А. Шутценбергер // Вопр. психологии. – 1990. – № 

5. – С. 94–106. 

26. Юрьева Л. Н. Кризисные состояния / Л. Н. Юрьева. – Д. : Арт-Пресс, 1999. – 

164 с. 

27. Якобсен Б. Жизненный кризис в экзистенциальной перспективе: могут ли 

травма и кризис рассматриваться как помощь в личном развитии? [Электронный 

ресурс] / Б. Якобсен. – Режим доступа: http:// hpsy.ru/public/ x2267.htm. – Загл. с 

экрана. 

28. Ялом И. Лечение от любви и другие психотерапевтические но-веллы / 

Ирвин Ялом. – М. : Независимая фирма «Класс», 2008. – 288 с. 

29. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия / Ирвин Ялом. – М. : Римис, 2007. 

– 608 с. 

30. Bandura A. Self-efficacy in Changing Societies / Albert Bandura. – Cambridge, 

United Kingdom : Cambridge University Press, 1995. – 335 p. 

31. Kushner H. S. When Bad Things Happen to Good People / H. S. Kushner. – New 

York : Anchor, 2004. – 176 p. 

32. Madon S. In search of the powerful self-fulfilling prophecy / S. Madon, L. Jussim, 

J. Eccles // Journal of Personality and Social Psychology. – 1997. – № 72. – Р. 791–809. 

33. O’Connor J. Children and Grief: Helping Your Child Understand Death / J. 

O’Connor. – Grand Rapids, MI : Revell, 2004. – 254 p. 

34. Rogers W. F. Grief – Erich Lindemann’s Contribution to our Understanding of It / 

W. F. Rogers // Pastoral Psychology. – 1963. – V. 14. – № 6. – Р. 5–7. 

35. The Principles and Practice of Medicine / Ed. Stobo J. D. – Stamford, Connecticut 

: McGraw-Hill Professional, 1996. – 1046 p. 

36. Worden W. J. Grief Counseling and Grief Therapy: A Handbook for the Mental 

Health Professional / William J. Worden. – NY, The USA : Springer Publishing Company, 

2001. – 244 p. 

37. Yalom I. D. Staring at the sun: overcoming the terror of death / Irvin D. Yalom. – 

CA, San Francisco : Jossey-Bass, 2009. – 306 p. 

 

Ресурси мережі Інтернет 
1. Learning to Live Through Loss: helping Children Understand Death [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.nncc.org/Guidance/ under-stand.death.html. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 



ТЕМА 6. КРИЗИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ. 

ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ТА ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ. 

УСПІХ ЯК КРИЗА. “ЗІРКОВА ХВОРОБА”. ПСИХОЛОГІЯ 

БЕЗРОБІТТЯ. 

План 

1. Професійне вигорання.  

2. Причини та механізми професійного вигорання. 

3. Превенція та робота з професійним вигоранням.  

4. Професійний успіх як криза.  

5. Психологія безробіття. 
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ТЕМА 7. ПОНЯТТЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТРАВМИ ТА 

ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ. 

ТРАВМУЮЧА СИТУАЦІЯ ТА ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНІ 

НАСЛІДКИ  

План 

1. Поняття «стрес», «психотравма», «посттравматичний стресовий 

розлад». 

2. Типи та види психотравмуючих ситуацій. 

3. Особистісна трансформація при переживанні психотравмуючої 

ситуації. 
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ТЕМА 8. ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД 

План 

1. Характеристика посттравматичного стресового синдрому 

2. Типологія ПТСР 

3. Особливості ПТСР у дітей  

4. Індивідуальна вразливість і психологічні наслідки травми 

5. Роль захисних механізмів психіки в подоланні стресу 

 



ТЕМА 9. ОСОБЛИВОСТІ ТРАВМАТИЧНОГО ДОСВІДУ В 

РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ. ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ВІД НАСИЛЛЯ НАД ДІТЬМИ В СІМ’Ї 

План 

1. Характеристики типів насильства по відношенню до дітей 

2. Рекомендації психологам, батькам та викладачам у разі звернення 

по факту насилля в сім’ї. 

3. Напрями діяльності органів та закладів освіти щодо попередження насильства у 

документах. 

 

Мета: поглибити знання вихователів з питань запобігання насильству, 

надати інформацію про види насилля, розглянути небезпечні для дітей 

ситуації та засоби їх уникнення. 

Ключові слова: фізичне насильство, психологічне насильство, 

сексуальне насильство, зневага інтересами і потребами дитини, 

Конвенція ООН про права дитини 
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ТЕМА 10. ЕКСТРЕНА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ТА КРИЗОВА 

ІНТЕРВЕНЦІЯ 

План 

1. Загальне уявлення про «психологічний захист» і його функції 

2. Різновиди психологічного захисту та їхня характеристика 

3. Особливості психологічного захисту в дітей 

4. Використання захисту в життєдіяльності 
5. Екстрена психологічна допомога при гострій реакції на стрес. Психологічний 

дебрифінг 

6. Психологічний супровід осіб, що страждають на ПТСР 

6.1. Основні напрями реабілітації ПТСР 

6.2. Психотерапія посттравматичного стресового розладу  

6.3. Консультування та психотерапія учасників військових дій 

6.4. Модель психологічної реабілітації 

6.5. Копінг-стратегії як основа стресостійкості 

6.6. Протидія інформаційній війні 

7. Індивідуальна та групова робота з дітьми-переселенцями 

8. Групова робота з подолання страхів у дітей вимушених переселенців 

9. Як повідомити про загибель рідної людини 

9.1. Повідомлення про смерть дорослій людині 

9.2. Особливості повідомлення про смерть дитині 

10. Психокорекційна робота з наслідками посттравматичного стресового розладу 

(ПТСР) 

11. Сучасні підходи до допомоги особам з ПТСР 
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Контрольна робота № 1  

з дисципліни «Психологія кризова та травмуючих ситуацій» 

1 варіант 

ОО рівень – по 1 балу 

І. Виберіть правильну(-і) відповідь(-і) до наведених нижче питань. 

1. Гармонія особистості – це узгодженість і пропорційність 

основних аспектів буття особистості. а саме: 

а) простору особистості; 

б) часу особистості; 

в) змісту буття особистості; 

г) енергії особистості; 

2. Підтримання умов, необхідних для продовження 

життєдіяльності (власної і/або інших людей), для здійснення активної 

діяльності та поведінки (власної і/або інших людей), для збереження 

всього наявного і досягнутого характеризує такий процес життя 

особистості як: 

а) функціонування; 

б) самоуправління; 

в) розвиток; 

г) адаптація. 

3. Зміна, перебудова, корекція процесів розвитку, регуляції та 

функціонування відповідно до актуальних умов, змін середовища 

(соціального і природного) характеризує такий процес життя 

особистості як: 

а) функціонування; 

б) самоуправління; 

в) розвиток; 

г) адаптація. 

4. Настрій за зниженого тонусу й підвищеної активності у 

класифікації видів настроїв має назву: 

а) натхненний настрій; 

б) благополучний настрій; 

в) синтонний настрій; 

г) діяльний настрій. 

5. Функціями віктимології є: 

а) запобіжна; 

б) пізнавальна; 

в) інформаційна; 

г) прикладна. 

6. Особа, яка стає жертвою в результаті збігу обставин у 

класифікації жертв визначається як: 

а) випадкова жертва; 

б) жертва з незначними якостями ризику; 

в) жертва з підвищеними якостями ризику; 

г) жертва з високим рівнем ризику. 



7. Аутоагресивна поведінка проявляється у формах: 

а) дисморфоманія, гіперсором’язлива та гебоїдна поведінка; 

б) самогубство (суїцид) та самотравмування (парасуїцид), дромоманія, 

дисморфоманія; 

в) самогубство (суїцид), самотравмування (парасуїцид); 

г) гіперсором’язлива та гебоїдна поведінка. 

8. Цілеспрямовану операцію засобами позбавлення себе життя з 

метою покінчити життя самогубством або з демонстративно-

шантажними цілями називають 

а) суїцидальні вияви; 

б) суїцидальні думки; 

в) суїцидальні тенденції; 

г) суїцидальні замахи. 

9. Психологічне явище, що описує ситуацію, коли через різні причини 

ветерани війни зустрічають нерозуміння, осуд, складнощі у спілкуванні 

та професійному самовизначенні, із проблемами у сфері фінансів, 

освіти, створення та збереження родини тощо, називається: 

а) девіантна поведінка;  

б) тривожність;  

в) соціальна дезадаптація; 

г) порушення комунікативної компетентності. 

10. Зазначте подію(-ї), присутню(-і), на вашу думку, в психологічному 

анамнезі хворих на рак: 

а) досвід прийняття та розуміння; 

б) стан безнадії та відчаю, присутні вже довгий час;  

в) гомосексуальний досвід;  

г) владність та агресивність. 

11. Типова реакція онкологічного хворого на стреси та проблеми, що він 

переживає: 

а) агресія; 

б) пошук компромісу; 

в) втеча від боротьби та почуття безнадійності;  

г) сублімація. 

II. Виконайте дію співвіднесення. 

12.  

1. Реактивна 

стратегія 

керування 

стигмою;  

а) Тетяна розповідає: «З часом на роботі стало відомо про мій 

статус. Мене одразу ж звільнили. Я залишилась без роботи, без 

грошей, без житла… Була змушена повернутись у гуртожиток»; 

2. Проактивна 

стратегія 

керування 

стигмою;  

б) Анатолій свідчить: «Здавалось, що лише від думки про 

діагноз я збожеволію. Напевно, це був шок, але рятувало те, що 

я з самого початку вирішив нікому нічого не розповідати. 

Скоріш за все, саме це рішення і підтримувало мене надалі»; 



3. Приклад 

задіяного ресурсу 

соціальної 

підтримки;  

в) Подружжя Сергій і Оксана не приховують свій статус та 

займаються публічною просвітницькою діяльністю. Оксана 

керує клубом для жінок із ВІЛ, а Сергій нещодавно відкрив 

власний фонд. Три роки тому Оксана навіть перемогла у 

конкурсі краси для ВІЛ-інфікованих «Міс позитив»; 

4. Приклад 

дискримінації;  

г) Ганна ділиться: «Для мене все було скінчено. Я не хотіла 

вчитись, не хотіла нічого робити. Здавалось, ніби живу останній 

день. Почала курити анашу, хотіла забутись. Почала пропускати 

заняття в інституті. Іноді прокидалась… просто йшла гуляти… в 

нікуди… Ввечері приходили друзі, ми палили, слухали 

«кислотну» музику, практично не розмовляли. І так кожного 

дня»; 

5. Опис депресії;  

д) Світлана розповідає: «Ми всі були зовсім різні, проте 

розуміли одне одного, слухали, співпереживали, заспокоювали, 

ділились досвідом, пригадували – загалом, просто давали одне 

одному потужний заряд, сили жити далі»; 

6. Приклад 

внутрішньої 

стигми;  

є) Роман говорить, що після того, як дізнався про свій діагноз, 

тривалий час сторонився людей: йому здавалось, що у нього «на 

лобі було написано, що в мене ВІЛ і люди жахаються від мене». 

III. Доповніть твердження. 

13. Згідно із класифікацією криз, вікові кризи є … 

14. … – напрямок у науці, що досліджує коло проблем у зв’язку зі 

смертю.  

15. … – порушення вже засвоєних способів професійної діяльності, 

руйнування сформованих професійних якостей, поява стереотипів 

професійної поведінки та психологічних бар’єрів при опануванні нових 

професійних технологій, нової професії або спеціальності.  

ІV. Поставте напроти твердження «П», якщо вважаєте його 

правильним та психологічно обґрунтованим, або «Н», якщо – ні. 

16. Страх наблизитись до вікна, прагнення ходити «короткими 

перебіжками», намагання не привернути увагу терористів тощо у 

надзвичайній ситуації зображують психологічний феномен ситуаційних 

фобій.  

17. Серед відстрочених реакцій горя – такі форми активності 

особистості, які зашкоджують її економічному та соціальному стану.  

18. Будь-яка професійна діяльність уже на стадії засвоєння, а пізніше 

при виконанні, деформує особистість, адже втілення конкретних видів 

діяльності не потребує всіх різноманітних якостей та здібностей 

особистості і багато з них лишаються не затребуваними.  

ПС рівень – 2 бали 

V. Дати визначення та розкрити зміст поняття 

19. Паніка 

20. «жертва злочину». 

ПА рівень – по 6 балів 

VІ. Назвіть і охарактеризуйте 



21. фактори, які супроводжують перебування на війні та визначають 

психологічний стан людини 

22. характеристики, що притаманні багатьом терористам, на думку 

дослідників 

23. особливості термінального періоду життя дорослих людей на типових 

стадіях їх пристосування до помирання 

Творчий рівень – 10 балів 

24. Прочитайте притчу і опишіть на які думки вона Вас наштовхнула і які 

висновки для себе Ви зробили.  

Притча «Про ціну часу» 
Якось один чоловік повернувся пізно додому з роботи, як завжди, втомлений, 

засмиканий… У дверях його чекав п’ятирічний син. 

- Тату, можна в тебе дещо запитати? 

- Звичайно, що трапилося? – здивувався батько. 

- Тату, а скільки ти отримуєш на роботі? 

- Це не твоя справа! – обурився батько. – І потім, навіщо це 

тобі? 

- Просто хочу знати. Будь ласка, скажи, скільки ти отримуєш за годину? 

- Ну, взагалі, 50 гривень. А що? 

- Татусю! – син подивився на нього знизу вгору дуже серйозними 

очима, – ти можеш зайняти мені 30? 

- Ти питав тільки для того, щоб я тобі дав грошей на якусь 

дурну іграшку? – закричав той. – Негайно йди до себе в кімнату 

і лягай спати!.. Не можна ж бути таким егоїстом! Я працюю 

цілий день, дуже втомлююся, а ти себе так нерозумно 

поводиш. 

Малюк тихо пішов до себе в кімнату і зачинив двері. Батько продовжував 

стояти в дверях і сердитися на прохання сина: «Та як він сміє питати мене про 

зарплату, щоб потім попросити грошей?» Але через якийсь час він заспокоївся та 

почав міркувати розсудливо: може, йому справді щось дуже важливе потрібно 

купити. Та біс з ними, з тридцятьма гривнями, адже він ще жодного разу у мене 

не просив грошей. Коли він увійшов до дитячої, син вже був у ліжку. 

- Ти не спиш, синку? – запитав він. 

- Ні, тату. Просто лежу, – відповів хлопчик. 

- Я, здається, дуже грубо тобі відповів, – сказав батько. – У 

мене був важкий день, і я просто зірвався. Вибач мені. Ось, 

тримай гроші, які ти просив. Хлопчик сів у ліжку і посміхнувся. 

- Ой, татусю, дякую! – радісно вигукнув він. 

Потім він дістав з-під подушки ще декілька зім’ятих банкнот. Батько, 

побачивши, що у дитини вже є гроші, знову розсердився. А малюк склав всі гроші 

разом і ретельно перерахував купюри, потім знову подивився на батька. 

- Навіщо ти просив грошей, якщо вони у тебе вже є? – пробурчав 

той. 

- Тому що у мене було недостатньо. Але тепер мені вистачить, – 

відповіла дитина. - Тату, тут рівно п’ятдесят. Можна я куплю 

одну годину твого часу? Будь ласка, прийди завтра з роботи раніше, 

я хочу щоб ти повечеряв разом з нами. 



Контрольна робота № 1  

з дисципліни «Психологія кризова та травмуючих ситуацій» 

2 варіант 

ОО рівень – по 1 балу  

І. Виберіть правильну(-і) відповідь(-і) до наведених нижче питань. 

1. У суб’єктивному аспекті гармонійного життя благополуччя 

виступає в різних аспектах, а саме: 

а) благополуччя духовне; 

б) благополуччя матеріальне; 

в) благополуччя соціальне; 

г) благополуччя вітальне (тілесне). 

2. Основні виміри людського світу, які становлять буття окремої 

людини і людства загалом, поділяють на: 

а) світ природний; 

б) світ соціальний; 

в) світ предметний; 

г) світ духовний. 

3. Постійний процес зміни особистості, виникнення нових структур 

і відмирання старих, розширення одних структур і звуження сфери дії 

інших характеризує такий процес життя особистості як: 

а) функціонування; 

б) самоуправління; 

в) розвиток; 

г) адаптація. 

4. Настрій за підвищеного тонусу й активності, з акцентом на 

підвищеному тонусі у класифікації видів настроїв має назву: 

а) натхненний настрій; 

б) благополучний настрій; 

в) синтонний настрій; 

г) діяльний настрій. 

5. Предметом віктимології, а точніше кримінальної віктимології, є: 

а) жертви злочинів; 

б) етапи розслідування злочину; 

в) відносини, що пов’язують злочинця та жертву; 

г) ситуації, які передують злочину. 

6. Особа, якій притаманні, як і всім нормальним людям, фактори 

ризику й віктимність якої зненацька різко підвищується під впливом 

конкретної несприятливої ситуації у класифікації жертв визначається 

як: 

а) випадкова жертва; 

б) жертва з незначними якостями ризику; 

в) жертва з підвищеними якостями ризику; 

г) жертва з високим рівнем ризику. 

7. Суїцидальною поведінкою є … 



а) внутрішні і зовнішні форми психічних актів, які є проявами певних 

психічних розладів та захворювань; 

б) внутрішні і зовнішні форми психічних актів, які cуперечать 

прийнятим в суспільстві нормам; 

в) ) внутрішні і зовнішні форми психічних актів, які є агресивними 

проявами і різноманітними формами само травмувань; 

г) внутрішні і зовнішні форми психічних актів, які спрямовуються 

уявленням позбавлення себе життя. 

8. Активні і серйозні роздуми, розробку плану суїциду, визначення 

способів здійснення самогубства, часу, місця його здійснення називають  

а) суїцидальні вияви; 

б) суїцидальні думки; 

в) суїцидальні тенденції; 

г) суїцидальні замахи. 

9. У своїй статті, присвяченій етіології постстресових розладів, 

спричинених досвідом участі у війні у В’єтнамі, Джим Гудвін наводить 

свідчення Н., який розповідає про проблеми у зв’язку з поверненням до 

мирного життя: «Коли я іду вулицею, я почуваюсь невпевнено, якщо 

позаду є люди, яких я не бачу. Найкомфортніше мені у куті кімнати, 

коли з обох боків від мене – стіни» (Goodwin, 1987). Яка форма 

виявлення ПТСР описується Н.? 

а) соціальна дезадаптація;  

б) депресія;  

в) надмірне реагування; 

г) надмірна пильність. 

10. Укажіть варіант соціальних відносин, найбільш притаманний 

онкологічному хворому: 

а) екстенсивні соціальні зв’язки, відсутність глибоких 

взаємовідносин; 

б) виняткові стосунки лише з однією людиною, ігнорування 

зовнішніх контактів; 

в) наявність кількох референтних груп. 

11. В якому з блоків психотерапевтичної роботи з раком 

обговорюється «синдром річниці»? 

а) аналіз життєвих подій та стресів;  

б) боротьба зі стресом, релаксація;  

в) складання геносоціограми;  

г) візуалізація процесів у організмі. 

ІІ. Виконайте дію співвіднесення: 

12.   

1. Муміфікація;  а) Галузь допомоги, орієнтована на 

поліпшення якості життя людей з 

прогресуючими хронічними 

захворюваннями, коли можливості 



спеціалізованого лікування вичерпані; 

2. Ажитована депресія;  б) астенічна емоція, викликана трагічними 

причинами; 

3. Паліативна 

медицина;  

в) зовнішні симптоми – дратівливість, 

збудливість, невгамовність; 

4. Горе;  

г) людина зберігає все так, як було за життя 

померлого – щоб нібито бути готовим до 

його повернення; 

5. Охоронна поведінка;  д) поведінка уникнення або фобічна 

поведінка. 

ІІI. Доповніть твердження: 

13. … – це психологічний стан, що виникає в умові захоплення 

заручників, коли останні починають симпатизувати і навіть 

співчувати загарбникам та ототожнювати себе з ними.  

14. … має за мету надання специфічної допомоги клієнту в 

установленні та відновленні втраченого контакту з процесами 

смерті та вмирання.  

15. Термін «фізичне виснаження» належить до «астенізація» так само, 

як «професійний аутизм» до «…».  

IV. Поставте напроти твердження «П», якщо вважаєте його 

правильним та психологічно обґрунтованим, або «Н», якщо – ні. 

16. Проблеми гендерної самоідентифікації є одним із симптомів та 

проявів ПТСР у комбатантів.  

17. Якщо незабаром після втрати значущого іншого людина 

демонструє підвищену активність та бадьорість та повідомляє, що 

«нібито нічого і не сталось», її реакції говорять про те, що її психіка 

ефективно впоралась із трагічною подією.  

18. Професійна криза може виявлятись у синдромі емоційного 

вигорання.  

ПС рівень – 2 бали 

V. Дати визначення та розкрити зміст поняття 

19. Тероризм 

20. «віктимологія».  

ПА рівень – по 6 балів 

VІ. Назвіть і охарактеризуйте 

21. основні симптоми та форми виявлення посттравматичних 

стресових розладів у комбатантів. 

22. фактори, що зумовлюють перетворення більш-менш організованої 

групи на панічний натовп 

23. основні напрямки роботи із хворими на онкологію 

Творчий рівень – 10 балів 

24. Прочитайте притчу і опишіть на які думки вона Вас наштовхнула і 

які висновки для себе Ви зробили. 

Притча «Небездоганний» 

В одного водоноса було два великих глиняних горщика. Один з них 



був із тріщиною, через яку половина води витікала на шляху від джерела 

до села, а інший горщик був бездоганний. Два роки водоніс приносив 

лише півтора горщика води своїм односельцям. 

Бездоганний горщик пишався своїми досягненнями. А тріснутий 

горщик дуже соромився своєї недосконалості, був нещасним, адже міг 

зробити тільки половину того, для чого був призначений. 

Якось він заговорив з водоносом: 

- Я соромлюся і хочу вибачитись перед тобою. 

- Чому? Чого ти соромишся? 

- Через цю тріщину в моєму боці протікає вода. Ти робив свою 

роботу, але через мій недолік отримував тільки половину результату, – 

пригнічено сказав горщик. 

Що ж відповів йому водоніс? 

- Подивися на ці квіти на узбіччі. Ти помітив, що вони ростуть 

тільки на твоїй стороні дороги, а не на боці іншого горщика? Річ у 

тому, що я завжди знав про твій недолік. Кожного дня, коли ми йшли 

від джерела, ти поливав квіти. Протягом двох років я милувався ними. 

Без тебе, такого як ти є, не було б такої краси ...! 
 

Контрольна робота №2 

з дисципліни «Психологія кризова та травмуючих ситуацій» 

1 варіант 

ОО рівень 

25. Знайдіть правильні відповіді. У суб’єктивному аспекті 

гармонійного життя благополуччя виступає в різних аспектах, а саме: 

а) благополуччя духовне; 

б) благополуччя матеріальне; 

в) благополуччя соціальне; 

г) благополуччя вітальне (тілесне). 

 

26. Знайдіть правильні відповіді. Основні виміри людського світу, які 

становлять буття окремої людини і людства загалом, поділяють на: 

а) світ природний; 

б) світ соціальний; 

в) світ предметний; 

г) світ духовний. 

 

27. Знайдіть правильну відповідь. Постійний процес зміни 

особистості, виникнення нових структур і відмирання старих, 

розширення одних структур і звуження сфери дії інших характеризує 

такий процес життя особистості як: 

а) функціонування; 

б) самоуправління; 

в) розвиток; 

г) адаптація. 



 

28. Знайдіть правильну відповідь. Настрій за підвищеного тонусу й 

активності, з акцентом на підвищеному тонусі у класифікації видів 

настроїв має назву: 

а) натхненний настрій; 

б) благополучний настрій; 

в) синтонний настрій; 

г) діяльний настрій. 

 

29. Знайдіть правильні відповіді. Предметом віктимології, а точніше 

кримінальної віктимології, є: 

а) жертви злочинів; 

б) етапи розслідування злочину; 

в) відносини, що пов’язують злочинця та жертву; 

г) ситуації, які передують злочину. 

 

30. Знайдіть правильну відповідь.  Особа, якій притаманні, як і всім 

нормальним людям, фактори ризику й віктимність якої зненацька різко 

підвищується під впливом конкретної несприятливої ситуації у 

класифікації жертв визначається як: 

а) випадкова жертва; 

б) жертва з незначними якостями ризику; 

в) жертва з підвищеними якостями ризику; 

г) жертва з високим рівнем ризику. 

 

31. Знайдіть правильну відповідь. Суїцидальною поведінкою є … 

а) внутрішні і зовнішні форми психічних актів, які є проявами певних 

психічних розладів та захворювань; 

б) внутрішні і зовнішні форми психічних актів, які cуперечать 

прийнятим в суспільстві нормам; 

в) ) внутрішні і зовнішні форми психічних актів, які є агресивними 

проявами і різноманітними формами само травмувань; 

г) внутрішні і зовнішні форми психічних актів, які спрямовуються 

уявленням позбавлення себе життя. 

 

32. Знайдіть правильну відповідь. Активні і серйозні роздуми, 

розробку плану суїциду, визначення способів здійснення самогубства, 

часу, місця його здійснення називають  

а) суїцидальні вияви; 

б) суїцидальні думки; 

в) суїцидальні тенденції; 

г) суїцидальні замахи. 

 

 



ПА рівень 

33. Дати визначення та розкрити зміст поняття «віктимологія».  

34. Дати визначення та розкрити зміст поняття «суїцидальні думки 

(уявлення, переживання)». 

 

ПС рівень 

35. Охарактеризуйте основний зміст  кризи 6-7 років життя. 
36. Розкрийте основний зміст феномену гомосексуальності та 
зхарактеризуйте стадії у процесі формування гомосексуальної 
ідентичності. 

Оцінювання: 

ОО рівень – по 2 бали кожна правильна відповідь;  

ПА рівень – по 6 балів кожна правильна відповідь;  

ПС рівень – по 11 балів кожна правильна відповідь. 

 

Контрольна робота №2 

з дисципліни «Психологія кризова та травмуючих ситуацій» 

2 варіант 

ОО рівень 

25. Знайдіть правильні відповіді. Гармонія особистості – це 

узгодженість і пропорційність основних аспектів буття особистості. а 

саме: 

а) простору особистості; 

б) часу особистості; 

в) змісту бутя особистості; 

г) енергії особистості; 

 

26. Знайдіть правильну відповідь. Підтримання умов, необхідних для 

продовження життєдіяльності (власної і/або інших людей), для 

здійснення активної діяльності та поведінки (власної і/або інших 

людей), для збереження всього наявного і досягнутого характеризує 

такий процес життя особистості як: 

а) функціонування; 

б) самоуправління; 

в) розвиток; 

г) адаптація. 

 

27. Знайдіть правильну відповідь. Зміна, перебудова, корекція 

процесів розвитку, регуляції та функціонування відповідно до 

актуальних умов, змін середовища (соціального і природного) 

характеризує такий процес життя особистості як: 

а) функціонування; 

б) самоуправління; 

в) розвиток; 



г) адаптація. 

 

28. Знайдіть правильну відповідь. Настрій за зниженого тонусу й 

підвищеної активності у класифікації видів настроїв має назву: 

а) натхненний настрій; 

б) благополучний настрій; 

в) синтонний настрій; 

г) діяльний настрій. 

 

29. Знайдіть правильні відповіді. Функціями віктимології є: 

а) запобіжна; 

б) пізнавальна; 

в) інформаційна; 

г) прикладна. 

 

30. Знайдіть правильну відповідь. Особа, яка стає жертвою в 

результаті збігу обставин у класифікації жертв визначається як: 

а) випадкова жертва; 

б) жертва з незначними якостями ризику; 

в) жертва з підвищеними якостями ризику; 

г) жертва з високим рівнем ризику. 

 

31. Знайдіть правильну відповідь. Аутоагресивна поведінка проявляється 

у формах: 

а) дисморфоманія, гіперсором’язлива та гебоїдна поведінка; 

б) самогубство (суїцид) та самотравмування (парасуїцид), дромоманія, 

дисморфоманія; 

в) самогубство (суїцид), самотравмування (парасуїцид); 

г) гіперсором’язлива та гебоїдна поведінка. 

 

32. Знайдіть правильну відповідь. Цілеспрямовану операцію засобами 

позбавлення себе життя з метою покінчити життя самогубством або з 

демонстративно-шантажними цілями називають 

а) суїцидальні вияви; 

б) суїцидальні думки; 

в) суїцидальні тенденції; 

г) суїцидальні замахи. 

 

ПА рівень 

33. Дати визначення та розкрити зміст поняття «жертва злочину». 

34. Дати визначення та розкрити зміст поняття «суїцидальні тенденції 

(задуми, наміри)». 

 

ПС рівень 

35. Охарактеризуйте основний зміст  кризи 3-х років життя. 



36. Опишіть групи факторів, що зумовлюють формування 
гомосексуальної орієнтації та розкрийте основний зміст явища 
гомофобії. 

Оцінювання: 

ОО рівень – по 2 бали кожна правильна відповідь;  

ПА рівень – по 6 балів кожна правильна відповідь;  

ПС рівень – по 11 балів кожна правильна відповідь. 
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Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних 

занять  

 

Практичне заняття є однією з найважливіших форм навчального 

заняття у вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі 

дискусії навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують 

тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань. Практичне 

заняття проводяться з основних тем навчальної програми і є ефективною 

формою закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час 

самостійної роботи з навчальною і науковою літературою. 

Головна мета практичних занять є – сприяти поглибленому засвоєнню 

найскладніших питань навчального курсу, спонукати студентів до 

колективного творчого обговорення, оволодіння науковими методами 

аналізу явищ і проблем, активізувати до самостійного вивчення наукової 

та методичної літератури, формувати навички самоосвіти. 

У процесі підготовки до практичного заняття студенти самостійно 

відпрацьовують літературу (навчальну, методичну, наукову), вчаться 

критично оцінювати різні джерела знань. Під час практичного заняття 

організовується дискусія із завчасно визначених тем, до яких студенти 

готують тези відповідей або індивідуально виконані реферати-доповіді.  

Основними завданнями практичних занять є: 

-  закріплення у студентів теоретичних знань; 

-  оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і 

письмового викладання навчального матеріалу; 

-  залучення їх до науки, наукових досліджень; 

-  прищеплення їм  навичок творчого мислення, самостійного 

формулювання та висловлювання власних думок, а також захисту 

висунутих наукових положень і висновків; 

-  формування в них педагогічного світогляду, здатності 

пов'язувати загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної 

практики освіти  в країні. 

Види проведення практичних занять:  

■ практичне заняття - запитання і відповідь; 

■ практичне заняття — розгорнута бесіда: передбачає попередню 

підготовку студентів з визначених завдань;  

■ практичне заняття — колективне читання: студенти зачитують 

тексти, коментуючи їх зміст з позицій розвитку сучасної науки; 

■ практичне заняття, що передбачає усні відповіді студентів з 

подальшим їх обговоренням; 

• практичне заняття-дискусія: студенти, маючи програму, завчасно 

готуються до дискусії та розгортають її безпосередньо на занятті; 

• практичне заняття, що передбачає обговорення й оцінювання 

письмових рефератів студентів; 

■ практичне заняття-конференція: студенти завчасно готують 

доповіді, виступають з ними, відповідають на запитання колег; 



■ практичне заняття — теоретична конференція: проводять зі 

студентами кількох груп курсу на основі вивчення об'ємного розділу чи 

цілої дисципліни; 

■ практичне заняття — розв'язання проблемних завдань: проводять на 

основі створення проблемних ситуацій, виокремлення проблемних 

завдань і праці над їх розв’язанням; 

■ практичне заняття — прес-конференція: кілька студентів готують 

повідомлення з вузлових питань, а всі учасники долучаються до їх 

обговорення; 

■ практичне заняття — «мозковий штурм»: студенти завчасно 

ознайомлюються з важливими проблемними завданнями, які 

потребують розв'язання; під час семінару вносять конкретні пропозиції 

щодо розв'язання проблеми. Усі пропозиції записують, систематизують і 

визначають найдоцільніші. 

 

Практичне  заняття потребують від студентів ретельної підготовки. 

Готуючись, студент має ознайомитися з планом практичного заняття, 

рекомендованою літературою. Спочатку треба ознайомитися з 

матеріалом за темою практичного заняття, що вміщений у навчальних 

посібниках. Це дасть змогу скласти загальне уявлення про тему, яку 

виносять на практичне заняття. Якщо з цієї теми прочитано лекцію, то 

корисно також ретельно опрацювати її конспект. Лише після цього 

розпочинається самостійна робота над вивченням першоджерел. Окрему 

ланку в процесі підготовки до семінарського заняття становить 

безпосередня підготовка виступу з того чи того питання. Варто, щоб 

студент привчав себе виступати не за готовим текстом, зачитуючи його, 

а своїми словами, користуючись лише коротким планом. 

Підготовка до виступу полягає в тому, щоб до кожного питання 

скласти на окремій картці чи аркуші короткий план з помітками 

потрібних цифр, записами цитат, конкретних фактів. Такий підхід дасть 

змогу виробити вміння виявляти самостійність під час виступів на 

семінарі. 

Якщо студента поставили перед необхідністю самостійно 

розв'язувати завдання, це значно активізує потенції його психічної 

діяльності, сприяє розвиткові та становленню позитивних якостей. 

 

Треба пам’ятати, що якість практичного заняття, перш за все, 

залежить від підготовки студентів до нього, тому при підготовці до 

практичного заняття кожен студент повинен: 

1) уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової 

теми  заняття;   

2) прочитати  і продумати  свої  лекційні  записи,  які  відносяться 

до теми практичного заняття;  

3) вивчити чи законспектувати при необхідності рекомендовану 

літературу;  



4) скористатися при потребі консультацією викладача;  

5) скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх 

питань теми заняття. 

Студентам необхідно відвідувати кожне практичне заняття. 

Пропуск  практичного заняття позбавляє студента можливості 

усвідомити, закріпити та отримати цілісне уявлення по тій чи іншій темі. 

Крім того, це створює значні труднощі при підготовці до підсумкового 

модульного контролю. 

 

Особливості роботи студента на практичному занятті: 

- переважну більшість практичних заняття занять буде проведено 

у формі інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний 

контроль якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань 

самостійної роботи; 

- практичне заняття починається вступним словом викладача, в 

якому він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його 

проведення; 

- студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми 

семінарського заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними 

проблемами сучасності, розглядати педагогічні явища, наводити 

приклади; 

- кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички 

володіння державною мовою, правильного вживання понять і термінів. 

Систематичні виступи на семінарах сприяють поповненню словарного 

запасу, а також вмінню лаконічно і точно висловлювати свої думки; 

- студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників 

і оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість 

кожному присутньому на семінарі висловити свою точку зору та 

подолати прогалини, які мали місце у відповіді. Активна участь на 

семінарських заняттях прищеплює навички участі в дискусії, аналізі 

різних точок зору, вмінню відстоювати свою позицію; 

- після закінчення виступу студента відбувається обговорення 

проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення на 

розкриття вузлових питань, але і дає змогу виступити усім учасникам 

семінару. Якщо ж доповідач чи інший виступаючий на семінарі 

припускає явні помилки, то для виключення втрати часу викладач може 

його зупинити і надати слово іншому; 

- закінчується семінарське заняття заключним словом викладача, 

в якому аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі форми 

участі студентів на семінарі (виступ з питання, реферат, повідомлення, 

доповнення, зауваження тощо) та нараховуються рейтингові бали, 

дається завдання на наступне заняття.  

 

 
 



ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО 

СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Практичне заняття 1. Загальне уявлення про життєві кризи. 

Поняття психологічного здоров’я та гармонійної особистості. 

Виконання тестового завдання до матеріалу лекції. Перегляд та 

обговорення відеокасети «Discovering Psychology: The Power of the 

Situation». Вплив ситуативних характеристик на поведінку особистості 

на прикладі вправ когнітивної психотерапії. Вправи на прояснення 

особливостей психологічного часу. Тест на виявлення домінуючого 

архетипу особистості. Визначення впливу колективних настанов на 

переконання та поведінку особистості. 

Словникова робота: адаптація, активність, асоціалізація, 

десоціалізація, деформація, життєтворчість, життєва стратегія, криза, 

кризовий стан, локус контролю, напруга, норма, особистісна диспозиція, 

самоконтроль, саморегуляція, самосвідомість, свідомість, світогляд, 

соціалізація, соціальна група, соціальна деформація, соціальна криза, 

соціальна культура, соціальна норма, соціальна поведінка, соціальний 

досвід, соціальний контроль, соціальний самоконтроль, соціально-

психологічний конфлікт, суспільна свідомість. 

II. Опрацювати статті: 

1. Александровский Ю. А. Социально-стрессовые растройства. 

2. Асмолов А. Г. Культурно-историческая психология и 

конструирование миров. 

3. Жедунова Л. Г. Личностный кризис и образ мира (субъективная 

реальность кризиса). 

Джерело: 

1. Александровский Ю. А. Социально-стрессовые расстройства 

/ Ю. А. Александровский // Обозрение психиатрии и медицинской 

психологии имени В. М. Бехтерева. – 1992. – № 2. – С. 5–10. 

2. Асмолов А. Г. Культурно-историческая психология и 

конструирование миров / А. Г. Асмолов. – М.– Ин-т практ. психол.; 

Воронеж : НПО «МОДЭК», 1996. – 320 с. 

3. Жедунова Л. Г. Личностный кризис и образ мира 

(субъективная реальность кризиса) : [монография] / Л. Г. Жедунова. – 

Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2009. – 135 с. 

III. Теми рефератів: 

1. Вплив кризового стану суспільства на самопочуття 

громадян. 

2. Соціально-психологічна безпека як необхідна умова 

морально-психологічного здоров’я людини. 

3. Формування життєвої стратегії особистості у період кризи. 



 

Практичне заняття 2-3. Кризи особистісного розвитку. Вікові 

кризи особистості. Віктимність. Поняття жертви злочину. Суїцид як 

психологічний феномен. Психологія гомосексуалізму. 

Виконання тестового завдання до матеріалу лекції.  

Повторення особливостей вікових криз дитячого віку. Перегляд та 

обговорення відеокасети «Discovering Psychology: Maturing and Aging». 

Психологічний портрет успішно адаптованої людини похилого віку за 

О.В.Хухлаевою. Робота із нераціональними переконаннями людини 

(когнітивна психотерапія). Вправи на релаксацію (гештальт-терапія та 

телесно-орієнтована терапія) та прийняття власного життєвого шляху 

(різні психологічні школи) для людини похилого віку. 

Гендерні стереотипи. Квір-теорія. Усвідомлення власної 

гомосексуальності як криза ідентичності. Психологічний профіль гея. 

Психологічні особливості однополих пар. 

Поняття віктимності. Віктимологія. Віктимні 

внутрішньоособистісні конфлікти. Віктимні синдроми, віктимні фобії, 

віктимні ілюзії. Психологічні наслідки віктимізації.  

Терапія суїцідентів. Екзестенційний тренінг у вигляді марафону 

(на прикладі Одеського кризового центра). Обов’язкові компоненти 

психотерапевтичної роботи із суїцідентом. Основні принципи 

телефонного консультування в роботі із потенціальним суїцідентом. 

особистість терапевта як фактор успішності реадаптації суїцідентів. 

Умови ефективної роботи терапевта із суїцідентом. 

Словникова робота: криза новонародженості, криза першого 

року життя, криза третього року життя, криза семи років, підліткова 

криза, криза юнацького віку, кризи студентського життя;  

архетип, внутрішньо-особистісний конфлікт, генеративність, 

дезадаптація, доброчинність, духовна криза, духовна цінність, духовний 

потенціал людини, індивідуалізм, інтеграція, іррадіація, конгруентність, 

конфлікт, ментальність, національна самосвідомість, норма, 

переконання, персоналізація, раціоналізація, психічна напруженість, 

самоорганізація, самоосмислення, сенс життя, соціальна ситуація 

розвитку, соціальне оточення, соціально-психологічна терпимість, 

соцієтальна психіка, соціум, сублімація, сумління, суспільство; 

ідентичність, ідентифікація, дифузна ідентичність, передчасна 

ідентичність, мораторій, досягнута ідентичність, «іманентна 

ідентичність», особистісна ідентичність, соціальна ідентичність, 

усвідомлена і неусвідомлена ідентичність, Я-ідентичність. 

 

II. Опрацювати статті: 

1. Дзюба Т. М. «Життєва криза» як феномен внутрішнього світу 

дорослої людини. 

2. Злобіна О. Г. Суспільна криза і життєві стратегії особистості. 

3. Макеєва Л. Життєвий шлях особистості. 



4. Антонова Н. В. Проблема личностной идентичности в 

интерпретации современного психоанализа, интеракционизма и 

когнитивной психологии. 

5. Довгань О. Специфіка кризи особистості у юнацькому віці. 

6. Москаленко В. В. Проблема ідентичності в політичній 

соціалізації особистості. 

7. Сохань Л. Психологічні отрути життя 

 

Джерело: 

1. Дзюба Т. М. «Життєва криза» як феномен внутрішнього світу 

дорослої людини / Т. М. Дзюба // Актуальні проблеми 

психології: зб. наукових праць Інституту психології імені Г. 

С. Костюка НАПН України [ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. 

ред.) та ін.]. – К. : А.С.К., 2012. – Т. I : Організаційна 

психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія. – 

2011. – Част. 32. – С. 155–160. 

2. Злобіна О. Г. Суспільна криза і життєві стратегії особистості / 

О. Г. Злобіна, В. О. Тихонович. – К. : Стислос, 2011. – 238 с. 

3. Макеєва Л. Життєвий шлях особистості / Л. Макеєва, О. 

Ліхачова // Психолог. – 2004. – № 18 (114). – С. 2–6. 

4. Довгань О. Специфіка кризи особистості у юнацькому віці / 

О. Довгань // Психологія і суспільство. – 2004. – № 2. – С. 

144–150. 

5. Москаленко В. В. Проблема ідентичності в політичній 

соціалізації особистості / В. В. Москаленко // Психологія: Зб. 

наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Вип. 17, 

2002. – С. 65–70. 

6. Сохань Л. Психологічні отрути життя / Круглий стіл 

«Реструктурація особистості в нестабільному суспільстві: 

зміна життєвих світів, руйнація ідентичності, маргіналізація» / 

Л. Сохань // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – 

№ 3. – С. 178–181. 

 

III. Теми рефератів: 

1. Соцієтальні підвалини кризового стану. 

2. Подолання кризових ситуацій як прояву суперечностей життя. 

3. Соціальний характер кризи. 

4. Суть кризи новонародженого. 

5. Криза   першого   року   життя:   особливості протікання та 

шляхи подолання. 



6. Криза третього року життя: симптоми та шляхи подолання. 

7. Симптоматика кризи семи років. 

8. Особливості перебігу кризи особистості підлітка. 

9. Критерії та показники кризи юнацького віку. 

10. Психологічний аналіз криз студентського віку 

11. Ідентичність (самість) як один з аспектів проблеми «Я». 

12. Психологічна характеристика кризи ідентичності Діагностика 

кризи особистісної ідентичності. 

13. Вихід з кризи особистісної ідентичності шляхом реалізації 

людиною своїх цінностей і смислів. 

 

 

Практичне заняття 4. ВІЛ-позитивність та її психологічні 

наслідки. Особливості консультування ВІЛ-інфікованих та хворих 

на СНІД.   

Виконання тестового завдання до матеріалу лекції. 

Принципи організації «зон комфорту» (Drop-In Zone). Групи 

зустрічей для людей, що живуть із ВІЛ. Відношення терапевта до ВІЛ як 

принциповий фактор успішності психотерапевтичної роботи. Основні 

ресурси, на які може спиратись консультант в роботі із переживаннями 

ВІЛ-позитивного клієнта. 

 

Практичне заняття 5-6. Психологія війни. Психологія 

тероризму. Психологія природних та техногенних катастроф. 

Виконання тестового завдання до матеріалу лекції. 

Фундаментальні принципи терапії посттравматичних стресових 

розладів. Методи корекції. Базові структурні блоки психологічної 

допомоги клієнту. Соціальна реадаптація як головне завдання кризового 

психолога у роботі з посттравматичними стресовими розладами.  

Первинні та додаткові цілі тренінгової роботи із потерпілими від 

посттравматичних стресових розладів. основні напрямки роботи: 

психосоматика, особистісний ріст, комунікативний блок. 

Шкала клінічної діагностики посттравматичних стресових 

розладів. 

 

Практичне заняття 7. Термінальний період у житті людини. 

Поняття “термінальності” в психології. Динаміка переживання 

термінальних станів. Специфіка життєвої кризи в період 

термінальних захворювань.   

Виконання тестового завдання до матеріалу лекції. 

Поняття танатології та паліативної медицини. Зміна ставлення до 

смерті з розвитком суспільства. Помирання та смерть як психологічні 

явища. Динаміка термінальних переживань. Спільні закономірності в 



анамнезі хворих на онкологію. Психологічний профіль онкохворого. 

Варіанти психологічної допомоги хворим на рак. Специфіка роботи з 

онкохворими дітьми. Підтримка родини. 

 

Практичне заняття 8-9. Кризи професійної діяльності 

особистості 

Виконання тестового завдання до матеріалу лекції. 

Кризи професійної діяльності особистості. Професійне вигорання 

та емоційне вигорання. Причини та механізми професійного вигорання. 

Превенція та робота з професійним вигоранням. Професійний успіх як 

криза. “зіркова хвороба”. Психологія безробіття. 

 

Практичне заняття 10. Поняття психологічної травми та 

посттравматичного стресового розладу. Травмуюча ситуація та її 

психологічні наслідки 

Виконання тестового завдання до матеріалу лекції. 
Стрес, травматичний стрес, психотравма, посттравматичний стресовий розлад. 

Типи та види психотравмуючих ситуацій 

Діагностичні критерії посттравматичного стресового розладу 

Характеристика посттравматичного стресового синдрому. Особистісна 

трансформація при переживанні психотравмуючої ситуації. 

Словникова робота: апатія, афект, біографічний стрес, 

витіснення, гнів, депресія, екстраверсія, заміщення, заперечення, злість, 

інтроверсія, інфантильність, конфліктний смисл, критична ситуація, 

критичний період, навіювання, наслідування, невротичний конфлікт, 

негативізм, опанування, 

особистісний контроль, психічна гнучкість, психологічна 

допомога, психологічна підтримка, психологічна реабілітація, 

психологічна травматизація. 

II. Опрацювати статті: 

1. Амбрумова А. Г. Анализ состояний психологического 

кризиса и их динамика. 

2. Анциферова Л. И. Личность в трудних жизненных условиях: 

переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита. 

3. Варбан Є. О. Стратегії і прийоми психологічного подолання 

життєвих криз особистості. 

 

Джерело: 

1. Амбрумова А. Г. Анализ состояний психологического кризиса и 

их динамика / А. Г. Амбрумова // Психологический журнал. – 1985. – Т. 

6. – № 6. – С. 107–115. 



2. Анциферова Л. И. Личность в трудних жизненных условиях: 

переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита 

/ Л. И. Анциферова // Психологический журнал. – 1994. – Т. 15. – № 1. – 

С. 3–19. 

3. Варбан Є. О. Стратегії і прийоми психологічного подолання 

життєвих криз особистості / Є. О. Варбан // Практична психологія та 

соціальна робота. – 1998. – № 8.  – С. 7–9.  

4. Варбан Є. О. Стратегії і прийоми психологічного подолання 

життєвих криз особистості / Є. О. Варбан // Практична психологія та 

соціальна робота. – 1998. – № 8. – С. 12–14. 

 

III. Теми рефератів: 

1. Стрес як планетарна хвороба XXI століття. 

2. Стратегії опанування у кризовому стані. 

3. Причини виникнення та шляхи запобігання кризових станів 

особистості. 

 

Практичне заняття 11-12. Посттравматичний стресовий 

розлад 

Виконання тестового завдання до матеріалу лекції. 
Характеристика посттравматичного стресового синдрому. Симптоми ПТСР та 

механізм їх походження. Типологія ПТСР. Комплексний ПТСР та розлад 

травми розвитку. Особливості ПТСР у дітей. Індивідуальна вразливість і 

психологічні наслідки травми. Роль захисних механізмів психіки в подоланні 

стресу 

 

Практичне заняття 13. Особливості травматичного досвіду в 

різних соціальних ситуаціях 

Виконання тестового завдання до матеріалу лекції.  

Визначення горя. 4 завдання горя за Дж. Ворденом та їх 

психологічне наповнення. Завдання визнання факту втрати. Уникнення, 

муміфікація, заперечення значущості втрати. Завдання подолання болю 

втрати: феномен охоронної поведінки. Завдання налагодження оточення, 

де відчувається відсутність померлого. Завдання відбудування нового 

відношення до померлого.  

Психологічна адаптація дітей до факту втрати. Табуйованість теми 

смерті у сім’ї та школі. Шок як перша реакція дитини на смерть. 

Необхідність емоційного та тактильного контакту. Визнання почуттів 

дитини. Агресивна поведінка як реакція на втрату близької людини.  

Рекомендації у роботі шкільного психолога/психолога ДНЗ з 

дитиною, що втратила члена родини. 

Характеристики типів насильства по відношенню до дітей. 



Рекомендації психологам, батькам та викладачам у разі звернення по 

факту насилля в сім’ї. Напрями діяльності органів та закладів освіти 

щодо попередження насильства у документах. 

 

Практичне заняття 14. Екстрена психологічна допомога та 

кризова інтервенція. 

Виконання тестового завдання до матеріалу лекції. 

Загальне уявлення про «психологічний захист» і його функції. 

Різновиди психологічного захисту та їхня характеристика. Особливості 

психологічного захисту в дітей. Використання захисту в 

життєдіяльності.  

Екстрена психологічна допомога при гострій реакції на стрес. 

Психологічний дебрифінг. Психологічний супровід осіб, що страждають 

на ПТСР. Основні напрями реабілітації ПТСР. Психотерапія 

посттравматичного стресового розладу. Консультування та психотерапія 

учасників військових дій. Модель психологічної реабілітації. Копінг-

стратегії як основа стресостійкості.  

Протидія інформаційній війні. Індивідуальна та групова робота з 

дітьми-переселенцями. Групова робота з подолання страхів у дітей 

вимушених переселенців.  

Психокорекційна робота з наслідками посттравматичного 

стресового розладу (ПТСР). Сучасні підходи до допомоги особам з 

ПТСР 

I. Словникова робота: альтернатива, аутентичність, базисна 

мотивація діяльності, вербальна підтримка, види кризового 

консультування, випадки кризового консультування, віддзеркалювання, 

відкритість, відповідальність, делікатність, доброзичливість, 

довіра, емоційна підтримка, емпатія, етапи, завдання кризового 

консультування, кодекс професійної етики, консультування, 

компетентність, рефлексія, толерантність. 

II. Опрацювати статті: 

1. Васьківська С. Психологічний запит клієнта. 

2. Минеева О. Профессиональные качества и этические 

принципы консультанта. 

3. Минигалиева М. Р. Психологическое консульти-рование как 

процесс взаимопонимания. 

 

Джерело: 

1. Васьківська С. Психологічний запит клієнта / С. Васьківська // 

Психолог. – 2007. – січ. (№ 4). – С. 17–18. – (Психологічне 

консультування). 



2. Минеева О. Профессиональные качества и этические 

принципы консультанта / О. Минеева // Журн. практического психолога. 

– 2006. – № 4. – С. 27–29. 

3. Минигалиева М. Р. Психологическое консульти-рование как 

процесс взаимопонимания / М. Р. Минигалиева // Психология зрелости и 

старения. – 2003. – № 1. – С. 5–26. 
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Темитика курсових робіт з Психології кризової та травмуючих 

ситуацій 

для студентів 5 курсу,  
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Олексюк О.Є 

                                                                             2016-2017 навчальний рік 

 

1. Види і сутність технік соціального психоаналізу К. Хорні.  

2. Використання групових методів у психологічній допомозі 

клієнтам із психотравмою.  

3. Особливості застосування групових методів психологічної 

допомоги: гештальтгрупи, групи сімейної терапії.  

4. Особливості застосування групових методів психологічної 

допомоги: групи арттерапії, групи тілесної терапії.  

5. Особливості застосування групових методів психологічної 

допомоги: групи зустрічей, психодрама, групи психоаналізу.  

6. Гуманістична концепція при наданні психологічної допомоги у 

травмуючих ситуаціях у парадигмі: суть і принципи.  

7. Гуманістичний підхід до процесу надання психологічної допомоги 

у травмуючих ситуаціях.  

8. Екзистенційна парадигма у психологічній допомозі у травмуючих 

ситуаціях: суть і принципи.  

9. Екзистенційний підхід до психології травмуючих ситуацій.  

10. Засади конструктивного та деструктивного вирішення проблем 

кризових станів.  

11. Засади урахування етнічних особливостей в позитивній 

психотерапії.  

12. Застосування груп казкотерапії у травмуючих ситуаціях. 



13. Застосування групових методів у психологічній допомозі клієнтам 

із психотравмою. 

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

15. Застосування принципу “тут і тепер” у психологічній допомозі в 

психотравмуючих ситуаціях.  

16. Застосування терапевтичної метафори при допомозі у травмуючих 

ситуаціях.  

17. Історіотерапія: суть та підходи до застосування.  

18. Історія виникнення та розвитку наукового напряму “психологія 

травмуючих ситуацій”. 

19. Конструктивні та деструктивні шляхи вирішення проблем 

кризових ситуацій. 

20. Метод систематичної десенсибілізації: його суть і процедура. 

21. Надання психологічної допомоги потерпілим в екстремальній 

ситуації.  

22. Надійність діяльності людини в екстремальних ситуаціях.  

23. Нейролінгвістичне програмування при наданні допомоги клієнтам, 

які зазнали психологічної травми, та основні принципи його 

застосування.  

24. Аналіз підходів до класифікації травмуючих ситуацій. 

25. Позитивна психотерапія як засіб допомоги клієнтам з 

психологічною травмою. 

26. Поняття про психологію стресу та психологічну адаптацію. 

27. Практика використання методу систематичної десенсибілізації: 

ситуації, що викликають підвищену тривогу, фобії, реакції уникання.  

28. Характерні особливості посттравматичного стресу. 

29. Психоаналітичний підхід до надання психологічної допомоги 

клієнтам, які зазнали впливу травмуючої ситуації.  

30. Психодинамічний підхід до надання психологічної допомоги 

клієнтам, які зазнали впливу травмуючої ситуації.  

31. Характеристика психологічних аспектів горя.  

32. Психологічні особливості травмуючих ситуацій та їх вплив на 

людину. 

33. Характеристика кризових станів та переживання. 

34. Особливості психології травмуючих ситуацій в етнічному 

конфлікті.  

35. Особливості психології травмуючих ситуацій в соціальному 

конфлікті.  

36. Психологія травмуючих ситуацій: сутність та особливості.  



37. Характеристика синдрому посттравматичного стресу. 

38. Способи подолання напружених й екстремальних ситуацій, станів.  

39. Стійкість і толерантність людини до екстремальних ситуацій.  

40. Стрес та адаптація: поняття і сутність.  

41. Сутність когнітивної терапії та особливості її застосування у 

травмуючих ситуаціях.  

42. Можливості застосування позитивної психотерапії Н. Пезешкіана 

серед клієнтів, що зазнали травмуючи ситуацію.  

43. Можливості застосування соціального психоаналізу К. Хорні серед 

клієнтів, що зазнали травмуючи ситуацію.  

44. Сутність та особливості нормальної, невротичної та 

екзистенційної вини.  

45. Сценарний аналіз за Е. Берном.  

46. Теорія реципрокного гальмування Д. Вольпе.  

47. Техніки психоаналізу, що допомагають вирішенню проблем 

травмуючих ситуацій.  

48. Техніки психоаналізу, що допомагають вирішенню проблем 

травмуючих ситуацій.  

49. Аналіз учення А. Бека про емоційні розлади.  

50. Форми й типи активності людини в напружених й екстремальних 

ситуаціях.  

51. Фрустрація й стрес в екстремальній ситуації.  
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ 

І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКІВ 

 

ТЕМА:  Методологія та зміст травмуючих та кризових 

ситуацій 

Орієнтовні теоретичні завдання  

1. Сутність і завдання дисципліни “Психологія травмуючих 

ситуацій”. 

2. Екстрена психологічна допомога в травмуючих ситуаціях. 

3. Переживання й поведінка людини у напружених  та 

травмуючих ситуаціях. 

4. Діяльність людини в змінених умовах існування. 

5. Зміна особистості під впливом екстремальних ситуацій. 

6. Психологічні особливості травмуючих ситуацій та їх вплив 

на людину. 

7. Психофізіологія травмуючого переживання. 

8. Стратегії подолання психологічної травми. 

9. Психологія тероризму. 

10. Класифікація травмуючих ситуацій. 

11. Взаємодія особистості та екстремального середовища: стрес, 

гострі стресові розлади, ПТСР. 

12. Соціальні конфлікти як різновид напруженої ситуації. 

13. Психологія горя. Психологія насильства. 

14. Застосування групових методів у психологічній допомозі 

клієнтам із психотравмою. 

15. Позитивна психотерапія як засіб допомоги клієнтам з 

психологічною травмою. 
 

Орієнтовні тестові завдання 

Виберіть вірний, на Ваш погляд, варіант відповіді: 
1. Надзвичайна ситуація складається з таких взаємозалежних між собою 

елементів: 

а) надзвичайний фактор (подія, вплив), надзвичайні (екстремальні) умови, 

наслідки, обстановка; 

б) небезпечне природне явище, стихійне лихо, катастрофа, наслідки; 

в) космічний вплив, природний вплив, антропогенний вплив; 

г) катастрофа, катаклізм, хаос. 

 

2. Хаос – це: 

а) надзвичайна подія великих масштабів, викликана зміною (під впливом 

антропогенних факторів) стану суши, атмосфери, гідросфери, що й негативно 

вплинуло на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей; 

б) характерні риси загальної обстановки, яка склалася у відповідній зоні (на 

об'єкті, у регіоні) у результаті надзвичайного фактору й інших, одночасно з ним 

діючих посилюючих або стабілізуючих факторів, у тому числі й місцевих умов; 



в) синтетичне поняття, що включає в себе безліч різних елементів, об'єднаних 

за одним критерієм - значне відхилення від норми; 

г) безладне змішання елементів, процесів, явищ, повна відсутність чіткості, 

систематичності, крайня заплутаність, повне руйнування. 

 

3. Скільки фаз проходить надзвичайна ситуація у своєму розвитку: 

а) 5; 

б) 8; 

в) 12; 

г) 4. 

 

4. На які два великі класи можна розділити надзвичайні ситуації: 

а) конфліктні й безконфліктні; 

б) легкокеровані й важкокеровані; 

в) локальні й глобальні; 

г) незворотні й оборотні. 

 

5. Основна мета співробітництва між психологом і клієнтом за травмуючої 

ситуації: 

а) знаходження причини появи травмуючої ситуації; 

б) знаходження винного; 

в) виявлення помилок у поведінці клієнта; 

г) знаходження позитивного. 

 

6. Психологічна травма - це: 

а) реактивне психічне утворення, що викликає тривалі емоційні переживання  

та має тривалий психологічний вплив; 

б) переломний момент, важкий перехідний стан, загострення, небезпечний 

нестійкий стан;  

в) ситуація емоційного й розумового стресу, що вимагає значної зміни 

уявлень про світ і про себе за короткий проміжок часу; 

г) стан непевності й страху в суспільстві, внаслідок цього зниження рівня 

раціональності суспільної свідомості. 

 

7.Яке з нижчеперелічених не є проявом шкільної травми: 

а) ворожість до будь-якого навчання, іноді, до освічених людей; 

б) конфліктність, афективність; 

в) невір'я у свої сили; 

г) психологічні бар'єри стосовно якого-небудь виду знань, галузі освіти, 

навчальній дисципліні, і т.п. 

 

8. Для кого більше характерний спосіб виходу із кризи через спілкування: 

а) для дітей; 

б) для чоловіків; 

в) для жінок; 

г) для всіх людей. 

 

9. Яка із ситуацій входить до числа критичних ситуацій, травмуючих психіку: 

а) вплив звуку більше 85 Децибелів; 

б) фізична травма; 

в) інтелектуальні перевантаження; 

г) усі варіанти вірні. 



 

10.Криза фрустрації виникає у випадку: 

а) втрати волі, припинення творчого процесу, руйнуванні всієї системи 

цінностей і мотивів; 

б) боротьби мотивів; 

в) відсутності засобів для задоволення сильної потреби;  

г) відкидання всього негативного, відходу від реальності. 

 

11.Заміщуюча адиктивна поведінка при відході від розв'язку проблеми 

характеризується: 

а) алкоголізм, наркоманія, токсикоманія; 

б) перегляд ТВ, гемблінг, Інтернет-залежність, трудоголізм., залежність 

відносин, гаджет-залежність; 

в) застосування запозичених розв'язків і дій, що проявляється в забобонності, 

прихильності деструктивним культам, використанні допомоги астрологів, ворожок, 

екстрасенсів; 

г) «робота над проблемою» у плані пасивної уяви (у сновидіннях, не 

здійсненних фантазіях - мріях). 

 

12.Тривога, позначається як: 

а) невизначене занепокоєння, являє собою найбільше сильно діючий механізм 

психічного стресу; 

б) зниження рівня спонукання, тобто знецінювання вихідних потреб;  

в) ситуація емоційного й розумового стресу, що вимагає значної зміни 

уявлень про світ і про себе за короткий проміжок часу; 

г) зміна динамічних стереотипів поведінки. 

 

13.Хто з вчених визначив тривожний ряд: 

а) П.П.Блонський; 

б) Л.С.Виготський; 

в) Д.Б.Ельконін; 

г) Ф.Б.Березін. 

 

14.До тривожного ряду входять: 

а) гіперестезичні реакції; 

б) страх; 

в) тривожно-боязке збудження; 

г) всі варіанти. 

 

15.Основоположником західного вчення про стреси та нервові розлади є:  

а) Т.Лірі; 

б) Г.Сель’є; 

в) Е.Еріксон; 

г) А.Біне. 

 

16.Вид вислуховування, що характеризується уточненнями, 

перефразовуванням, резюмуванням, називається: 

а) активним; 

б) уважним; 

в) гармонічним; 

г) пасивним. 

 



17.Міжособистісні відносини, коли обоє чоловік ставляться друг до друга 

позитивно, називаються: 

а) байдужними; 

б) невизначеними; 

в) гармонічними; 

г) суперечливими. 

 

18.Мотивацію людини можна визначити по: 

а) поведінці; 

б) пам'яті; 

в) увазі; 

г) здатностям. 

 

19.Синонімом таких слів, як занепокоєння, страх, побоювання, острах є: 

а) напруженість; 

б) утома; 

в) тривожність; 

г) в’ялість. 

 

20.Стан напруги, напруженість визначається як: 

а) стрес; 

б) дистрес; 

в) аутстрес; 

г) агресія. 

 

21.Більш-менш тривалий період схованої, взаємної або однобічної 

незадоволеності позначається терміном: 

а) трудова ситуація; 

б) напружена ситуація; 

в) конфліктна ситуація; 

г) екстремальна ситуація. 

 

22.Типове, виникаюче незалежно від конкретної соціальної обстановки, стан 

підвищеного занепокоєння називається тривожністю: 

а) ситуаційної; 

б) деятельностной; 

в) особистісної; 

г) комунікативної. 

 

23.Яке з перерахованих понять не входить у групу ключових понять, якими в 

сучасній психології описуються критичні життєві ситуації: 

а) стрес;  

б) регрес;  

в) фрустрації;  

г) конфлікт;  

д) криза. 

 

24.В основну класифікацію видів стресу, як правило, не включають: 

а) нервово-емоційний;  

б) м'язовий;  

в) операцій ний; 

г) гіпероксичний;  



д) пізнавальний. 

 

25.Який з перерахованих ознак не є критерієм для класифікації екстремальних 

ситуацій: 

а) сфера виникнення;  

б) відомча приналежність;  

в) масштаб можливих наслідків;  

г) характер ліквідації наслідків;  

д) характер лежачих в основі подій. 

 

26.До одного з універсальних детермінант надійності діяльності фахівців 

екстремального профілю багато авторів відносять: 

а) мотивацію;  

б) стресостійкість;  

в) компетентність;  

г) низьку тривожність. 

 

27.Інтегративно-когнітивна модель ПТСР (по Елерсу й Кларку) пояснює: 

а) динаміку працездатності людини в екстремальних умовах; 

б) етапи психічної адаптації й дезадаптації в змінених умовах існування; 

в) виникнення й хроніфікацію симптомів посттравматичного стресу; 

г) роль стресогених факторів у формуванні PTSR. 

 

28. Негативна, дратівлива реакція на стан напруги визначається поняттям: 

а) аутстрес; 

б) апатія; 

в) депресія; 

г) дістрес. 

 

 

Вірні чи невірні наступні твердження (підкресліть правильну відповідь): 

1. Аналіз психологічних факторів стихійних лих й їхніх наслідків, показує, що 

ключовою проблемою є психологічне забезпечення питань, пов'язаних зі зміною 

психічного стану й поведінки людини в пред-, пост- і властиво екстремальних 

ситуаціях: ТАК; НІ. 

 

2. Більшість учених виділяють як негативні, так і позитивні реакції на 

фрустрацію: ТАК; НІ. 

 

3. Основним психотехнічним прийомом дебрифінгу є переструктурування, що 

дозволяє в ході обговорення змінити трагічну ситуацію: ТАК; НІ. 

 

Заповните пробіли 

1. Стресова ситуація – це _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

 

2. У динаміці стану осіб, які піддаються стихійному лиху можна виділити 

чотири послідовні фази: 

а) ...........................................................                                                                

б) .......................................................... 



в) .......................................................... 

г) .......................................................... 

 

3. Життєві події залежно від  характеру середовища класифікуються на: 

а) .........................................................  

б) .........................................................  

в) .... .................................................... 

 

 

ТЕМА: Життєва криза та психологічна допомога 

людині, яка зазнала впливу травмуючої ситуації 

 

Орієнтовні теоретичні завдання 
1. Теоретичні аспекти дослідження переживання в сучасній психології. 

2. Психологічна сутність переживання особистістю життєвої кризи. 

3. Криза у професійному становленні особистості. 

4. Консультування суїцидальних клієнтів. 

5. Кризова терапія особистостей у травмуючи суїцидальних клієнтів. 

6. Психологічна допомога при переживанні кризи, психологічної травми. 

7. Особливості роботи «телефону довіри». 

8. Зразки робочих документів психолога. 

9. Психологічний дебрифінг. 

10. Екстрена психологічна допомога в екстремальних умовах. 

11. Особливості підтримки для консультанта. 

 

Орієнтовні тестові завдання 

 

Виберіть вірний, на Ваш погляд, варіант відповіді: 
1. Конфлікт, що постійно супроводжує будь-які конфлікти, учасником яких є 

дана особистість, називається 

а) внутріособистісним; 

б) міжособистісним; 

в) між особистістю й групою; 

г) міжгруповим. 

 

2. Аналіз й оцінка ситуації може стати конфліктогенним фактором у випадку, 

коли: 

а) за основу береться оцінка з боку колективу; 

б) оцінки адміністрації й колективу розходяться; 

в) за основу береться оцінка з боку адміністрації; 

г) оцінки адміністрації й колективу збігаються. 

 

3. Урегулювання розбіжностей шляхом взаємних вчинків визначається як: 

а) співробітництво; 

б) компроміс; 

в) ігнорування; 

г) пристосування. 

 

4. Складне питання, завдання, що вимагають дозволи, дослідження, 

поєднуються поняттям: 



а) предмет; 

б) проблема; 

в) об'єкт; 

г) фактор. 

 

5. Конкуренція, відкрита боротьба за свої інтереси, завзяте відстоювання своєї 

позиції визначається поняттям: 

а) ігнорування; 

б) пристосування; 

в) суперництво; 

г) компроміс. 

 

6. Визначення, що поєднує суперечку, сутичку, сварку: 

а) зіткнення; 

б) протиріччя; 

в) непогодженість; 

г) розбіжність. 

 

7. Процес загострення протиріччя й боротьби його учасників – це: 

а) дозвіл конфлікту; 

б) прогнозування конфлікту; 

в) посилення конфлікту; 

г) попередження конфлікту. 

 

8. Вид вислуховування, що характеризується невтручанням у розмову, 

називається вислуховуванням: 

а) активним; 

б) пасивним; 

в) уважним; 

г) байдужним. 

 

9. Тимчасовий стан емоційного розладу, пов'язано з переживанням невдачі в 

досягненні поставленої мети, визначається поняттям: 

а) стомлення; 

б) фрустрація; 

в) млявість; 

г) утома. 

 

10.Рушійною силою, каталізатором будь-якої конфліктної ситуації є: 

а) суб'єкт; 

б) сутність; 

в) процес; 

г) мета. 

 

11.Серйозна розбіжність, суперечка, зіткнення визначається як: 

а) діалог; 

б) дискусія; 

в) конфлікт; 

г) полеміка. 

 

12.Предмети праці, технологія виробництва, організація роботи, служать 

об'єктами спілкування: 



а) міжособистісного; 

б) професійного; 

в) неформального; 

г) неофіційного. 

 

13.Конфлікт, якщо сили конфліктуючих сторін (особистісні й професійні 

якості) приблизно рівні, носить характер: 

а) гострий і скороминучий; 

б) в'ялий і скороминучий; 

в) гострий і затяжний; 

г) в'ялий і затяжний. 

 

14.Стан підвищеного занепокоєння, що виникає в залежності від конкретної 

соціальної обстановки, - це тривожність: 

а) особистісна; 

б) комунікативна; 

в) діяльнісна; 

г) ситуаційна. 

 

15.Психічні стани, переживання, мотиви людини є об'єктами спілкування: 

а) міжособистісного; 

б) професійного; 

в) ділового; 

г) службового. 

 

16.Джерелом, причиною конфліктних ситуацій і конфліктів є: 

а) протиріччя; 

б) об'єкт; 

в) предмет; 

г) процес. 

 

17.Конфлікт, при якому до однієї людини пред'являються суперечливі 

вимоги, - це конфлікт: 

а) міжособистісний; 

б) міжгруповий; 

в) рольовий; 

г) діловий. 

 

18.Ситуація, для якої характерні швидкоплинні виникнення або прояви 

конфлікту, високе розжарення емоцій і почуттів, називається: 

а) провокуючою; 

б) повноконфліктною; 

в) спонтанною; 

г) остроконфліктною. 

 

19.Ситуацію, що проявляє себе в явній або схованій формі, коли штучно 

створюються труднощі, називається: 

а) остроконфліктною; 

б) затяжною; 

в) провокуючою; 

г) повноконфліктною. 

 



20.Предмет, подія, дії, що викликають конфліктну ситуацію, поєднуються 

терміном: 

а) причина конфлікту; 

б) фактор конфлікту; 

в) об'єкт конфлікту; 

г) мета конфлікту. 

 

21.Окремі особистості або групи, непримиренно, контрастно оцінюючи 

сутність і протікання тих самих подій, пов'язаних з діяльністю іншої сторони, 

називаються: 

а) конфронтуючі сторони; 

б)  сторони, що дискутують;   

в)  сторони, що полемізують;  

г)  сторони, що сперечаються. 

 

22.Міжособистісні відносини, коли одна людина ставиться до іншої 

позитивно, а та до неї, навпроти, негативно, називаються: 

а) суперечливими; 

б) байдужними; 

в) невизначеними; 

г) конфліктними. 

 

23.Конфлікт, в основі якого лежить внутріособистісна або міжособистісна 

конфліктність, називається: 

а) конструктивним; 

б) рольовим; 

в) функціональним; 

г) деструктивним. 

 

24.Дія, коли внутрішня напруженість, породжена незадовільним бажанням, 

шукає зовнішньої розрядки й знаходить крапку її доповнення в іншій людині, це: 

а) регресія; 

б) депресія; 

в) апатія; 

г) агресія. 

 

25.На основі норм, традицій, образів, цінностей суспільства здійснюється 

поведінка: 

а) рольова; 

б) вольова; 

в) моральна; 

г) ділова. 

 

26.Оптимальний час для проведення дебрифінгу: 

а) чим скоріше, тим краще;  

б) через 1-2 дня після трагічної події;  

в) через місяць після трагічної події;  

г) тільки після того, як пройдуть основні симптоми PTSR. 

 

27.Емоційний прояв, що характеризує негативне відношення до людей, - це: 

а) антипатія; 

б) симпатія; 



в) телепатія; 

г) емпатія. 

 

28.Розбіжність, словесне змагання, обговорення чого-небудь - це: 

а) бесіда; 

б) діалог; 

в) суперечка; 

г) розмова. 

 

Вірні чи невірні наступні твердження (підкресліть правильну відповідь): 

Етап гострих психічних реакцій входу при адаптації в змінених умовах 

існування переміняється етапом, що завершує психічної напруги, критеріями якої 

служить стійка система взаємин в ізольованій групі: ТАК; НІ. 

 

Зовнішня толерантність – здатність зберігати рівновагу в конфліктній 

ситуації, приймати рішення й діяти в цих умовах: ТАК; НІ. 

 

Стан психічної нестійкості, що граничить із неврозом, виникає в результаті 

астенізації нервової системи, викликаний порушенням режиму праці й відпочинку, 

різними потрясіннями, що травмують психіку: ТАК; НІ. 

 

Заповните пробіли 

1. В екстремальних умовах на людину впливають сім основних психогенних 

факторів: 

1) ........................................................  

2) .... .................................................... 

3) ......................................................... 

4) .... .................................................... 

5) ..... ................................................... 

6) .... .................................................... 

7) ...... ................................................... 

 

2. Під час обговорення трагічної ситуації в дебрифінзі традиційно 

використовується наступна структура 

«……………………… - ………………………………- 

……………………………….». 

 

3. Перелічите основні типи поведінки людини в екстремальній ситуації: 

а) ..........................................................  

б) .......................................................... 

в)...........................................................  

г) ......................................................... 

 

Запитання та завдання для самостійного контролю та 

самоперевірки: 

1. Що являє собою психологія травмуючих ситуацій як наука? 

2. Що складає предмет психології травмуючих ситуацій? 

3. Які завдання психології травмуючих ситуацій? 

4. Що відноситься до методів психології травмуючих ситуацій? 

5. Яким чином психологія травмуючих ситуацій пов’язана з іншими 

науковими дисциплінами. 



6. Що таке психотравмуюча ситуація? 

7. Що таке психологічна травма? 

8. Які є види психотравмуючих ситуацій? 

9. Розкажіть про розлучення як психотравмуючу ситуацію. 

10. Розкажіть про натовп та паніку як поведінку людей в надзвичайних, 

психотравмуючих ситуаціях. 

11. Які Ви знаєте типові реакції людини на психотравмуючу 

ситуацію?  

12. Чи існує залежність між реакцією людини на психотравмуючу 

ситуацію та її психологічними особливостями?  

13. Що являють собою суїцидальна поведінка, суїцидальні наміри та 

суїцидальні спроби? 

14. Що відноситься до факторів суїцидільного ризику? 

15. Що таке горе? 

16. Які стадії горя Ви знаєте? 

17. Що таке «нормальне» та «патологічне» горе? 

18. Що таке стрес? 

19. Що являє собою травматичний стрес та посттравматичний 

стресовий розлад? 

20. Які є індивідуальні особливості переживання ПТСР? 

21. Які виділяють діагностичні критерії ПТСР? 

22. Які існують особливості психічних процесів і станів при ПТСР? 

23. Які є позитивні та негативні сторони стресу? 

24. Що являє собою психодинамічний підхід щодо подання 

психологічної допомоги клієнтам, які зазнали впливу травмуючої 

ситуації?  

25. Що являє собою біхевіористський напрям у психології травмуючих 

ситуацій? 

26. Що являє собою гуманістичний підхід до процесу подання 

психологічної допомоги у травмуючих ситуаціях?  

27. Що являє собою гештальтпідхід щодо подання допомоги у 

психотравмуючих ситуаціях? 

28. Що являє собою екзистенційний підхід щодо психології 

травмуючих ситуацій? 

29. Які методи НЛП у допомозі клієнтам, які зазнали психотравми, Ви 

знаєте?  

30. Що являє собою позитивна психотерапія як засіб допомоги 

клієнтам з психологічною травмою? 

31. Що являє собою когнітивний напрям у психології травмуючих 

ситуацій? 
 

 

1. Надати опис специфіки кризисної превенції під час екстремальних ситуацій    зі 

складанням письмового звіту (5б). 

2.Підготувати реферат  на одну із запропонованих тем(14б): 



1.Розкрити  проблеми метамоделей міжособистісного спілкування, які виникають в 

екстремальних ситуаціях.  

2.Розкрити залежність сили страху i тривоги вад рівня невпевненості у власних 

силах та невідомості перед майбутнім.  

3.Розкрити сутність правил первинної психологічної допомоги для психологів. 

4.Розкрити шляхи запобігання закріплення безпорадності й страхів. 

2. Розкрити в чому полягає психологічний захист особистості. 

3. Розкрити різновиди психологічного захисту особистості. 

4. Розкрити чинники що впливають на формування психологічного захисту. 

5. Надати характеристику сублімації, як універсального уникнення наслідків 

стресу людини. 

6. Вплив спадкоємності на рівень стресостійкості людини в екстремальних 

ситуаціях. 

7. Залежність стресостійкості людини в екстремальних ситуаціях від позитивності 

вагітності матері. 

8. Вплив раннього дитячого досвіду на рівень стресостійкості людини. 

9. Вплив характеру людини на рівень її стресостійкості. 

10. Залежність стресостійкості людини в екстремальних ситуаціях від її 

соціального статусу. 

11. Залежність стресостійкості людини в екстремальних ситуаціях від її 

найближчого соціального оточення. 

12. Залежність стану імунної системи людини від тривалості, частоти та сили 

екстремальних ситуацій. 

13. Негативний вплив психологічної самоізоляції людини з метою уникнення 

екстремальних ситуацій. 

14. Розкрити фізіологію стресу в людському організмі. 

15. Розкрити біохімічні процеси, які викликає стрес в людському організмі. 

16. Встановити залежність рівня холестеролу в організмі людини від тривалості 

та сили стресу. 

17. Порівняти принципи і стратегії кризисної допомоги людям, які постраждали в 

ситуаціях катастроф. 

18. Вплив спадкоємності на рівень стресостійкості людини в екстремальних 

ситуаціях. 

19. Психофізіологічні зміни стану людини в екстремальних ситуаціях. 

20. Головні чинники  стресостійкості людини. 

 

 

Залікові завдання  

з дисципліни Психологія кризова та травмуючих ситуацій 

для 5 курсу зфн 

І варіант 

І. Доповніть твердження: 

1. Згідно із класифікацією криз, вікові кризи є … 

2. У широко відомих спостереженнях за собою у старечому віці 

Скіннер зауважує наявність дефектів пам’яті та підвищену втому. 

Скіннер розробляє …, які отримують назву «психологічного 

протезування оточення».  



3. Як стверджують дослідники, у пізньому віці майже неможлива 

…, тобто вибір нової соціальної або національної групи, до якої 

відносить себе людина. 

4. Висловлювання юнака – відвідувача одного з гей-форумів 

«деяких геїв я ненавиджу, і головне – починаю ненавидіти їх у масі. Це 

нормальна людська реакція на розбещених, розперезаних особин» є 

прикладом феномену … 

5. У психології відомий такий експеримент. Коли дорослих людей 

просили оцінити зовнішність дитини, то з’ясувалось, що попередня 

інформація щодо її статі корінним чином впливала на оцінки. Даний 

досвід демонструє, як сильно залежить формування … від поведінки та 

очікувань батьків.  

6. Виникнення у людини, яка пережила втрату і при цьому через 

певні причини не дозволила собі прожити горе, психосоматичного 

захворювання, що за формою нагадує симптоми хвороби померлого, 

можна вважати … .  

7. … має за мету надання специфічної допомоги клієнту в 

установленні та відновленні втраченого контакту з процесами смерті та 

вмирання. 

8. Кожного разу, коли ми відчуваємо наближення загрози або 

боїмось чогось, в організмі відбувається ланцюг біологічних та хімічних 

змін: прискорюється серцебиття та дихання, підвищується рівень 

напруги м’язів, змінюється склад крові та інших рідких середовища тіла. 

Даний феномен отримав назву реакції …  

9. Термін «фізичне виснаження» належить до «астенізація» так 

само, як «професійний аутизм» до «…».  

10. У дитини повинен буди вид активності, в якій вона … Бажано, 

щоб це було щось, що її насправді цікавить. Це може бути все, що 

завгодно: ліплення, музика, спорт, розв’язання кросвордів 

 

ІІ. Виберіть правильну відповідь до наведених нижче запитань: 

11. Поняття «компетентність у часі» як характеристика зрілої 

особистості було розроблене: 

а) К. Роджерсом; 

б) А. Маслоу; 

в) З. Фройдом; 

г) Н. В. Тарабріною. 

12. Яку психотерапевтичну допомогу можна надати людині, що 

перебуває на першій стадії ПТСР? 



а) допомогти відрелаксувати травму;  

б) запропонувати гіпнотичні техніки; 

в) уникати переводити травму на мову модальностей (НЛП); 

г) надати можливість детально розповісти про те, що відбулось. 

13. Олена симпатизує юнаку, відомому кримінальним минулим та 

підозрілими знайомими. При цьому сама вона з родини лікаря та 

вчительки й усвідомлює, що товаришувати з такими людьми 

небезпечно. Який віктимний конфлікт переживає дівчина? 

а) невротичний; 

б) рольовий; 

в) мотиваційний; 

г) адаптаційний. 

14. Тетяна стала жертвою зґвалтування. Подруга Тетяни Ірина, 

прагнучи допомогти дівчині, докладає зусиль, щоб розговорити її. 

Нарешті Ірина почула від Тетяни: «Справа в мені. Є щось таке, що 

привело мене до цього жаху». Прикладом якої емоції, притаманної етапу 

довгострокової віктимізації, є вислів дівчини? 

а) шок; 

б) провина; 

в) безпорадність; 

г) страх повторення події. 

15. Генетично та фізіологічно закріплені за людиною особливості 

будови статевих органів, які визначають її роль у процесі запліднення, 

відповідають поняттю: 

а) гендер; 

б) біологічна стать; 

в) квір; 

г) андрогін. 

16. Зазначте факти, які, на вашу думку, будуть із більшою 

вірогідністю присутні у психологічному анамнезі жінок 

гомосексуальної орієнтації: 

а) глибокі та відверті стосунки із матерями; 

б) досвід партнерських стосунків із хлопцями;  

в) досвід важкої фізичної праці; 

г) комплекс потворності з акцентом на недостатній жіночності та 

привабливості. 

17. Чому, на вашу думку, для конверсивної терапії спеціалісти 

рекомендують клієнту роботу з терапевтом тієї ж статі, що і він сам? 

Такий вибір надає кращі можливості … 



а) проробити перенесення; 

б) проаналізувати притаманний клієнту екзистенціальний страх;  

в) проробити сублімацію;  

г) для емпатії. 

18. Психологічне явище, що описує ситуацію, коли через різні 

причини ветерани війни зустрічають нерозуміння, осуд, складнощі у 

спілкуванні та професійному самовизначенні, із проблемами у сфері 

фінансів, освіти, створення та збереження родини тощо, називається: 

а) девіантна поведінка;  

б) тривожність;  

в) соціальна дезадаптація; 

г) порушення комунікативної компетентності. 

19. У своїй статті, присвяченій етіології постстресових розладів, 

спричинених досвідом участі у війні у В’єтнамі, Джим Гудвін наводить 

свідчення Н., який розповідає про проблеми у зв’язку з поверненням до 

мирного життя: «Коли я іду вулицею, я почуваюсь невпевнено, якщо 

позаду є люди, яких я не бачу. Найкомфортніше мені у куті кімнати, 

коли з обох боків від мене – стіни» (Goodwin, 1987). Яка форма 

виявлення ПТСР описується Н.? 

а) соціальна дезадаптація;  

б) депресія;  

в) надмірне реагування; 

г) надмірна пильність. 

20. Зазначте подію, присутню, на вашу думку, в психологічному 

анамнезі хворих на рак: 

а) досвід прийняття та розуміння; 

б) стан безнадії та відчаю, присутні вже довгий час;  

в) гомосексуальний досвід;  

г) владність та агресивність. 

21. Укажіть варіант соціальних відносин, найбільш притаманний 

онкологічному хворому: 

а) екстенсивні соціальні зв’язки, відсутність глибоких 

взаємовідносин; 

б) виняткові стосунки лише з однією людиною, ігнорування зов 

нішніх контактів; 

в) наявність кількох референтних груп. 

22. Приклад переформулювання твердження за типом: «рак нападає 

ззовні, і боротись із ним неможливо» на «власні ресурси організму 

можуть боротись із раком, чим би він не був викликаний» є елементом: 



а) гештальттерапії; 

б) аналітичної терапії;  

в) поведінкової терапії;  

г) когнітивної терапії. 

23. На якому етапі психотерапевтичної роботи із раковими 

захворюваннями застосовується шкала Холмса та Рааге? 

а) аналіз життєвих подій та стресів;  

б) боротьба зі стресом, релаксація;  

в) складання геносоціограми;  

г) психодрама; 

д) візуалізація процесів у організмі. 

24. Серед наведених прикладів виберіть опис людини, яка з 

найбільшою вірогідністю може позбавити себе життя у відповідь на 

критичну ситуацію: 

а) ув’язнений 40 років, зловживає алкоголем, у тюрмі пережив епізод 

сексуального насильства; 

б) юнак 22 років, ветеран локальної війни, що страждає через 

складнощі з професійним самовизначенням; 

в) одружена жінка 62 років, яка нещодавно втратила старшого сина 

41 року; 

г) дівчина 31 року гомосексуальної орієнтації, яка перебуває в 

епіцентрі переживання «coming out». 

25. Катерина потрапила до секти, коли не поступила до вишу. Її 

життя докорінним чином змінилось: кожного ранку вона прокидалась о 

п’ятій, щоб прочитати певний набір молитов, потім їхала до храму, щоб 

узяти участь у ранковому богослужінні. Після цього – діяльність на 

користь церкви: вивчення та продаж книжок, консультування 

«заблукалих», знову молитва. У розмовах із дівчиною лідер секти 

наполягав, що Катерина повинна була відчувати гордість та радість з 

приводу того, як проводила час: хоч вона й не потрапила до 

університету, але якою важливою справою займалась! Скільки добрих та 

богоугодних речей робила кожного дня! Переживанням Катериною якої 

потреби маніпулював лідер секти? 

а) у структурованості;  

б) значущості; 

в) спільності;  

г) безпеки. 

26. Визначте з перелічених нижче культуру, в якій ставлення до 

суїциду було різко негативним: 



а) стародавня Японія;  

б) стародавня Індія;  

в) православна Русь; 

г) скандинавські племена. 

27. З наведених нижче висловлювань виберіть те, що відбиває 

диспозиційні очікування від особистості професіонала як фактор, що 

впливає на професійне вигорання спеціаліста. 

а) «Якщо я не можу опанувати своє роздратування, то я поганий 

психолог»; 

б) «Мої учні не люблять хімію, і це дуже засмучує мене»; 

в) «Як я можу впоратись із такою кількістю роботи за такий короткий 

час? Це неможливо!» 

г) «Якщо я буду працювати хоча б на дві години більше за інших, я 

зможу швидко випередити їх»; 

 

ІІІ. Уважно прочитайте твердження, наведені нижче. Поставте 

напроти твердження «П», якщо воно правильне, або «Н», якщо воно 

неправильне. 

28. Онтогенетична криза зумовлюється винятково внутрішніми 

змінними, саме тому вона й отримала свою назву.  

29. Інфантильність – одна з рис, притаманних потенційному 

культисту.  

30. У крові комбатантів, як правило, міститься підвищений рівень 

серотоніну та норадреналіну. 

31. Страх наблизитись до вікна, прагнення ходити «короткими 

перебіжками», намагання не привернути увагу терористів тощо у 

надзвичайній ситуації зображують психологічний феномен ситуаційних 

фобій.  

32. Випереджальна реакція горя виконує тільки негативну функцію.  

33. Повідомити дитину про смертельну хворобу одного з батьків 

заздалегідь – психологічно правильно та обґрунтовано.  

34. Якщо людина прийняла рішення покінчити з життям, зупинити 

неможливо.  

35. Більшість суїцидальних спроб здійснюються психічно 

здоровими людьми.  

36. Зірки, як правило, позбавлені соціальної підтримки як ресурсу 

психологічного подолання.  

37. Кризи професійного розвитку особистості детермінуються 

винятково суб’єктивними факторами.  

38. Краще утримуватись від різких та безапеляційних тверджень. 

39. «Сoming out» краще проводити, коли вся родина разом, адже 

колектив завжди більш толерантний, ніж одна особа.  



40. Не треба діяти за шаблоном та очікувати на шаблонну, десь і 

кимсь прописану реакцію.  

 

IV. Розподіліть наведені нижче ознаки на ті, що описують 

внутрішню або зовнішню стигму. Поставте напроти твердження 

«В», якщо воно стосується внутрішньої стигми, та «З» – якщо 

зовнішньої. 

41. Відчуття власної неповноцінності, безпорадності, відсутності 

контролю над ситуацією.  

42. Уникання контактів та зустрічей із представниками «інших». 

43. Насильство та інші форми дискримінації. 

44. «Менторське» ставлення, «опіка» та повчання. 

 

V. Розподіліть наведені нижче поради та рекомендації людині, 

яка горює, та її близьким на правильні та неправильні. 

45. У такий момент людині потрібна підтримка. Скажіть: «Тобі 

потрібно продовжувати своє життя, частіше виходити. Ти ще така 

молода, все життя попереду!»  

46. Порадьте дозволити собі плакати, відкрито виражати свої 

почуття, знайти вихід гніву: кричати в усамітненому місці, займатись 

фізичною роботою.  

 

VІ. Д. Денборо, автор Опитувальника соціального та 

психологічного опору (Уайт, 2009) і наративний практик та 

терапевт, пропонує використовувати перелік створених ним питань 

як нестандартизований засіб для діагностики ПТСР у ситуації 

бойових дій. Наряду з цим, Денборо рекомендує додержуватись 

певних принципів задля ефективної допомоги респондентам. 

Прочитайте наведений нижче перелік принципів; психологічно 

обґрунтовані та правильні, тобто ті, що, на вашу думку, належать 

Д. Денборо, позначте літерою «П», неправильні – літерою «Н». 

47. Збирати історії про те, як люди виявляли соціальний та 

психологічний опір (відповіді на запитання «що», «де», «коли», «яким 

чином», «заради чого»).  

48. Для підтримання спадкоємності життєвої історії людини як 

суб’єкта власного життя відсікати історію виникнення та розвитку цих 

знань та умінь.  

 

VІІ. Виконайте дію співвіднесення. 

49. Поставте напроти цифр відповідні букви  

1. Криза;  

а) шкода, заподіяна психічному здоров’ю людини 

в результаті інтенсивного впливу несприятливих 

факторів середовища; 



2. ПТСР;  

б) стан, при якому подальше функціонування 

особистості в межах минулої моделі поведінки 

виявляється неможливим; 

3. Психотравма;  

в) втручання, що має на меті послаблення та 

превенцію стресової реакції у людей, які 

перебувають у надзвичайній травматичній 

ситуації; 

4. Психологічний 

дебрифінг  

г) психологічний стан, що виникає внаслідок 

травмуючих ситуацій, які виходять за межі 

звичайного досвіду людини та загрожують її 

цілісності; характеризується пролонгованим 

впливом, включає латентний період (виявляється 

в період від 6 місяців до 10 років після травми). 

50. Поставте напроти цифр відповідні букви  

1. Муміфікація;  а) галузь допомоги, орієнтована на поліпшення 

якості життя людей з прогресуючими хронічними 

захворюваннями, коли можливості 

спеціалізованого лікування вичерпані; 

2. Ажитована 

депресія;  

б) астенічна емоція, викликана трагічними 

причинами; 

3. Паліативна 

медицина;  

в) зовнішні симптоми – дратівливість, збудливість, 

невгамовність; 

4. Горе;  

г) людина зберігає все так, як було за життя 

померлого – щоб нібито бути готовим до його 

повернення; 

5. Охоронна 

поведінка;  

д) поведінка уникнення або фобічна поведінка. 

 

Залікові завдання  

з дисципліни Психологія кризова та травмуючих ситуацій  

для 5 курсу зфн 

ІІ варіант 

І. Доповніть твердження: 

1. Волонтери дніпропетровської клінічної лікарні, які 

працюють з онкохворими дітьми, помітили, що часто 

психологічної допомоги потребують батьки хворих: так, мати 8-

річної дівчинки, хворої на рак крові, рідко реагує на звернення до 

неї, не бере участі у заходах, які організовують волонтери, 

здається, вона взагалі втратила здатність до емоційного реагування 

на ту ситуацію, в якій перебуває вона та її дитина. На якій стадії 

тривалого стресу вона перебуває і яку назву має її стан?  

2. Джерелом даних щодо зниження інтелекту у постпенсійному 

віці може бути закладений створювачами тестів інтелекту підхід, 

згідно з яким вищою формою інтелекту є …  



3. У разі … гомосексуальності (вписати вид) відбувається 

придушення та витіснення гомоеротичних бажань, що зумовлює 

агресивну поведінку стосовно людей із відповідною орієнтацією 

або чоловіків узагалі.  

4. Андрій – гей, проте, не сумніваючись, що належить до 

сексуальної меншості, він не приймає свою гомосексуальну 

ідентичність. З’являючись у місцях зустрічі геїв, він усім своїм 

виглядом натякає на існування невидимої межі між ним та рештою 

геїв. Акцент на презирстві стосовно гомосексуалів у поєднанні з 

демонстрацією власної переваги над ними є прикладом 

психологічного захисту за типом …, яким юнак викриває 

інтерналізоване презирство до власної гомосексуальності.  

5. Часто зафіксовані стосунки гомосексуала з батьками можуть 

уміщувати деякі … елементи: людина перебуває у залежності від 

матері і водночас спричиняє нескінченні сварки, щоб вилити своє 

роздратування на неї.  

6. … – напрямок у науці, що досліджує коло проблем у зв’язку 

зі смертю.  

7. Синонімом вислову «психологічні канцерогени» можна 

вважати …  

8. Сутність процесу горя … та не залежить від того, що втратив 

суб’єкт.  

9. … – порушення вже засвоєних способів професійної 

діяльності, руйнування сформованих професійних якостей, поява 

стереотипів професійної поведінки та психологічних бар’єрів при 

опануванні нових професійних технологій, нової професії або 

спеціальності.  

10. Дитина повинна усвідомлювати себе … Батькам не варто 

радіти, якщо вона завжди погоджується з ними, корисно, навпаки, 

наполягати на тому, щоб вона визначилась, чого бажає, і вміла 

розказати про це.  

 

ІІ. Виберіть правильну(-і) відповідь(-і) до наведених нижче 

запитань: 

11. На думку дослідників, представники урбаністичної культури 

більш схильні до психічних розладів, ніж традиційної. Як ви 

вважаєте, чому? 

а) Через нестачу кваліфікованої психологічної допомоги; 

б) через відсутність культурних інструментів психопрофілактики;  

в) через наявні дефектні культурні зразки горювання;  

г) через слідування традиційному укладу. 

12. У психотерапевтичній практиці кризових спеціалістів 

зустрічаються два варіанти реагування на тяжку звістку. У 

першому випадку людина блокує емоції, у тому числі сльози. У 



другому – бігає, верещить, може битись в істериці. Який тип 

реагування, на вашу думку, є складнішим і чому? 

а) перший – колапс допомагає опанувати горе; 

б) другий – він більш енергійний і дозволяє відреагувати травму хоча 

б у первинній формі; 

в) обидва однакової складності. 

13. У віктимології відомий класичний психологічний портрет 

жертви зґвалтування (Гульман, 1994). Які риси, на вашу думку, він 

включає? 

а) фаталізм, боязкість, скромність, податливість навіюванню;  

б) неконформність, поленезалежність;  

в) інтернальний локус контролю, відкритість новому досвіду;  

г) емпатійна особистість. 

14. На ваших очах юнак ув’язується в бійку з п’яною компанією, 

прагнучи довести своїй дівчині, що «вони наволоч, а він чогось 

вартий». Така поведінка є прикладом: 

а) гіповіктимності;  

б) гіпервіктимності; 

в) адиктивної поведінки; 

г) дистимічної акцентуації характеру. 

15. Усі наведені нижче наслідки конверсивної терапії підлітка-

гомосексуаліста свідчитимуть про її успішний хід, за винятком: 

а) зменшення жіночності;  

б) підвищення самооцінки; 

в) більшої зрілості; 

г) зниження тривожності та депресії; 

д) зменшення популярності серед хлопців-однолітків. 

16. Ситуація, коли у людини природжений компонент статевої 

поведінки, тобто певна ділянка мозку, ще в період 

внутрішньоутробного розвитку формується за жіночим типом, а 

статеві органи – за чоловічим (або навпаки), описується терміном: 

а) латентний гомосексуалізм;  

б) біологічний гомосексуалізм;  

в) андрогінія;  

г) квір-теорія. 

17. У книзі «Стрес війни: фронтові записки лікаря-психолога» Л. О. 

Китаєв-Смик описує комбатантів, яких він називає «дурненькими». Ці 

солдати постійно жартують, часто їх жарти мають еротичне або 

нецензурне наповнення. Вони жартують про своє, не заглиблюючись у 

зміст питань, які перед ними ставлять, уникаючи важких тем про 

теперішнє та майбутнє. Недоречна жартівливість таких людей не 

веселить, а дратує оточуючих (Китаєв-Смик, 2001). Який механізм 

психологічного захисту, на вашу думку, притаманний даному типу 

комбатантів? 

а) проекція; 



б) реактивна інфантилізація;  

в) сублімація;  

г) ідентифікація. 

18. З якою метою Б. Колодзін звертається до феномену 

Джона Узіна (безстрашної людини-супермена)? 

а) для демонстрації: для людини з її безмежним потенціалом немає 

нічого неможливого; 

б) для опису зразка носія особливої ієрархії мотивів: боротьба за 

справедливість для Дж. Узіна важливіша за власне життя; 

в) для надання культурного зразка, що впливає на гендерні стерео 

типи: коли чоловіку страшно, він змушений приховувати свій страх; 

г) з метою представлення ефективної афірмації, яка допомагає 

людині не відчувати страху. 

19. В якому з блоків психотерапевтичної роботи з раком 

обговорюється «синдром річниці»? 

а) аналіз життєвих подій та стресів;  

б) боротьба зі стресом, релаксація;  

в) складання геносоціограми;  

г) візуалізація процесів у організмі. 

20. Головний психіатр Ставропольського краю І. О. Билім вважає: 

«Тероризм із використанням смертників-шахідів не в останню чергу 

спровокований порочною практикою захоплення жінок-заручниць під 

приводом того, що вони будуть снайперами та учасницями бойових дій, 

а також жорстоким поводженням із ними. Традиції Кавказу такі, що 

жінка, яка була в чужих руках, навіть якщо це супроти її волі, не має 

майбутнього. І її самогубство сприймається оточенням як обов’язкове… 

Так з’являються жінки-смертниці, яким нічого втрачати» (Билім, 2005). 

Який мотив заняття терористичною діяльністю описує фахівець? 

а) меркантильний;  

б) самореалізації; 

в) ідеологічний; 

г) уникнення покараня. 

21. У N. рак грудей. На даний момент її реакція на 

власний стан відбивається у такій поведінці. Вона ридає, у відчаї 

повторює: «За що це мені? Чому саме я? Невже я заслужила? 

Ніколи нікому злого не робила!» Яким буде наступний етап реакції 

N. на її захворювання? 

а) захисна фаза; 

б) примирення зі своїм станом;  

в) реакція бурхливого протесту;  

г) етап депресії. 

22. Типова реакція онкологічного хворого на стреси та 

проблеми, що він переживає: 

а) агресія; 

б) пошук компромісу; 



в) втеча від боротьби та почуття безнадійності;  

г) сублімація. 

23. Зазначте рису, що не входить до психологічного 

профілю онкологічного хворого: 

а) домінуюча дитяча позиція у комунікації;  

б) інтернальний локус контролю;  

в) висока нормативність у ціннісній сфері; 

г) складність розуміння сутнісних ознак у когнітивній сфері. 

24. У твердженні «рак є поліетіологічним захворюванням» 

зауважують, що: 

а) рак викликають, переважно, шкідливі хімічні речовини; 

б) рак спричиняється одразу комплексом поєднаних 

факторів;  

в) виникнення раку досі лишається загадкою;  

г) немає правильної відповіді. 

25. Дослідження демонструють, що: 

а) чоловіки втричі частіше скоюють спроби самогубства і в 4–5 разів 

частіше доводять свій намір до кінця, ніж жінки; 

б) жінки втричі частіше скоюють спроби самогубства, проте чоло-

віки у 4–5 разів частіше доводять свій намір до кінця; 

в) чоловіки втричі частіше скоюють спроби самогубства, проте жінки 

в 4–5 разів частіше доводять свій намір до кінця; 

г) жінки втричі частіше скоюють спроби самогубства і в 4–5 разів 

частіше доводять свій намір до кінця, ніж чоловіки. 

26. Готовність сприйняти та розцінити ситуацію як 

суїцидогенну залежить від: 

а) аналітичних здібностей; 

б) особистісних настанов та цінностей; 

в) усталених форм реагування на подразники навколишнього світу;  

г) наявності у людини фізичних дефектів. 

27. Сергій втратив роботу. На даному етапі йому притаманні 

такі висловлювання: «Нічого хорошого мені вже не світить. У 

моєму віці такі спеціалісти взагалі нікому не потрібні. Що буде 

далі? Така суцільна чорна смуга в житті… І не видно їй кінця». 

Яким буде наступний етап психологічного стану Сергія? 

а) шок; 

б) депресія;  

в) гнів; 

г) інтеграція досвіду;  

д) неприйняття. 

 

ІІІ. Уважно прочитайте твердження, наведені нижче. Поставте 

напроти твердження «П», якщо воно правильне, або «Н», якщо воно 

неправильне. 



28. Стадія гострого стресу «калькуляції витрат» полягає в емоційній 

та когнітивній переробці ситуації, коли людина дає оцінку власним 

переживанням та відчуттям.  

29. Сповідальні сесії можуть викликати залежність – як від 

засобу полегшення переживання провини за власні проступки 

(реальні або надумані).  

30. Проблеми гендерної самоідентифікації є одним із симптомів 

та проявів ПТСР у комбатантів.  

31. Нейротизм – одна з особистісних рис, яка сприяє розвитку 

ПТСР. Деякі фахівці вважають, що нейротизм діє як фільтр, 

змушуючи вибирати негативні події з навколишнього середовища.  

32. Охоронна поведінка вважається нормою за умови 

нетривалості та вчасного переходу особистості до виконання 

наступного завдання горювання.  

33. Інтернет-спілкування однозначно сприяє меншій суїцидальній 

активності серед підлітків.  

34. Самогубство не завжди здійснюється імпульсивно, інколи його 

планують роками.  

35. Дитячого суїциду не існує: вдаватись до суїцидальних дій можуть 

лише дорослі.  

36. Професійна криза може виявлятись у синдромі емоційного 

вигорання.  

37. Тривале протягом багатьох років виконання однієї 

діяльності усталеними способами приводить до розвитку 

професійно бажаних якостей та професійної адаптації спеціаліста.  

38. Звістка про нетрадиційну сексуальну орієнтацію повинна 

«впасти» на підготовлений ґрунт: корисно заздалегідь надати 

батькам можливість, наприклад, ознайомитись із відповідною 

літературою.  

39. Навіть якщо ви вагаєтесь та почуваєтесь невпевнено, не 

відкладайте цієї розмови: краще так, аніж ніяк.  

40. Реакція батьків може бути цілком непередбачуваною, і це 

нормально: вони можуть ставити безглузді запитання, розпочнуть 

обшук серед ваших особистих речей, демонструватимуть 

холодність та віддаленість.  

 

ІV. Розподіліть наведені нижче ознаки на ті, що описують 

внутрішню або зовнішню стигму. Поставте напроти твердження 

«В», якщо воно стосується внутрішньої стигми, та «З» – якщо 

зовнішньої. 

41. Негативне уявлення про людей, які не належать до групи 

«інших». 

42. Презирливі висловлювання, прізвиська. 

43. Переконаність, що твоя думка й інтереси нікому не цікаві, а 

ти не можеш ні на що вплинути. 



44. Спроби довести, що ти кращий, ніж інші представники 

групи, не такий, як «вони всі». 

 

V. Розподіліть наведені нижче поради та рекомендації людині, 

яка горює, та її близьким на правильні та неправильні 

45. Зауважте на визначенні меж можливого: інколи не варто 

боятись відмовити іншим.  

46. Життя стане таким, яким було до втрати. Все повернеться і 

відновиться, думайте про це частіше й очікуйте на це.  

 

VІ. Д. Денборо, автор Опитувальника соціального та 

психологічного опору (Уайт, 2009) і наративний практик та 

терапевт, пропонує використовувати перелік створених ним питань 

як нестандартизований засіб для діагностики ПТСР у ситуації 

бойових дій. Наряду з цим, Денборо рекомендує додержуватись 

певних принципів задля ефективної допомоги респондентам. 

Прочитайте наведений нижче перелік принципів; психологічно 

обґрунтовані та правильні, тобто ті, що, на вашу думку, належать 

Д. Денборо, позначте літерою «П», неправильні – літерою «Н». 

47. Уникати деталей історії, адже насичені історії з меншою 

вірогідністю допоможуть іншим.  

48. Намагатись ізолювати спільноти людей з різною історією 

травми, адже їх спілкування може підсилити травматизацію. 

 

VІІ. Виконайте дію співвіднесення. 

49. Поставте напроти цифр відповідні букви  

Назви пробілів та викривлень 

Приклади та запитання для роботи з 

твердженням 

1. Втрата виконавця;  

а) «Вона знає, що я відчуваю» – «Які твої дії 

сказали про те, що ти відчуваєш?» 

2. Пробіли у порівнянні;  

б) «Він мене засмутив» – «Як саме він тебе 

засмутив? Що сталося б, якби ти не 

засмутилась?» 

3. Зауваження на можливості;  

в) «Вона не допомагає мені» – «Що саме ти 

хочеш, щоб вона робила?» 

4. Причина та наслідок;  

г) «Можливо, нічого в мене не вийде» – «Через 

що нічого в тебе не вийде?» 

5. Узагальнення;  

д) «Нашим стосункам бракує довіри» – «Як би 

ти хотів, щоб ви довіряли одне одному у ваших 

стосунках?» 

6. Неуточнене дієслово;  

е) «Добре бути ввічливим» – «За чиїми словами 

це добре?» 

7. Читання думок;  

ж) «Мене ніхто ніколи не слухає» – «Ти можеш 

пригадати випадок, коли тебе хтось слухав?» 



8. Номіналізація;  з) «Краще піти» – «Краще піти, ніж що?» 

 

50. Поставте напроти цифр відповідні букви. 

1. Основні тенденції, що 

характеризують прояв феномену 

суїциду у світі;  

а) середовища; особистісні та 

психопатологічні (за наявності психічних 

розладів); 

2. Танатос;  б) постійне зростання кількості; кількість 

суїцидів серед душевнохворих – не більше 

третини; 

3. Загальний стан психіки як 

ознака самогубства;  

в) звуження когнітивної сфери; 

4. Метод психологічної 

автопсії; г 

г) аналіз записок самогубців; 

5. Фактори, що визначають 

суїцидальну поведінку;  

д) (у психоаналізі): деструктивні, 

саморуйнівні тенденції. 

 
 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

з дисципліни 

« ПСИХОЛОГІЯ КРИЗОВА ТА ТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ» 

 

1. Предмет та завдання психології травмуючих ситуацій.  

2. Система основних понять курсу.   

3. Психобіографічний підхід до вивчення життєвого шляху особистості.   

4. Психологічний зміст переживання. Скорбота як процес переживання.   
5. Методика «Психологічна автобіографія» Л.Ф.Бурлачук та Ю.Коржової. 

6. Аналіз взаємозв’язку екзистенціальної психології та психології травмуючих ситуацій.  

7. Основні положення екзистенціальної психології.  

8. Методи екзистенціальної психології.  

9. Екзистенціальний аналіз.   

10. Загальна характеристика  екзистенціальних тривог. 

11. Взаємозв'язок категорій “тривога” і “страх”.  

12. Механізм виникнення патологічної тривоги 

13. Характеристика поняття «сенсу» та система цінностей життя у якому є сенс (за В.Франклом).   

14. Вчення про свободу волі та екзітенціальний вакуум.  

15. Логотерапевтична теорія неврозів.  

16. Історія створення теорії посттравматичного стресу: внесок Д.Е.Еріксона, Н.Опенгейма, 
Майерса, Кардінера, Крепеліна, Фрейда, Ліндермана, М.Горовітца.  

17. Етіологія й симптоматика посттравматичного стресу: основні ситуації, які призводять до 

ПТСР та основні види симптомів ПТСР.  

18. Аналіз методів діагностики 

19. Симптоматика наслідків тривалих знущань 

20. Патологічні зміни у взаєминах і в індивідуальності 

21. Повторні ушкодження, які випливають за тривалими знущаннями. 

22. Психологічні наслідки тероризму  

23. Загальні підході до психотерапії ПТСР.   

24. Основні принципи та методи групової терапії.  

25. Психотерапія емоційних травм за допомогою  руху очей (ДПДГ) – за Ф.Шапіро 
26. Гештальт-терапія. Основні цілі  та методи терапевтичної роботи.   

27. Когнітивно-поведінкова психотерапія. Основні цілі та методи поведінкової психотерапії. 

Основні цілі та методи когнітивної терапії.  



28. Символ-драма (метод кататимного переживання образів).   

29. Горе  втрати як процес. Стадії та задачі горя. 

30. Консультування клієнта, який пережив втрату.  

31. Загальна характеристика переживання горя дітьми.  

32. Фази дитячого горя.  

33. Вікові особливості переживання горя. Самоусвідомлення та основні проблеми, які виникають 

у горі.  

34. Стратегія та методологія психотерапевтичної допомоги.  
35. Поняття та основні види домашнього побутового насилля над жінками.  

36. Міфи про побутове насилля над жінками.  

37. Основні характерні признаки  потенційних жертв побутового насилля та основні 

характерологічні риси чоловіків, які схильні до насилля.  

38. Зґвалтування: основні фази травматичного синдрому зґвалтування (ТСЗ).  

39. Фактори психічної травматизації, яка пов’язана з сексуальним насиллям (за Дж.Хіндманом).  

40. Консультування жертв сімейного насилля.   

41. Консультування жертв сексуального насилля.   

42. Насилля над дітьми: емоційне, психологічне, фізичне та сексуальне.  

43. Насилля у школі. Наслідки насилля у дітей. 

44. Консультування дітей-жертв насилля.   

45. Групова психотерапія з дітьми-жертвами насилля.   
46. Фактори суїцидального ризику: соціально-демографічні,  індивідуально-психологічні,   

медичні  та природні фактори.  

47. Індикатори суїцидального ризику: ситуаційні, поведінкові, комунікативні,  когнітивні  та  

емоційні. 

48. Консультування суїцидальних клієнтів.  

49. Консультування уцілілих після суїциду.  

50. Підтримка консультанта.  

51. Групова кризова психотерапія.  

52. Синдром вигорання та вторинна травма.  

53. Оцінка вторинної травматизації.  

54. Робота з вторинною травмою.  
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м. Миколаїв 2017-2018 н.р. 
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

СТУДЕНТІВ; 

Самостійна робота 

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального 

процесу при якій заплановані завдання виконуються студентом самостійно під 

методичним керівництвом викладача. 

Мета самостійної роботи – відповідним комплексом заходів забезпечити 

регулярну і ефективну самостійну роботу студентів над вивченням навчальної 

дисципліни «Психологія кризова та травмуючих ситуацій». 

Метою СРС засвоєння в повному обсязі навчальної програми та формування 

у студентів загальних та професійних компетентностей, які відіграють суттєву роль 

у становленні майбутнього фахівця вищого рівня кваліфікації. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів, визначається 

навчальним планом і становить 67 % (100 годин) від загального обсягу навчального 

часу за дисципліною (150 годин). В ході самостійної роботи студент має 

перетворитися в активного учасника навчального процесу, навчитися свідомо 

ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно 

орієнтуватися в інформаційному просторі, нести індивідуальну відповідальності за 

якість власної професійної підготовки СРС включає в себе: опрацювання лекційного 

матеріалу; опрацювання та вивчення рекомендованої літератури, основних термінів 

та понять за темами дисципліни; підготовку до практичних, семінарських; 

підготовку до виступу на практичних заняттях; поглиблене опрацювання окремих 

лекційних тем або питань; написання есе за заданою проблематикою; пошук (підбір) 

та огляд літературних джерел за заданою проблематикою дисципліни; аналітичний 

розгляд наукової публікації); контрольна перевірка студентами особистих знань за 

запитаннями для самодіагностики; підготовка до контрольних робіт та інших форм 

поточного контролю; підготовку до модульного контролю (колоквіуму). 

Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу навчальної 

дисципліни «Психологія кризова та травмуючих ситуацій» є самостійна робота 

студентів з вітчизняною та закордонною спеціальною літературою, статистичними 

матеріалами, нормативними актами з питань  регулювання взаємовідносин між 

персоналом на підприємстві. 

№ 

з/п 

Назва завдання Кількість 

годин 

1. Підготовка до практичних занять  15 год 

2. Написання та захист реферату з обраної тематики за 

запропонованим переліком 

10 год 

3. Конспектування тем, що виносяться на самостійне опрацювання 10 год 

4. Підготовка до написання 3-х контрольних робіт під час 

аудиторної роботи 

15 год 

5. Ведення тлумачного словника ключових понять 15 год 

 Разом: 65 год 

 Додаткове варіативне завдання  

   

Самостійна робота № 1.  

“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. 

Підготовка теоретичних питань до практичних занять передбачає 

опрацювання питань теми практичного заняття. Ці питання могли як розглядати під 

час лекції, так і виноситися на самостійне опрацювання. 

Алгоритм підготовки. 

1) Визначте питання для підготовки (Ви маєте розглянути усі питання, зазначені 

у плані практичного заняття).  

2) Візьміть у бібліотеці університету (читальному залі або на кафедрі) джерела, 

зазначені у списку основної літератури до заняття. При підборі літератури Ви 

можете користуватися бібліотечними каталогами (алфавітним, предметним 

або систематичним).  

3) Визначте розділи (теми або параграфи), у яких розкрито питання практичного 

заняття.  

4) Прочитайте ці розділи.  

5) Складіть план (простий або складний) відповіді на кожне питання.  

6) Визначте основні поняття, які Ви повинні засвоїти.  

7) Проаналізуйте, як опрацьований матеріал пов’язаний з іншими питаннями 

теми.  

8) Для кращого засвоєння та запам’ятовування матеріалу складіть короткий 

конспект, схеми, таблиці або графіки по прочитаному матеріалу.  

9) Визначте проблеми в опрацьованому матеріалі, які Ви недостатньо зрозуміли. 

З цими питаннями Ви можете звернутися на консультації до викладача.  

10) Перевірте, як Ви засвоїли опрацьоване питання. Ви можете це зробити, 

відповівши на тестові питання до теми або розв’язавши практичні завдання.  
Самостійна робота № 2. 

«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. 

Підготовка рефератів передбачає глибокий та детальний аналіз 
проблеми, винесеної у темі реферату. 

Алгоритм підготовки. 
1) Ознайомтеся з вимогами до реферату.  

2) Підберіть літературу, у якій розкривається тема реферату. При підборі 

літератури Ви можете користуватися бібліотечними каталогами (алфавітним, 

предметним або систематичним).  

3) Складіть план реферату.  

4) Опрацюйте літературні джерела, користуючись порадами до конспектування 

першоджерел.  

5) Систематизуйте опрацьований матеріал відповідно до плану реферату.  

6) Дайте власний критичний аналіз та оцінку висвітленої проблеми.  



7) Оформіть реферат відповідно до вимог.  

8) На основі реферату підготуйте усну доповідь на практичне заняття.  

Виконання, оформлення та захист реферативної роботи 

здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до 

методичних рекомендацій.  

Реферат повинен містити: 

- Титульну сторінку (із вказаною темою, прізвищем автора, 

назвою інституту, дисципліною, прізвищем викладача, роком); 

- Зміст реферату; 

- Вступ (актуальність теми); 

- Основну частину; 

- Висновки; 

- Список використаних джерел (автор, назва книги чи статті (в 

останньому випадку – назву журналу, його рік і номер), місце і рік 

видання)). 

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): 

41. Психологічні особливості жертв соціальної дискримінації. 

42. Психологічні проблеми біженців.   

43. Способи інтерпретації реальності як унікальні та специфічні 

чинники кризових станів. 

44. Екзистенційні виміри та кризові переживання особистості.  

45. Кохання як чинник кризових переживань особистості.  

46. Стрес радіаційної загрози та неперервна прихована атомна 

паніка, їх психологічні причини і наслідки.  

47. Бойові мистецтва Сходу та Заходу: психологічний аспект. 

48. Психологічні аспекти переживання кризи професійного 

розвитку. 

49. Психологічна криза в контексті духовного зростання 

особистості. 

50. Психологічні аспекти трудової еміграції.  

51. Психологічні аспекти перебування в екстремальних природних 

умовах.  

52. Психологічні аспекти перебування в екстремальних суспільно-

культурних умовах.  

53. Парасуіцидальна поведінка в психологічному контексті. 

54. Психічне захворювання та стигматизація як чинники кризових 

переживань особистості.  

55. Гендерно-рольовий дефіцит та інверсія гендерних ролей як 

причини кризових переживань особистості. 

5 

2 Можливості психокорекційної роботи з травмованими 5 



особами  

(виконання реферату на вибір): 

56.Мотиваційні, ціннісні та світоглядні чинники і ресурси в 

переживанні психологічної кризи.  

57.Внутрішні ресурси у переживанні травматичних подій та 

кризових ситуацій. 

58.Духовність особистості у переживанні нею психологічної 

кризи.  

59.Групова динаміка в психокорекційній групі потерпілих від 

кризових ситуацій. 

60.Тілесно-орієнтована психотерапія в роботі психокорекційної 

групи осіб, що пережили кризову ситуацію. 

61.Арт-терапія при роботі з особами, що пережили кризову 

ситуацію. 

62.Способи активації прихованих внутрішніх ресурсів 

особистості. 

63.Самосвідомість та Я-концепція особистості в контексті 

кризових переживань.  

64.Творчість як чинник подолання психологічної кризи 

особистості. 

65.Невизначеність як чинник та ресурс у переживанні 

психологічної кризи людиною.  

66.Робота з екзистенціальними переживаннями осіб, що пережили 

кризову ситуацію.  

67.Психоаналітичний підхід до кризових станів і переживань 

особистості.  

68.Гештальт-терапія в роботі з особами, що переживають 

психологічну кризу.  

69.Когнітивно-поведінковий підхід в роботі з особами, що 

переживають психологічну кризу.  

70.Сімейна психотерапія в роботі з особами, що переживають 

психологічну кризу. 

71.Нейролінгвістичне програмування в роботі з особами, що 

переживають психологічну кризу.  

72.Кататимно-імагінативна психотерапія в роботі з особами, що 

переживають психологічну кризу.  

73.Трансперсональний підхід до кризових станів та переживань 

особистості.  

74.Гуманістичний підхід до кризових станів і переживань 

особистості.  

75.Діяльнісний підхід до подолання психологічної кризи.  

76.Методи саморегуляції психологічного стану особистості, їх 

різновиди та особливості застосування. 

77.Нетривіальні способи подолання психологічної кризи.  

78.Ресурсність особистості та її психологічні детермінанти.  

79.Способи запобігання виникненню деструктивних кризових 

переживань.  

80.Часовий вимір існування як чинник та ресурс кризових 

переживань особистості.  

 Разом  10 

 

 



Самостійна робота № 3.  

“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. 

Конспектування теоретичних питань передбачає поглиблений розгляд 

окремих питань теми. Для конспектування можуть пропонуватися статті з фахових 

журналів, розділи монографій або підручників. 

Алгоритм підготовки. 

1) Прочитайте запропоноване першоджерело.  

2) Правильно оформіть бібліографію першоджерела (автор, назва, вихідні дані).  

3) Складіть план (простий або складний).  

4) Для кожного пункту плану виділіть основні положення проблеми, яка 

висвітлюється у першоджерелі.  

5) Представте прочитаний текст у вигляді тез або анотації, використовуючи, при 

потребі, схеми, таблиці, графіки тощо.  

6) Для самоперевірки перекажіть тему, використовуючи власний конспект. 

 

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 № 4.  

“Підготовка до МКР, 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. 

Підготовка до підсумкової модульної роботи (ПМР), екзамену має на меті 

узагальнення та систематизацію знань з окремого модуля або дисципліни у цілому. 

Алгоритм виконання 

1) Ознайомтеся з переліком питань та завдань до ПМР або екзамену.  

2) Підберіть підручники, інструктивно-методичні матеріали або іншу довідкову 

літературу, необхідну для підготовки (її перелік Ви можете знайти в робочій 

програмі або інструктивно-методичних матеріалах).  

3) Перегляньте зміст кожного питання, користуючись власними конспектами 

або підручниками.  

4) Визначте рівень знань з кожного питання.  

5) Визначте питання, які потребують ретельнішої підготовки (опрацювання 

додаткової літератури, складання конспектів, схем, виконання окремих 

завдань тощо). З цією метою зверніться до алгоритму підготовки теоретичних 

питань до практичних занять та виконання завдань до лабораторних занять.  

6) Для самоперевірки перекажіть теоретичні питання або виконайте практичне 

завдання. 

Самостійна робота № 5.  

«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. 

 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
Індивідуальна навчально-дослідне завдання є видом позааудиторної 

індивідуальної діяльності студентів, результати якої використовуються у процесі 

вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Загальна 

психологія» – це вид навчально-дослідної роботи студента, яка містить результати 

дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності. 



Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності. 

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 

програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під 

час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь 

зміст навчального курсу. 

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 

оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Загальна 

психологія». 

Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 35 балів 

Види ІНДЗ.: 

№ 

з/п 

Назва завдання Кількість 

годин 

1. Індивідуальне завдання № 1. Складання тесту/кросворду за 

теоретичним матеріалом лекції 

10 

2. Індивідуальне завдання № 2. Складання комп’ютерної 

презентації за теоретичним матеріалом 

15 

3. Індивідуальне завдання № 3. Написання Есе за 

запропонованою тематикою 

10 

 Разом: 35 

 Додаткове варіативне завдання  

Індивідуальне завдання № 1.  

Складання тесту/кросворду за теоретичним матеріалом лекцій 

Мета: активізувати студентів до ознайомлення з теоретичним матеріалом 

тем. 

Завдання: за обраною темою лекційного матеріалу скласти тести/кросворди 

різних рівнів (не менше 10 питань). 

Зміст письмового звіту: подати до звіту матеріал за двома блоками: 1-ий блок 

– питання тесту/кросворду, 2-ий блок – відповіді на питання тесту/кросворду. 

Зміст усного звіту: на практичному занятті на вимогу викладача або за 

бажанням виступити з питаннями тесту/кросворду. 

Індивідуальне завдання № 2. 

Складання комп’ютерної презентації за теоретичним матеріалом лекцій 

Мета: активізувати творчий потенціал студента за теоретичним матеріалом 

дисципліни. 

Завдання: за пунктом плану або окремим підрозділом обраної теми 

лекційного матеріалу скласти комп’ютерну презентацію (від 10 до 20 слайдів). 

Зміст письмового звіту: подати до звіту комп’ютерну презентацію в 

електронному вигляді. Матеріал має бути оформлений у форматі Power Point. 

Зміст усного звіту: під час проведення заняття перевірки самостійних та 

індивідуальних завдань виступити з захистом презентації. 

Індивідуальне завдання № 3.  

Написання Есе за запропонованою тематикою 

Мета: активізувати студентів до самостійного ознайомлення та наступного 

аналізу за теоретичним матеріалом дисципліни. 

Завдання: за обраною темою та запропонованим планом і рекомендаціями 

щодо написання есе виконати завдання. 

Зміст письмового звіту: подати в електронному та роздрукованому вигляді 

есе не менше ніж за 10 сторінками. 



Зміст усного звіту: на практичному занятті на вимогу викладача або за 

бажанням виступити з есе. 

Рекомендації до написання есе 

Есе від французького «essai», англ. «Essay», «assay» – спроба, проба, нарис; 

від латинського «exagium» – зважування. Есе студента – це самостійна письмова 

робота на тему, запропоновану викладачем (тема може бути запропонована і 

студентом, але обов’язково повинна бути узгоджена з викладачем). Мета есе полягає 

у розвитку навичок самостійного творчого мислення та письмового викладу власних 

думок. Есе має містити: чітку виклад суті поставленої проблеми, включати 

самостійно проведений аналіз цієї проблеми з використанням концепцій та 

аналітичного інструментарію, що розглядається в рамках дисципліни, висновки, 

узагальнюючі авторську позицію з поставленої проблеми. У залежності від 

специфіки дисципліни форми есе можуть значно диференціюватися. У деяких 

випадках це може бути аналіз наявних статистичних даних з досліджуваної 

проблеми, аналіз матеріалів із засобів масової інформації та використанням 

досліджуваних моделей, докладний розбір запропонованого завдання з 

розгорнутими думками, підбір і детальний аналіз прикладів, які ілюструють 

проблему і т. д. 

Тема есе повинна містити в собі питання, проблему, мотивувати на роздуми. 

Побудова есе – це відповідь на питання чи розкриття теми, яке засноване на 

класичній системі доказів. 

Структура есе. 

1. Титульний лист.  

2. Вступ – суть і обґрунтування вибору даної теми, складається ряду 

компонентів, пов’язаних логічно і стилістично. На цьому етапі дуже важливо 

правильно сформулювати питання, на які ви збираєтеся знайти відповідь у ході 

свого дослідження. При роботі над вступом можуть допомогти відповіді на наступні 

питання: «Чи треба давати визначення термінів, що прозвучали в темі есе?», «Чому 

тема, яку я розкриваю є важливою зараз?», «Які поняття будуть залучені в мої 

міркування з теми?», «Чи можу я розділити тему на декілька більш дрібних підтем?» 

(1 – 2 сторінки). 

3. Основна частина – теоретичні основи обраної проблеми та виклад 

основного питання. Ця частина передбачає розвиток аргументації та аналізу, а також 

обґрунтування їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій з цього 

питання. У цьому полягає основний зміст есе і це являє собою головну трудність. 

Тому важливе значення мають підзаголовки, на основі яких здійснюється 

структурування аргументації; саме тут необхідно обґрунтувати (логічно, 

використовуючи дані або суворі міркування) пропоновану аргументацію /аналіз. 

Там, де це необхідно, в якості аналітичного інструменту можна використовувати 

графіки, діаграми і таблиці (8 – 9 сторінок). 

Залежно від поставленого питання аналіз проводиться на основі наступних 

категорій: причина – наслідок, загальне – особливе, форма – зміст, частина – ціле, 

постійність – мінливість. 

У процесі побудови есе необхідно пам’ятати, що один параграф повинен 

містити тільки одне твердження і відповідне доказ, підкріплене графічним та 

ілюстративним матеріалом. Отже, наповнюючи змістом розділи аргументацією 

(відповідної підзаголовку), необхідно в межах параграфа обмежити себе розглядом 

однієї головної думки. 

Добре перевірений (і для більшості – скоєно необхідний) спосіб побудови 

будь-якого есе – використання підзаголовків для позначення ключових моментів 

аргументованого викладу: це допомагає подивитися на те, що передбачається 

зробити (і відповісти на питання, чи хороший задум). Такий підхід допоможе 



слідувати точно визначено мети в даному дослідженні. Ефективне використання 

підзаголовків – не тільки позначення основних пунктів, які необхідно висвітлити. Їх 

послідовність може також свідчити про наявність чи відсутність логічності у 

висвітленні теми. 

4. Висновок – узагальнення та аргументовані висновки по темі з 

зазначенням області її застосування і т. д. Підсумовує есе або ще раз вносить 

пояснення, підкріплює сенс і значення викладеного в основній частині. Методи, 

рекомендовані для складання висновку: повторення, ілюстрація, цитата, вражаюче 

твердження. Висновок може містити такий дуже важливий елемент, що доповнює 

есе, як вказівку на застосування (імплікацію) дослідження, не виключаючи 

взаємозв’язку з іншими проблемами (1–2 сторінки). 

Структура апарату доказів, необхідних для написання есе 
Доказ – це сукупність логічних прийомів обґрунтування істинності якого-

небудь судження за допомогою інших істинних і пов’язаних з ним суджень. Воно 

пов’язане з переконанням, але не тотожне йому: аргументація або доказ повинні 

ґрунтуватися на даних науки та суспільно-історичної практики, переконання ж 

можуть бути засновані на забобонах, непоінформованості людей в питаннях 

економіки і політики, видимості доказовості. Іншими словами, доказ або 

аргументація – це міркування, що використовує факти, істинні судження, наукові 

дані і переконуюче нас в істинності того, про що йде мова. Структура будь-якого 

доказу включає в себе три складові: теза, аргументи та висновки чи оціночні 

судження. 

Теза – це положення (судження), яке потрібно довести. Аргументи – це 

категорії, якими користуються при доказі істинності тези. Висновок – це думка, що 

ґрунтується на аналізі фактів. Оціночні судження – це думки, засновані на наших 

переконаннях, віруваннях або поглядах. Аргументи зазвичай діляться на наступні 

групи: 

Засвідчені факти – фактичний матеріал (або статистичні дані). Факти – це 

живильне середовище для з’ясування тенденцій, а на їх підставі – законів у різних 

областях знань, тому ми часто ілюструємо дію законів на основі фактичних даних. 

Визначення у процесі аргументації використовуються як опис понять, пов’язаних з 

тезою. Закони науки і раніше доведені теореми теж можуть використовуватися як 

аргументи докази. 

Види зв’язків у доказі. 

Для того, щоб розташувати тези й аргументи в логічній послідовності, 

необхідно знати способи їх взаємозв’язку. Зв’язок передбачає взаємодію тези і 

аргументу і може бути прямою, непрямою і розділовій. Прямий доказ – доказ, при 

якому істинність тези безпосередньо обґрунтовується аргументом. Наприклад: ми не 

повинні йти на заняття, так як сьогодні неділю. Метод прямого доказу можна 

застосовувати, використовуючи техніку індукції, дедукції, аналогії та причинно-

наслідкових зв’язків. 

Індукція – процес, в результаті якого доходять висновків, що базуються на 

фактах, рухаючись у своїх міркуваннях від приватного до загального, від 

припущення до затвердження. Загальне правило індукції свідчить: чим більше 

фактів, тим переконливіше аргументація. 

Дедукція – процес міркування від загального до приватного, в якому 

висновок зазвичай будується з опорою на дві передумови, одна з яких носить більш 

загальний характер. Наприклад, всі люди, що ставлять перед собою ясні цілі і 

зберігають присутність духу під час критичних ситуацій, е великими лідерами. За 

свідченням численних сучасників, такими якостями володів А. Лінкольн – один з 

найбільш яскравих лідерів в історії Америки. 

Аналогія – спосіб міркувань, побудований на порівнянні. Аналогія припускає, 



що якщо об’єкти Л і Б схожі за декількома напрямами, то вони повинні мати 

однакові властивості. Необхідно пам’ятати про деякі особливості даного виду 

аргументації: напрями порівняння повинні стосуватися найбільш значних рис двох 

порівнюваних об’єктів, інакше можна дійти до цілком абсурдного висновку. 

Причинно-наслідковий аргументація – аргументація за допомогою пояснення 

причин того чи іншого явища (дуже часто явищ, що знаходяться у 

взаємозалежності). 

Вимоги до фактичних даних і інших джерел При написанні есе надзвичайно 

важливо те, як використовуються емпіричні дані та інші джерела (особливо якість 

читання). Всі (фактичні) дані співвідносяться з конкретним часом і місцем, тому 

перш, ніж їх використовувати, необхідно переконається в тому, що вони 

відповідають необхідному для досліджень часу і місця. Відповідна специфікація 

даних за часом і місцем – один із способів, який може запобігти надмірне 

узагальнення, результатом якого може, наприклад, стати припущення про те, що всі 

країни по деяким важливим аспектам однакові (якщо ви так вважаєте, тоді це мав 

бути доведено, а не бути голослівним твердженням). 

Завжди можна уникнути надмірного узагальнення, якщо пам’ятати, що в 

рамках есе використовувані дані е ілюстративним матеріалом, а не заключним 

актом, тобто вони підтверджують аргументи і міркування і свідчать про те, що автор 

уміє використовувати дані належним чином. Не можна забувати також, що дані, що 

стосуються спірних питань, завжди піддаються сумніву. Від автора не чекають 

визначеного або остаточної відповіді. Необхідно зрозуміти сутність фактичного 

матеріалу, пов’язаного з цим питанням (відповідні індикатори? Наскільки надійні 

дані для побудови таких індикаторів? До якого висновку можна прийти на підставі 

наявних даних та індикаторів щодо причин і наслідків? І т. д.), і продемонструвати 

це в есе . Не можна посилатися на роботи, які автор есе не читав сам.  

Процес написання есе можна розбити на кілька стадій: обдумування – 

планування – написання – перевірка – редагування.  

Планування – визначення мети, основних ідей, джерел інформації, термінів 

закінчення і подання роботи.  

Мета повинна визначати дії. Ідеї, як і цілі, можуть бути конкретними і 

загальними, більш абстрактними. Думки, почуття, погляди і уявлення можуть бути 

виражені у формі аналогій, асоціації, припущень, міркувань, суджень, аргументів, 

доводів і т. д.  

Аналогії – виявлення ідеї та створення уявлень, зв’язок елементів значень.  

Асоціації – відображення взаємозв’язків предметів і явищ дійсності у формі 

закономірного зв’язку між нервово – психічними явищами (у відповідь на той чи 

інший словесний стимул видати «першу прийшла в голову» реакцію). 

Припущення – твердження, не підтверджене жодними доказами.  

Міркування – формулювання і доказ думок. 

Аргументація – ряд пов’язаних між собою суджень, які висловлюються для 

того, щоб переконати читача (слухача) у вірності (істинності) тези, точки зору, 

позиції. 

Судження – фраза або пропозицію, для якого має сенс питання: істинно або 

хибно? 

Доводи – обґрунтування того, що висновок правильно абсолютно або з якою-

небудь часткою ймовірності. В якості доказів використовуються факти, посилання 

на авторитети, свідомо істинні судження (закони, аксіоми і т. п.), докази (прямі, 

непрямі, («від протилежного», «методом виключення») і т. д. 

Перелік, який вийде в результаті перерахування ідей, допоможе визначити, 

які з них потребують особливої аргументації. Джерела. Тема есе підкаже, де шукати 

потрібний матеріал. Зазвичай користуються бібліотекою, Інтернет-ресурсами, 



словниками, довідниками. Перегляд означає редагування тексту з орієнтацією на 

якість і ефективність. Якість тексту складається з чотирьох основних компонентів: 

ясності думки, чіткості, грамотності і коректності. 

Думка – це зміст написаного. Необхідно чітко і ясно формулювати ідеї, які 

хочете висловити, в іншому випадку вам не вдасться донести ці ідеї та відомості до 

оточуючих. 

Виразність – це доступність тексту для розуміння. Легше за все її можна 

досягти, користуючись логічно і послідовно ретельно вибраними словами, фразами і 

взаємопов’язаними абзацами, розкривають тему. Грамотність відображає 

дотримання норм граматики і правопису. Якщо в чомусь сумніваєтеся, загляньте в 

підручник, поцікавтеся у словнику або керівництві за стилістикою або дайте 

прочитати написане людині, чия манера писати вам подобається. 

Коректність – це стиль написаного. Стиль визначається жанром, структурою 

роботи, цілями, які ставить перед собою, пише читачам до яких він звертається. 

Тематика есе 

1. Я-пряме та інвертоване 

2. 100 запитань 

3. Життєві обмеження 

4. Нестандартні вчинки в моєму житті 

5. Травматична подія в моєму житті і вихід з неї 

6. Метод межових сенсів в роботі з екзистенціальною проблематикою 

7. Ресурсність особистості та її психологічні детермінанти 

8. Будинок моєї мрії 

9. Нетривіальні способи психологічної підтримки в моєму житті 

10. Мої життєві перспективи 

Критеріями оцінювання «есе» є: 

 здатність проводити критичну та незалежну оцінку певних проблемних 

питань; 

 уміння пояснювати альтернативні погляди та наявність власної точки зору, 

позиції на певне проблемне питання; 

 застосування аналітичних підходів; 

якість і чіткість викладання міркувань; 

 логіка, структуризація та обґрунтованість висновків на конкретну проблему; 

 самостійність виконання роботи; 

грамотність подачі матеріалу; 

 використовування методів порівняння, узагальнення понять та явищ; 

 оформлення роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ВИКОНАННЯ 

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 
 

ПСИХОЛОГІЯ КРИЗОВА ТА ТРАВМУЮЧИХ 

СИТУАЦІЙ 

 

 

Для напряму/спеціальності 6.010101 Дошкільна освіта 

 

 
 

Автор: 

доц. Олексюк О.Є. 
 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «1» 28 серпня  2017 р. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

м. Миколаїв 2017-2018 н.р. 
 



Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для 

заочної форми навчання 

 

Методичні вказівки до контрольних робіт з курсу «Психологія 

кризова та травмуючих ситуацій» укладено з метою надання практичної 

допомоги студентам заочної форми навчання, що готуються до 

контрольної роботи та складання заліку. 

Контрольні роботи укладено згідно з робочою програмою з 

урахуванням різних розділів та тем лекційного курсу. 

Виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни сприяє 

професійному становленню студентів, визначенню їх здатності до 

самостійного розв’язання завдань, дозволяє перевірити їх уміння творчо 

мислити та знаходити оптимальні шляхи у виборі рішень. 

У ході виконання контрольної роботи студенти набувають навичок 

самостійної роботи з літературою, систематизації та узагальнення 

фактичного матеріалу, користування науковою термінологією. 

Головна мета її – перевірка самостійної роботи студентів в процесі 

навчання, виявлення ступеня засвоєння ними теоретичних положень 

курсу. 

Перед тим як виконувати контрольну роботу, студент повинен 

обов’язково прослухати установчі лекції та закріпити теоретичний 

матеріал на практичних заняттях. 

Після прослуховування установчих лекцій студент має право бути 

допущеним до складання заліку. Умовою допуску до заліку є вчасно 

виконані завдання самостійної роботи та представлена контрольна 

робота з дисципліни. 

Контрольна робота розглядається як різновид самостійної роботи 

студентів, що спрямована на формування вмінь самостійно працювати з 

теоретичним матеріалом, аналізувати найважливіші категорії 

дисципліни, встановлювати взаємозв’язок між її головними поняттями. 

У ході виконання контрольної роботи студент має навчитися визначати 

практичну спрямованість та значущість дисципліни, її зв’язок з іншими 

науками. 

Ознайомившись із тематикою контрольних робіт, студент виконує 

той варіант контрольної роботи, на який вказує викладач. 

Контрольна робота виконується студентом після самостійного 

вивчення програмного матеріалу курсу і є формою контролю знань 

студентів. 

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ 

РОБОТИ 

Процес підготовки і виконання контрольної роботи складається 

має декілька варіантів в залежності від кількості завдань та виду 

контрольної роботи 

1 варіант: 



1. Вибір варіанту контрольної роботи. 

Завдання контрольних робіт нараховує 10 варіантів. Вибір 

варіанту – за першою літерою прізвища студента. Кожен заданий варіант 

передбачає розкриття 3 питань. 

2. Вивчення літературних джерел, складання бібліографії за 

визначеною темою. 

Підготовка до написання контрольної роботи передбачає вивчення 

низки літератури, в якій найбільш повно та ґрунтовно розкрита дана 

тема. Написання контрольної роботи передбачає не переписування теми 

одного підручника, а осмислення вивченого матеріалу з даної теми, 

розуміння та усвідомлення його. 

3. Написання теоретичної частини контрольної роботи. 

Контрольна робота складається з таких розділів: змісту (плану), 

розкриття даних питань, висновків та списку використаних джерел. 

Кожне питання повинно бути розкрито конкретно та якомога більш 

змістовно, відповідно заданої проблеми, а не в цілому. В кінці кожного 

питання – висновок (обсягом 4–5 речень), який буде тезисним підсумком 

розкритого матеріалу. Контрольна робота передбачає загальний 

висновок, в якому буде узагальнено результати викладеного  

матеріалу. Список використаних джерел необхідно складати в 

алфавітному порядку за встановленими правилами оформлення (ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила 

складання»; детальніше за посиланням – 

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/2899/1/Бібліографічний%2

0опис%20 дисертацій.pdf). 

Контрольна робота виконується в окремому зошиті. Загальний 

обсяг контрольної роботи повинен складати 24 (12 двосторонніх) 

сторінки рукописного тексту. Контрольна робота пишеться державною 

мовою, усі сторінки необхідно пронумерувати (при написанні роботи в 

учнівському зошиті на кожній сторінці слід залишити поля (по 2–3 см) 

для поміток викладача-рецензента. У кінці роботи повинні стояти підпис 

студента та дата виконання. 

5. Здача контрольної роботи на кафедру (за 1 тиждень до початку 

сесії). 

6. Захист контрольної роботи. 

2 варіант: 

1. Уважно прочитати конспект лекцій.  

2. Проаналізувати теоретичний матеріал, що 

відпрацьовувався на практичних заняттях.  

3. Уважно вивчити тематику контрольних робіт, що 

запропонована.  

4. Підібрати відповідну літературу, у якій відбиваються обрані 



питання.  

5. Зробити стислий конспект з тих питань, що обрано.  

6. Обміркувати та проаналізувати теоретичні положення.  

7. Конкретно та чітко відповісти на поставлені питання, 

ілюструючи виклад конкретними прикладами.  

8. Вказати практичну значущість питань, що розглядаються.  

9. Вказати літературу, що була використана.  

 

Контрольна робота остаточно оцінюється під час індивідуальної 

співбесіди викладача і студента. Захист контрольної роботи – це допуск 

студента до заліку. 

 

Вимоги до оформлення контрольної роботи: 

 варіант контрольної роботи визначається за останньою цифрою 

номера залікової книжки студента. Наприклад, якщо це цифра «5», 

то можна обрати один з трьох варіантів контрольної роботи: 5, 

15 або 25; або за буквою алфавіту у загальному списку студентів 

групи; 

 титульний лист (див. додаток А) обов’язково повинен містити 

назву кафедри, дисципліни, номер варіанту, тему контрольної 

роботи, П.І.Б. студента, номер групи та залікової книжки; 

 текст контрольної роботи виконується рукописним або 

комп’ютерним способом; 

 при вирішенні завдань треба, по-перше, переписати текст 

завдання та дати на нього відповідь; по-друге, кожне нове 

завдання починати з нової сторінки; 

 наприкінці контрольної роботи обов’язково повинен бути перелік 

джерел інформації (див. додаток Б). 

Відповіді на кожне теоретичне питання контрольної роботи повинні 

містити матеріал обсягом до 5–6 сторінок. При розв’язанні задач студент 

має детально вказувати, яким саме був хід його роздумів, якими 

формулами він користувався. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

1. Роботу слід писати у зошиті шкільного зразка.  

2. Чітко відокремлювати питання та розділи роботи.  

3. Обсяг контрольної роботи не може перевищувати двох аркушів на 

одне питання.  

4. Обов`язково вказати літературу, що було використано при 

підготовці контрольної роботи.  

5. Писати слід чітко та розбірливо.  



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Оцінка «Відмінно/А» – студент повністю відповів на три 

питання, змістовно проаналізував теоретичний матеріал, навів 

відповідні приклади. Виклад матеріалу вирізняється чіткістю та 

послідовністю. 

Оцінка « Добре/В» – студент повністю відповів на три питання, 

змістовно проаналізував теоретичний матеріал, але у викладі матеріалу 

мають місце одна неточність або одна помилка. Виклад матеріалу 

достатньо чіткий та послідовний. 

Оцінка «Добре/С» – студент в цілому відповів на три питання, 

змістовно проаналізував теоретичний матеріал, але у викладі матеріалу 

мають місце 2- 3 неточності або одна помилка. Виклад матеріалу не 

завжди достатньо чіткий та послідовний. 

Оцінка «Задовільно/D» – студент відповів на три питання, аналіз 

послідовний та чіткий, у викладі матеріалу мають місце 3-4 неточності 

або 2-3 помилки. 

Оцінка «Задовільно/Е» – студент відповів на два питання, аналіз 

недостатньо послідовний та чіткий, мають місце 4-5 неточностей 

або 3-4 помилки. 

Оцінка «Незадовільно/F» – студент відповів на одне питання або на 

всі три поверхово, аналіз матеріалу недостатньо послідовний, мають 

місце 3-4 помилки. 

Оцінка «Незадовільно/Fx» – студент відповів на одне питання або 

на всі три поверхово, аналіз матеріалу не проведено, мають місце 4-5 

помилок. 
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ТЕМА:  Методологія та зміст травмуючих 

та кризових ситуацій 

Орієнтовні теоретичні завдання  

16. Сутність і завдання дисципліни “Психологія травмуючих 

ситуацій”. 

17. Екстрена психологічна допомога в травмуючих ситуаціях. 

18. Переживання й поведінка людини у напружених  та 

травмуючих ситуаціях. 

19. Діяльність людини в змінених умовах існування. 

20. Зміна особистості під впливом екстремальних ситуацій. 

21. Психологічні особливості травмуючих ситуацій та їх вплив 

на людину. 

22. Психофізіологія травмуючого переживання. 

23. Стратегії подолання психологічної травми. 

24. Психологія тероризму. 

25. Класифікація травмуючих ситуацій. 

26. Взаємодія особистості та екстремального середовища: стрес, 

гострі стресові розлади, ПТСР. 

27. Соціальні конфлікти як різновид напруженої ситуації. 

28. Психологія горя. Психологія насильства. 

29. Застосування групових методів у психологічній допомозі 

клієнтам із психотравмою. 

30. Позитивна психотерапія як засіб допомоги клієнтам з 

психологічною травмою. 
 

Орієнтовні тестові завдання 

Виберіть вірний, на Ваш погляд, варіант відповіді: 
1. Надзвичайна ситуація складається з таких взаємозалежних між собою 

елементів: 

а) надзвичайний фактор (подія, вплив), надзвичайні (екстремальні) умови, 

наслідки, обстановка; 

б) небезпечне природне явище, стихійне лихо, катастрофа, наслідки; 

в) космічний вплив, природний вплив, антропогенний вплив; 

г) катастрофа, катаклізм, хаос. 

 

2. Хаос – це: 

а) надзвичайна подія великих масштабів, викликана зміною (під впливом 

антропогенних факторів) стану суши, атмосфери, гідросфери, що й негативно 

вплинуло на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей; 

б) характерні риси загальної обстановки, яка склалася у відповідній зоні (на 

об'єкті, у регіоні) у результаті надзвичайного фактору й інших, одночасно з ним 

діючих посилюючих або стабілізуючих факторів, у тому числі й місцевих умов; 

в) синтетичне поняття, що включає в себе безліч різних елементів, об'єднаних 

за одним критерієм - значне відхилення від норми; 

г) безладне змішання елементів, процесів, явищ, повна відсутність чіткості, 

систематичності, крайня заплутаність, повне руйнування. 

 

3. Скільки фаз проходить надзвичайна ситуація у своєму розвитку: 



а) 5; 

б) 8; 

в) 12; 

г) 4. 

 

4. На які два великі класи можна розділити надзвичайні ситуації: 

а) конфліктні й безконфліктні; 

б) легкокеровані й важкокеровані; 

в) локальні й глобальні; 

г) незворотні й оборотні. 

 

5. Основна мета співробітництва між психологом і клієнтом за травмуючої 

ситуації: 

а) знаходження причини появи травмуючої ситуації; 

б) знаходження винного; 

в) виявлення помилок у поведінці клієнта; 

г) знаходження позитивного. 

 

6. Психологічна травма - це: 

а) реактивне психічне утворення, що викликає тривалі емоційні переживання  

та має тривалий психологічний вплив; 

б) переломний момент, важкий перехідний стан, загострення, небезпечний 

нестійкий стан;  

в) ситуація емоційного й розумового стресу, що вимагає значної зміни 

уявлень про світ і про себе за короткий проміжок часу; 

г) стан непевності й страху в суспільстві, внаслідок цього зниження рівня 

раціональності суспільної свідомості. 

 

7.Яке з нижчеперелічених не є проявом шкільної травми: 

а) ворожість до будь-якого навчання, іноді, до освічених людей; 

б) конфліктність, афективність; 

в) невір'я у свої сили; 

г) психологічні бар'єри стосовно якого-небудь виду знань, галузі освіти, 

навчальній дисципліні, і т.п. 

 

8. Для кого більше характерний спосіб виходу із кризи через спілкування: 

а) для дітей; 

б) для чоловіків; 

в) для жінок; 

г) для всіх людей. 

 

9. Яка із ситуацій входить до числа критичних ситуацій, травмуючих психіку: 

а) вплив звуку більше 85 Децибелів; 

б) фізична травма; 

в) інтелектуальні перевантаження; 

г) усі варіанти вірні. 

 

10.Криза фрустрації виникає у випадку: 

а) втрати волі, припинення творчого процесу, руйнуванні всієї системи 

цінностей і мотивів; 

б) боротьби мотивів; 

в) відсутності засобів для задоволення сильної потреби;  



г) відкидання всього негативного, відходу від реальності. 

 

11.Заміщуюча адиктивна поведінка при відході від розв'язку проблеми 

характеризується: 

а) алкоголізм, наркоманія, токсикоманія; 

б) перегляд ТВ, гемблінг, Інтернет-залежність, трудоголізм., залежність 

відносин, гаджет-залежність; 

в) застосування запозичених розв'язків і дій, що проявляється в забобонності, 

прихильності деструктивним культам, використанні допомоги астрологів, ворожок, 

екстрасенсів; 

г) «робота над проблемою» у плані пасивної уяви (у сновидіннях, не 

здійсненних фантазіях - мріях). 

 

12.Тривога, позначається як: 

а) невизначене занепокоєння, являє собою найбільше сильно діючий механізм 

психічного стресу; 

б) зниження рівня спонукання, тобто знецінювання вихідних потреб;  

в) ситуація емоційного й розумового стресу, що вимагає значної зміни 

уявлень про світ і про себе за короткий проміжок часу; 

г) зміна динамічних стереотипів поведінки. 

 

13.Хто з вчених визначив тривожний ряд: 

а) П.П.Блонський; 

б) Л.С.Виготський; 

в) Д.Б.Ельконін; 

г) Ф.Б.Березін. 

 

14.До тривожного ряду входять: 

а) гіперестезичні реакції; 

б) страх; 

в) тривожно-боязке збудження; 

г) всі варіанти. 

 

15.Основоположником західного вчення про стреси та нервові розлади є:  

а) Т.Лірі; 

б) Г.Сель’є; 

в) Е.Еріксон; 

г) А.Біне. 

 

16.Вид вислуховування, що характеризується уточненнями, 

перефразовуванням, резюмуванням, називається: 

а) активним; 

б) уважним; 

в) гармонічним; 

г) пасивним. 

 

17.Міжособистісні відносини, коли обоє чоловік ставляться друг до друга 

позитивно, називаються: 

а) байдужними; 

б) невизначеними; 

в) гармонічними; 

г) суперечливими. 



 

18.Мотивацію людини можна визначити по: 

а) поведінці; 

б) пам'яті; 

в) увазі; 

г) здатностям. 

 

19.Синонімом таких слів, як занепокоєння, страх, побоювання, острах є: 

а) напруженість; 

б) утома; 

в) тривожність; 

г) в’ялість. 

 

20.Стан напруги, напруженість визначається як: 

а) стрес; 

б) дистрес; 

в) аутстрес; 

г) агресія. 

 

21.Більш-менш тривалий період схованої, взаємної або однобічної 

незадоволеності позначається терміном: 

а) трудова ситуація; 

б) напружена ситуація; 

в) конфліктна ситуація; 

г) екстремальна ситуація. 

 

22.Типове, виникаюче незалежно від конкретної соціальної обстановки, стан 

підвищеного занепокоєння називається тривожністю: 

а) ситуаційної; 

б) деятельностной; 

в) особистісної; 

г) комунікативної. 

 

23.Яке з перерахованих понять не входить у групу ключових понять, якими в 

сучасній психології описуються критичні життєві ситуації: 

а) стрес;  

б) регрес;  

в) фрустрації;  

г) конфлікт;  

д) криза. 

 

24.В основну класифікацію видів стресу, як правило, не включають: 

а) нервово-емоційний;  

б) м'язовий;  

в) операцій ний; 

г) гіпероксичний;  

д) пізнавальний. 

 

25.Який з перерахованих ознак не є критерієм для класифікації екстремальних 

ситуацій: 

а) сфера виникнення;  

б) відомча приналежність;  



в) масштаб можливих наслідків;  

г) характер ліквідації наслідків;  

д) характер лежачих в основі подій. 

 

26.До одного з універсальних детермінант надійності діяльності фахівців 

екстремального профілю багато авторів відносять: 

а) мотивацію;  

б) стресостійкість;  

в) компетентність;  

г) низьку тривожність. 

 

27.Інтегративно-когнітивна модель ПТСР (по Елерсу й Кларку) пояснює: 

а) динаміку працездатності людини в екстремальних умовах; 

б) етапи психічної адаптації й дезадаптації в змінених умовах існування; 

в) виникнення й хроніфікацію симптомів посттравматичного стресу; 

г) роль стресогених факторів у формуванні PTSR. 

 

28. Негативна, дратівлива реакція на стан напруги визначається поняттям: 

а) аутстрес; 

б) апатія; 

в) депресія; 

г) дістрес. 

 

 

Вірні чи невірні наступні твердження (підкресліть правильну відповідь): 

1. Аналіз психологічних факторів стихійних лих й їхніх наслідків, показує, що 

ключовою проблемою є психологічне забезпечення питань, пов'язаних зі зміною 

психічного стану й поведінки людини в пред-, пост- і властиво екстремальних 

ситуаціях: ТАК; НІ. 

 

2. Більшість учених виділяють як негативні, так і позитивні реакції на 

фрустрацію: ТАК; НІ. 

 

3. Основним психотехнічним прийомом дебрифінгу є переструктурування, що 

дозволяє в ході обговорення змінити трагічну ситуацію: ТАК; НІ. 

 

Заповните пробіли 

1. Стресова ситуація – це _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

 

2. У динаміці стану осіб, які піддаються стихійному лиху можна виділити 

чотири послідовні фази: 

а) ...........................................................                                                                

б) .......................................................... 

в) .......................................................... 

г) .......................................................... 

 

3. Життєві події залежно від  характеру середовища класифікуються на: 

а) .........................................................  

б) .........................................................  



в) .... .................................................... 

 

 

 

ТЕМА: Життєва криза та психологічна допомога 

людині, яка зазнала впливу травмуючої ситуації 

Орієнтовні теоретичні завдання 
12. Теоретичні аспекти дослідження переживання в сучасній психології. 

13. Психологічна сутність переживання особистістю життєвої кризи. 

14. Криза у професійному становленні особистості. 

15. Консультування суїцидальних клієнтів. 

16. Кризова терапія особистостей у травмуючи суїцидальних клієнтів. 

17. Психологічна допомога при переживанні кризи, психологічної травми. 

18. Особливості роботи «телефону довіри». 

19. Зразки робочих документів психолога. 

20. Психологічний дебрифінг. 

21. Екстрена психологічна допомога в екстремальних умовах. 

22. Особливості підтримки для консультанта. 

Орієнтовні тестові завдання 

Виберіть вірний, на Ваш погляд, варіант відповіді: 
1. Конфлікт, що постійно супроводжує будь-які конфлікти, учасником яких є 

дана особистість, називається 

а) внутріособистісним; 

б) міжособистісним; 

в) між особистістю й групою; 

г) міжгруповим. 

 

2. Аналіз й оцінка ситуації може стати конфліктогенним фактором у випадку, 

коли: 

а) за основу береться оцінка з боку колективу; 

б) оцінки адміністрації й колективу розходяться; 

в) за основу береться оцінка з боку адміністрації; 

г) оцінки адміністрації й колективу збігаються. 

 

3. Урегулювання розбіжностей шляхом взаємних вчинків визначається як: 

а) співробітництво; 

б) компроміс; 

в) ігнорування; 

г) пристосування. 

 

4. Складне питання, завдання, що вимагають дозволи, дослідження, 

поєднуються поняттям: 

а) предмет; 

б) проблема; 

в) об'єкт; 

г) фактор. 

 

5. Конкуренція, відкрита боротьба за свої інтереси, завзяте відстоювання своєї 

позиції визначається поняттям: 

а) ігнорування; 



б) пристосування; 

в) суперництво; 

г) компроміс. 

 

6. Визначення, що поєднує суперечку, сутичку, сварку: 

а) зіткнення; 

б) протиріччя; 

в) непогодженість; 

г) розбіжність. 

 

7. Процес загострення протиріччя й боротьби його учасників – це: 

а) дозвіл конфлікту; 

б) прогнозування конфлікту; 

в) посилення конфлікту; 

г) попередження конфлікту. 

 

8. Вид вислуховування, що характеризується невтручанням у розмову, 

називається вислуховуванням: 

а) активним; 

б) пасивним; 

в) уважним; 

г) байдужним. 

 

9. Тимчасовий стан емоційного розладу, пов'язано з переживанням невдачі в 

досягненні поставленої мети, визначається поняттям: 

а) стомлення; 

б) фрустрація; 

в) млявість; 

г) утома. 

 

10.Рушійною силою, каталізатором будь-якої конфліктної ситуації є: 

а) суб'єкт; 

б) сутність; 

в) процес; 

г) мета. 

 

11.Серйозна розбіжність, суперечка, зіткнення визначається як: 

а) діалог; 

б) дискусія; 

в) конфлікт; 

г) полеміка. 

 

12.Предмети праці, технологія виробництва, організація роботи, служать 

об'єктами спілкування: 

а) міжособистісного; 

б) професійного; 

в) неформального; 

г) неофіційного. 

 

13.Конфлікт, якщо сили конфліктуючих сторін (особистісні й професійні 

якості) приблизно рівні, носить характер: 

а) гострий і скороминучий; 



б) в'ялий і скороминучий; 

в) гострий і затяжний; 

г) в'ялий і затяжний. 

 

14.Стан підвищеного занепокоєння, що виникає в залежності від конкретної 

соціальної обстановки, - це тривожність: 

а) особистісна; 

б) комунікативна; 

в) діяльнісна; 

г) ситуаційна. 

 

15.Психічні стани, переживання, мотиви людини є об'єктами спілкування: 

а) міжособистісного; 

б) професійного; 

в) ділового; 

г) службового. 

 

16.Джерелом, причиною конфліктних ситуацій і конфліктів є: 

а) протиріччя; 

б) об'єкт; 

в) предмет; 

г) процес. 

 

17.Конфлікт, при якому до однієї людини пред'являються суперечливі 

вимоги, - це конфлікт: 

а) міжособистісний; 

б) міжгруповий; 

в) рольовий; 

г) діловий. 

 

18.Ситуація, для якої характерні швидкоплинні виникнення або прояви 

конфлікту, високе розжарення емоцій і почуттів, називається: 

а) провокуючою; 

б) повноконфліктною; 

в) спонтанною; 

г) остроконфліктною. 

 

19.Ситуацію, що проявляє себе в явній або схованій формі, коли штучно 

створюються труднощі, називається: 

а) остроконфліктною; 

б) затяжною; 

в) провокуючою; 

г) повноконфліктною. 

 

20.Предмет, подія, дії, що викликають конфліктну ситуацію, поєднуються 

терміном: 

а) причина конфлікту; 

б) фактор конфлікту; 

в) об'єкт конфлікту; 

г) мета конфлікту. 

 



21.Окремі особистості або групи, непримиренно, контрастно оцінюючи 

сутність і протікання тих самих подій, пов'язаних з діяльністю іншої сторони, 

називаються: 

а) конфронтуючі сторони; 

б)  сторони, що дискутують;   

в)  сторони, що полемізують;  

г)  сторони, що сперечаються. 

 

22.Міжособистісні відносини, коли одна людина ставиться до іншої 

позитивно, а та до неї, навпроти, негативно, називаються: 

а) суперечливими; 

б) байдужними; 

в) невизначеними; 

г) конфліктними. 

 

23.Конфлікт, в основі якого лежить внутріособистісна або міжособистісна 

конфліктність, називається: 

а) конструктивним; 

б) рольовим; 

в) функціональним; 

г) деструктивним. 

 

24.Дія, коли внутрішня напруженість, породжена незадовільним бажанням, 

шукає зовнішньої розрядки й знаходить крапку її доповнення в іншій людині, це: 

а) регресія; 

б) депресія; 

в) апатія; 

г) агресія. 

 

25.На основі норм, традицій, образів, цінностей суспільства здійснюється 

поведінка: 

а) рольова; 

б) вольова; 

в) моральна; 

г) ділова. 

 

26.Оптимальний час для проведення дебрифінгу: 

а) чим скоріше, тим краще;  

б) через 1-2 дня після трагічної події;  

в) через місяць після трагічної події;  

г) тільки після того, як пройдуть основні симптоми PTSR. 

 

27.Емоційний прояв, що характеризує негативне відношення до людей, - це: 

а) антипатія; 

б) симпатія; 

в) телепатія; 

г) емпатія. 

 

28.Розбіжність, словесне змагання, обговорення чого-небудь - це: 

а) бесіда; 

б) діалог; 

в) суперечка; 



г) розмова. 

 

Вірні чи невірні наступні твердження (підкресліть правильну відповідь): 

Етап гострих психічних реакцій входу при адаптації в змінених умовах 

існування переміняється етапом, що завершує психічної напруги, критеріями якої 

служить стійка система взаємин в ізольованій групі: ТАК; НІ. 

 

Зовнішня толерантність – здатність зберігати рівновагу в конфліктній 

ситуації, приймати рішення й діяти в цих умовах: ТАК; НІ. 

 

Стан психічної нестійкості, що граничить із неврозом, виникає в результаті 

астенізації нервової системи, викликаний порушенням режиму праці й відпочинку, 

різними потрясіннями, що травмують психіку: ТАК; НІ. 

 

Заповните пробіли 

1. В екстремальних умовах на людину впливають сім основних психогенних 

факторів: 

1) ........................................................  

2) .... .................................................... 

3) ......................................................... 

4) .... .................................................... 

5) ..... ................................................... 

6) .... .................................................... 

7) ...... ................................................... 

 

2. Під час обговорення трагічної ситуації в дебрифінзі традиційно 

використовується наступна структура 

«……………………… - ………………………………- 

……………………………….». 

 

3. Перелічите основні типи поведінки людини в екстремальній ситуації: 

а) ..........................................................  

б) .......................................................... 

в)...........................................................  

г) ......................................................... 
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ГЛОСАРІЙ 

 

А

АВТЕНТИЧНІСТЬ – відповідність «Я-буття» внутрішній природі 

особистості, характеристика дійсності. Поняття, синонімічне 

КОНГРУЕНТНОСТІ. 

АВТОАГРЕСИВНІСТЬ – дії людини, спрямовані безпосередньо 

проти власної особистості. Виявляється у самозвинуваченні, 

самоприниженні, нанесенні собі тілесних ушкоджень, СУЇЦИДАЛЬНІЙ 

ПОВЕДІНЦІ. 

АВТОДЕСТРУКТИВНА ПОВЕДІНКА – сукупність дій, вчинених 

без задуму позбавити себе життя, проте таких, що ведуть як до фізичної, 

так й до психологічної та соціальної дезадаптації. 

АКСІОТЕРАПІЯ – метод психотерапевтичної роботи із 

потенціальними суїцидентами, спрямований на переоцінку цінностей, 

переорієнтацію клієнта, адаптацію його до реальності. Завдання 

аксіопсихотерапії: запобігання фіксації когнітивної настанови 

безвихідності та відсутності сенсу життя; особистісний розвиток клієнта, 

що підвищує кризову та фрустраційну толерантність. 

АКТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ – особливий вид діяльності 

особистості, що визначається інтенсифікацією власних основних 

характеристик (а саме: цілеспрямованості, мотивації, усвідомленості, 

володіння засобами та прийо- мами дій, емоційності), а також наявністю 

таких якостей як ініціативність та ситуативність. 

АКЦЕНТУАЦІЯ – виокремлення, підкреслення певної якості або 

ознаки на тлі інших, її особливий, проте в рамках норми, розвиток. 

АКУМУЛЯЦІЯ АФЕКТУ – процес тривалого накопичення 

негативних емоцій незначної сили із подальшою розрядкою у вигляді 

бурхливого та не- керованого афективного вибуху, що розпочинається 

без видимих причин. 

АМБІВАЛЕНТНІСТЬ – суперечливе ставлення суб’єкта до об’єкта, 

тим- часова спрямованість протилежних почуттів (наприклад, любові та 

ненавис- ті) на один і той самий предмет. Одна із рис, типових для 

невротиків. 

АНДРОГІНІЯ – виявлення тих чи інших якостей, що асоціюються 

із МАСКУЛІННІСТЮ або ФЕМІНІННІСТЮ, залежно від зовнішніх 

обставин, сфери діяльності, ситуації. Вважають, що людина з 

андрогінним характером не втрачає якостей своєї СТАТІ та не набуває 

характеристик іншої: вона має набір якостей, притаманний обом статям 

одночасно. 

АНОРМАЛЬНА КРИЗА – стан людини в умовах КРИЗИ, 

обтяжений патологічним розвитком і змінами. 

АНОМІЯ – поняття, запропоноване Е. Дюркгеймом з метою опису 

поведінки, що відхиляється від інституціональних норм: самогубств, 



апатії, розчарування і т. ін. Аномія являє собою історично зумовлений 

процес руйнування базових елементів культури перш за все в плані 

етичних норм. Певні соціальні групи (особливо молодь) відчужуються 

від суспільства, припиня- ють відчувати свою приналежність до нього, а 

тому і зрікаються зразків по- ведінки, які декларуються як соціально 

прийнятні. Замість конвенціональних (традиційних) засобів 

пропагуються власні – часто протиправні. 

АТИТЮД – система основних настановних ставлень 

ОСОБИСТОСТІ. 

АФЕКТ – потужне та нетривале нервово-психічне збудження, 

емоційний стан, пов'язаний із різкою зміною важливих для суб’єкта 

життєвих обставин. Супроводжується різко вираженими руховими 

проявами та змінами у функ- ціях внутрішніх органів, втратою вольового 

контролю та бурхливим вира- женням емоційних переживань. 

АФЕКТ НЕАДЕКВАТНОСТІ – надмірна захисна реакція на 

неуспіх, по- роджена зіткненням завищеної самооцінки та реальних 

можливостей. 

АФІЛІАЦІЯ – прив’язаність, прагнення бути разом з іншими 

людьми, потреба в спілкуванні, в реалізації емоційних контактів, проявах 

дружби та любові. 

В 

ВІДРЕАГУВАННЯ – зняття емоційної напруги через програвання 

у спе- ціально організованих умовах ситуацій, що призвели до появи 

негативного емоційного переживання. 

ВІКОВА КРИЗА – перехід від одного вікового етапу до іншого; 

період життя людини, що характеризується низкою циклічних 

перетворень. Проявами вікової кризи можуть бути депресивні стани, 

виражена незадоволе- ність собою, важкорозв’язувані проблеми 

внутрішнього і зовнішнього харак- теру, різкі зміни в поведінці людини. 

ВІКТИМНІСТЬ – здатність суб’єкта ставати жертвою злочину, що 

реалі- зується у соціальних, психологічних і моральних відхиленнях від 

норм без- печної поведінки. 

ВИВЧЕНА БЕЗПОРАДНІСТЬ – стан, що виникає у людини або 

тварини після досить тривалого аверсивного впливу, якого не можна 

уникнути. У людини вивчена безпорадність являє собою емоційний 

розлад (депресія або невротична тривога); можлива поява 

психосоматичних розладів. Основна характеристика вивченої 

безпорадності – тенденція до генералізації: хоча вона виникає стосовно 

конкретної ситуації, вивчена безпорадність поширюється на інші, таким 

чином, суб’єкт припиняє навіть намагатися вирішити завдання, що перед 

ним постає. 

ВНУТРІШНЯ КАРТИНА СВІТУ – сукупність уявлень людини про 

себе, світ і своє місце в ньому. Майже всі дії, думки та вчинки людини 

визна- чаються не об’єктивними обставинами, а саме суб’єктивною 



картиною світу. Розуміння картини світу людини – основа для надання 

психологічної допо- моги. 

ВНУТРІШНЯ СТИГМА – спровоковане ЗОВНІШНЬОЮ 

СТИГМОЮ ставлення до себе людей, які належать до певної групи. 

ВТОРИННА ВІКТИМІЗАЦІЯ – дія вторинних факторів, що 

впливають на стан постраждалого. 

ВТОРИННА ТРАВМА – зміни у внутрішньому досвіді терапевта, 

що виникають у результаті його емфатичної залученості у стосунки із 

клієнтом, який переживає травматичний стан. 

Г 

ГЕЙ-АФІРМАТИВНА терапія застосовується, коли людину 

задовольняють її переваги, проте вона бажає бути більш задоволеною 

власною гомосексуальною орієнтацією. 

ГЕЙ-КОНВЕРСИВНА терапія – напрямок терапевтичної роботи за 

змі- ною сексуальних переваг. 

ГЕНДЕР – нормативні уявлення про соматичні, психічні та 

психологічні якості, що асоціюються із МАСКУЛІННІСТЮ и 

ФЕМІНІННІСТЮ та, як вважається, відрізняють чоловіків від жінок. 

ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ – процес, у результаті якого суб’єкт відтворює 

пове- дінкову реакцію у відповідь на всі подразники або ситуації, схожі 

на без- умовний подразник або ситуацію, де відбувалось підкріплення. 

ГЕНОСОЦІОГРАМА – генеалогічне дерево, доповнене переліком 

важ- ливих життєвих подій. 

ГІПЕРВІКТИМНІСТЬ – прагнення до необдуманого ризику, 

досягнення ейфорії від подолання критичних і криміногенних ситуацій. 

ГІПОВІКТИМНІСТЬ – забезпечення підвищеної безпеки. 

ГОМОФОБІЯ – один із різновидів ксенофобії, страх перед 

гомосексуалізмом і людьми нетрадиційної сексуальної орієнтації. На 

рівні індивідуальної свідомості гомофобія часто є засобом 

психологічного самозахисту від власних неусвідомлюваних 

гомоеротичних почуттів, фантазій та спонукань 

ГОРЕ – реакція на втрату значущого об’єкта, частини 

ідентичності або майбутнього, що очікується. 

Д 

ДВАНАДЦАТЬ КРОКІВ – етапи роботи психотерапевтичних 

груп для наркозалежних (хворих на ВІЛ у тому числі): 

1. Визнання власного безсилля перед наркотиками. 

2. Апеляція до більш могутньої сили, ніж сила індивіда (Бог, 

космос, природа і т. ін.). 

3. Передача цій керівній силі власної волі. 

4. Аналіз власної поведінки з метою досягнення адекватної 

самооцінки (зняття із себе маски невизнаного таланта, жертви і т. ін.). 

5. Визнання своїх помилок (сповідь). 



6. Готовність за допомогою керівної сили позбавитись власних 

недоліків. 

7. Реальне звернення за допомогою. 

8. Готовність відшкодувати всі прикрості, що були завдані 

оточуючим людям. 

9. Реальне відшкодування, коли це можливо. 

10. Постійний контроль над власними вчинками. 

11. Постійний контакт із керівної силою. 

12. Передача власного досвіду іншим наркозалежним, що стали 

на шлях зцілення. 

ДЕБРИФІНГ – особливим чином організоване обговорення, що 

полягає в максимальному проясненні ситуації, встановленні того, де, що 

і в якій пос- лідовності відбувалося, впорядкуванні травматичної події. 

До процедури де- брифінгу входять також інформування й емфатичне 

вислуховування. Мета дебрифінгу – емоційне відреагування та 

когнітивне структурування, необхід- ні для відновлення у постраждалої 

людини почуття контрольованості над по- діями, що відбуваються. 

ДЕЛІНКВЕНТ – суб’єкт, чия девіантна поведінка в крайніх 

виявленнях є діями, що караються законом. 

ДЕПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ: 

1) зміна самосвідомості індивіда, що характеризується 

втратою психологіч- них і поведінкових особливостей, притаманних 

йому як особистості, втрата власного Я та болісне переживання 

відсутності емоціональної залученості стосовно близьких, роботи і т. 

ін.; 

2) у соціальній сфері – це безчуттєве (механістичне), негуманне 

ставлення до клієнтів, що приходять із метою лікування, консультації, 

одержання освіти і т. ін. 

ДЕПРЕСІЯ – афективний стан, що характеризується негативним 

емоційним фоном, змінами в мотиваційній сфері, когнітивних уявленнях 

і загальною пасивністю поведінки. Суб’єктивно людина насамперед 

відчуває важкі, болісні емоції та переживання – пригніченість, нудьгу, 

відчай. Різко знижені потяги, мотиви, вольова активність. 

ДЕСЕНСИБІЛІЗАЦІЯ (психотерапія систематичною 

десенсибілізацією) форма поведінкової психотерапії, спрямована на 

зниження емоційної сприйнятливості стосовно ситуації певного типу. 

Базується на припущенні, згідно з яким у разі фобії відбувається 

генералізація афекту, причому емоційне переживання страху 

пов’язується із первісно нейтральними ознаками тих ситуацій, що 

породили страх. Психотерапевтична мета, що постає у цьому випадку, – 

пов’язати ці стимули із позитивним підкріпленням. 



ДИСКРИМІНАЦІЯ – встановлення розбіжностей між власною та 

іншими групами та наголошення на них. Найбільш вірогідний результат 

дискримінації – тенденція до виникнення внутрішньогрупового 

фаворитизму або навпаки – акцентуація на позитивно оцінюваних 

розбіжностях на користь певної групи. 

ДИСКОРДАНТНА ПАРА – пара, у якій один із партнерів ВІЛ-

позитивний, а інший – здоровий. 

ДИСМОРФОФОБІЯ – ідеї фізичного недоліку, засновані на 

реальній або мнимій тілесній аномалії (зріст, вага тіла, форма обличчя), 

що супроводжуються прагненням до її корекції. 

ДИСОЦІАЦІЯ – порушення зв’язності психічних процесів. 

ДИСТРЕС – негативний вплив стресів і стресових ситуацій на 

діяльність аж до її повного руйнування. 

ДИСФОРІЯ – знижений настрій із дратівливістю, озлобленістю, 

похму- рістю, підвищеною чутливістю до дій оточуючих, із схильністю 

до спалахів агресії. Зрідка може виявлятись нетипово, у вигляді 

піднесеного або екзальтованого настрою із дратівливістю, напруженістю, 

агресивністю. 

Е 

ЕГОЇЗМ – характеристика особистості, що відбивається у наданні 

переваги власним інтересам над інтересами інших або суспільними. 

Базується на мотивах себелюбства та своєкорисливості. 

ЕГОЦЕНТРИЗМ – викривлене сприйняття дійсності, засноване на 

зосередженості на власних інтересах, відчуттях і досвіді; характеристика 

особистості, що близька до ЕГОЇЗМУ, проте має на меті не користь, а 

самоствердження виключності власного. 

ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПРОВИНА – відчуття провини, що 

супроводжує втрату відповідності собі справжньому, зокрема, 

нереалізовану можливість втілювати свій потенціал. 

ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ СТРАХ – особлива форма страху, пов’язана 

не із певними життєвими подіями конкретного індивіда, а із самою 

сутністю людини. Екзистенційні страхи можна поділити на такі: страх 

перед простором, страх перед часом, страх перед непізнаністю життя та 

страх перед собою. 

ЕКСПЛОЗИВНІСТЬ – порушення, що полягає у готовності до 

раптово- го, неадекватно потужного прояву афекту. 

ЕМОЦІЙНА СТАГНАЦІЯ – емоційна нечуттєвість, інертність. 

Виникає внаслідок переживання ТРАВМАТИЧНОЇ СИТУАЦЇЇ та 

виконує функцію захисту від психічного перевантаження. 

З 

ЗАЗЕМЛЕННЯ (А. Лоуен) – метафора відомого «принципу 

реальності» З. Фройда. Заземлення означає енергетичний контакт із 

ґрунтом, відчуття опори, що забезпечує усталеність і можливість 

рухатись. 



ЗСУВ РИЗИКУ – поняття соціальної психології, що означає більш 

високий рівень ризикованості дій, на які наважується група порівняно із 

діями окремих її членів, які виступають автономно. 

ЗОВНІШНЯ СТИГМА – несправедливе негативне або спрощено 

стереотипне ставлення до людей, які належать до певної групи. 

І 

ІДЕНТИЧНІСТЬ – почуття самототожності, власної істинності, 

повноцінності, співпричетності до світу та інших людей. Почуття 

набуття, адекватності власного Я та стабільного володіння ним 

незалежно від змін останнього та ситуації; здатність особистості до 

повноцінного виконання завдань, що постають перед нею на кожному 

етапі розвитку. 

ІМАЖИНАТИВНА ПСИХОТЕРАПІЯ – напрямок психотерапії, 

що ґрунтується на прийомах цілеспрямованого викликання образів уяви 

та подальшої роботи із виявленими у такий спосіб внутрішніми 

конфліктами. 

ІНВЕРСІЯ – процес і результат перестановки або заміни – до 

протилежності – мотивів, настанов, бажань, реакцій, поведінкових актів 

та ін. 

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕРАПІЯ – особливий вид екстреної 

психологічної допомоги, що полягає в трансляції певних рекомендацій та 

має на меті психологічну підтримку життєздатності тих людей, які 

знаходяться у повній ізоляції від оточуючого світу. 

К 

КАРТИНА СВІТУ – цілісна, багаторівнева, більш-менш 

усвідомлена си- стема уявлень людини про світ взагалі, про інших як 

об’єктів взаємодії та про себе як суб’єкта діяльності. 

КВІР (у перекладі з англійської мови – «дивний», «інший») є за 

змістом ідентичним поняттю «ГЕНДЕР», проте має більш політичну 

спрямованість і використовується із метою уникнення категоризації 

людей за критерієм їх сексуальної практики. 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ЧАСІ як характеристика зрілої 

ОСОБИСТОСТІ (за А. Маслоу) включає сумірність минулого, 

теперішнього та майбутнього, переживання реальності того, що 

відбувається, та вільне переміщення по лі- нії часу туди й назад. 

КОМПУЛЬСИВНА ПОВЕДІНКА – поведінка, що здійснюється 

нібито примусово, не пов’язана із досягненням поставлених людиною 

цілей. 

КОНГРУЕНТНІСТЬ – прийняття себе як цілісної особистості без 

будь- якого оцінювання, стан повної щирості, коли всі частини 

особистості функ- ціонують разом, переслідуючи спільну мету. Поняття, 

синонімічне АВТЕН ТИЧНОСТІ. 

КРИЗА – стан людини, що виникає у разі блокування її 

цілеспрямованої життєдіяльності або зовнішніми стосовно її особистості 

причинами (фрустрацією), або внутрішніми, зумовленими ростом, 



розвитком особистості, переходом до іншого життєвого циклу, етапу 

становлення. 

КРИЗА ІДЕНТИЧНОСТІ – втрата цілісності сприйняття себе та 

своєї ролі, що виявляється у порушенні здатності адекватно брати участь 

у складній соціальній взаємодії, в якій відбувається самореалізація 

людської особистості. 

КРИЗОВА ІНТЕРВЕНЦІЯ – екстрена психологічна допомога 

людині, що знаходиться у стані кризи. Базується на принципах 

короткочасності, реалістичності, особистісного залучення професіонала 

або добровольця кризової допомоги та симптом-центрованого контролю. 

МАСКУЛІННІСТЬ – комплекс психологічних і характерологічних 

особливостей, що традиційно приписуються чоловікам. До них належать 

сила, твердість, жорстокість та ін. 

МАНІПУЛЮВАННЯ (синонім – «макіавеллізм») – термін, що 

означає приховане керування діями або поведінкою в цілому інших 

людей через експлуатацію їх «слабких місць». 

МУМІФІКАЦІЯ – поведінка, за якої людина, яка переживає смерть 

іншої людини, зберігає все так, як було за часів померлої, аби кожної 

хвилини бути готовою до її повернення. 

Н 

НАДМІРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ – крайня позиція терапевта, 

пов’язана із фантазіями спасіння або помсти та зумовлена «надлишком» 

емпатії. У результаті такої надлишкової емпатії терапевт може вийти за 

межі професійного спілкування із пацієнтом. 

НАДПИЛЬНІСТЬ – поведінка комбатанта, яка полягає в пильному 

спостереженні всього, що відбувається навколо, нібито в ситуації загрози 

для життя. 

НАДЦІННІ ІДЕЇ – афективно насичені судження та уявлення, що 

виникають у зв’язку із реальними обставинами, проте набувають 

неадекватно ро- зширеного значення. 

НЕВРОЗ – група поширених нервово-психічних розладів, 

психогенних за природою, проте не зумовлених психотичними станами. 

Клінічна картина неврозів містить як соматовегетативні розлади, так і 

негативні суб’єктивні переживання (тривога, відчуття власної 

неповноцінності). У разі неврозів на перший план виступають розлади 

емоційної сфери. Ускладнення пошуку виходу зі стану переживань 

призводить до психічної та фізіологічної дезорганізації особистості, 

формування невротичних симптомів. 

НЕВРОТИЗМ – стан, що характеризується емоціональною 

нестійкістю, тривогою, вегетативними розладами. 

НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ҐРУНТ СУЇЦИДАЛЬНОЇ 

ПОВЕДІНКИ – поведінка людини, при якій вона переважно констатує 

для себе відсутність бажання жити, яке проте ще не відповідає бажанню 

не жити. 



НЕЙРОТИЗМ – показник адаптації до швидкозмінних або 

екстремальних ситуацій (підвищена емоційна сприйнятливість, 

дратливість, у результаті яких розвиваються емоціональна нестійкість і 

тривожність). 

НОРМАЛЬНА КРИЗА – стан людини, зумовлений самою 

суперечливою логікою та динамікою розвитку та становлення 

особистості. 

О 

ОПИТУВАЛЬНИК ВИГОРАННЯ (автор Jackson Maslach, 1984) – 

психодіагностична методика, яка включає 4 субшкали: емоційну 

виснаженість, особистісне самоздійснення, деперсоналізацію, 

ущербність як наслідок роботи за альтруїстичною професією. Містить 25 

пунктів. 

ОСОБИСТІСТЬ – це: 

1) соціально та культурно інтегрована система, у 

функціонуванні якої колосальну роль відіграють соціокультурні 

фактори; 

2) саморегульована та самокерована система, якій притаманний 

певний набір механізмів саморегуляції, в якому роль керівного фактора 

відіграє індивідуальна система цінностей особистості; 

3) складна система, що самоорганізується, якостями якої є такі: 

• адаптивність – здатність з метою самозбереження поводити 

себе відповідно до мінливих умов середовища; 

• спроможність активно прагнути певного результату, 

керуючись планом, що наперед відбиває майбутній результат дій; 

4) відкрита система, що існує як елемент іншої, більш великої – 

суспільства. 

5) система, розвиток якої зумовлює боротьба, що проявляється, з 

одного боку, у прагненні до зняття напруги, врівноваженні власної 

взаємодії із на- вколишнім оточенням, а з іншого – у пошуці постійної 

напруги, постановці та реалізації цілей, проектів і т. ін. 

П 

ПАЛІАТИВНА МЕДИЦИНА – наука, що займається вивченням 

правил допомоги хворому в процесі вмирання. 

ПАНІКА – особливий емоційний стан, що виникає як наслідок або 

дефіциту інформації про деяку жахливу або незрозумілу ситуацію, або її 

надлишку. Паніка виявляється в стихійних імпульсивних діях і 

супроводжується тимчасовим переживанням гіпертрофованого страху, 

що породжує некеровану, нерегульовану поведінку людей (втрату 

критики та контролю), іноді із повною нездатністю реагувати на 

поклики, втратою почуття обов’язку та честі. 



ПАРАСУЇЦИД – спроба самогубства, спрямована на одержання 

соціального ефекту. 

ПАРАСУЇЦИДАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ – активні фантазії про власну 

смерть, проте не про самогубство. 

ПЕРЕБІЛЬШЕНЕ РЕАГУВАННЯ – поведінка комбатанта або 

заручника, при якій за умов найменшої несподіванки людина робить 

стрімкі рухи (кидається на землю, різко обертається та приймає бойову 

позу, коли хтось набли- жається до неї зі спини), раптом здригається, 

біжить, голосно кричить і т. ін. 

ПЕРИНАТАЛЬНА ПЕДАГОГІКА – галузь педагогіки, що вивчає 

виховання ще ненародженої дитини шляхом забезпечення її стимулами, 

які сприятливо вплинуть на її стан і розвиток. 

ПЕРИНАТАЛЬНІ МАТРИЦІ (термін С. Грофа) – фіксація 

перинатальних подій, що відповідають періоду вагітності, пологів і 

післяпологового етапу у вигляді чотирьох кліше або штампів. С. Гроф 

розрізняє матриці наївності (період вагітності до початку пологів), 

жертви (період від початку пологової діяльності до розкриття матки), 

боротьби (до моменту народження дитини) та свободи (протягом перших 

семи днів життя). 

ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД (ПТСР) – 

комплекс симптомів у тих людей, які пережили травматичний стрес. 

Розрізняють гострі, хронічні та відстрочені ПТСР. До основних 

симптомів ПТСР належать: симптоми повторного переживання (або 

«вторгнення»), уникнення та фізіологічної гіперактивації. 

ПОШУКОВА АКТИВНІСТЬ – поведінка, спрямована на змінення 

ситуації (або ставлення до неї) за умов відсутності певного прогнозу її 

результатів, проте при постійній увазі до ступеня його ефективності. 

ПРЕВЕНТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ – діяльність, спрямована на 

запобігання певним явищам і процесам. 

ПРЕСУЇЦИДАЛЬНИЙ ПЕРІОД – період від виникнення перших 

суїцидальних переживань до їх реалізації. 

ПРИНЦИП «ТУТ І ТЕПЕР» – принцип, особливість якого полягає 

в тому, що психолог не торкається переживань, пов’язаних із минулим, а 

працює з актуальними переживаннями та очікуваннями, спрямованими 

на майбутнє. 

ПРОАКТИВНІ СТРАТЕГІЇ КЕРУВАННЯ СТИГМОЮ – стратегії, 

які кидають виклик стигмі та мають на увазі невизнання соціальних 

норм, пок- ладених у її основу. 

ПРОСОЦІАЛЬНА ПОВЕДІНКА – будь-які дії, спрямовані на 

благополуччя інших людей. Діапазон цих дій досить широкий – від 

люб’язності до допомоги людині, яка потрапила в біду. 

ПСИХАСТЕНІЯ – хворобливий розлад психіки, якому притаманні 

над мірна нерішучість, боязкість, помисливість, схильність до 

нав’язливих ідей. 



ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я – явище, що визначається ВООЗ за 

такими критеріями: 

а) усвідомлення та відчуття безперервності існування, постійність, 

ідентичність фізичного та психічного Я; 

б) відчуття подібності переживань в однотипних ситуаціях; 

в) критичне ставлення до себе та результатів своєї діяльності; 

г) відповідність психічних реакцій силі та частоті впливів, 

соціальних ситуацій, обставин; 

д) здатність коректувати свою поведінку; 

е) планування своєї діяльності, реалізація цих планів; 

є) здатність змінити свою поведінку відповідно до ситуації. 

ПСИХОЛОГІЧНЕ ПОДОЛАННЯ – усвідомлена поведінка 

суб’єкта, що є гнучкою, підпорядкованою меті опанування стресового 

впливу, диференці- йованою й орієнтованою на реальність. Стратегії 

психологічного подолання умовно поділяють на три великі групи: 

проблемно-орієнтована поведінка, емоційне реагування та уникнення. 

Виділяють також ресурси психологічного подолання, до яких відносять, 

наприклад, соціальну підтримку та гумор. 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІК – якісно своєрідний ступінь 

онтогенетичного розвитку, зумовлений закономірностями формування 

організму, умовами життя, навчання та виховання, що має конкретно-

історичне походження. Поняття «психологічний вік» і «хронологічний 

вік» не є тотожними, адже останнє відбиває тривалість існування 

індивіда з моменту його народження. 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ – спеціальна регулятивна система 

стабілізації особистості, спрямована на мінімізацію негативних 

переживань: на усунення або зведення до мінімуму почуття тривоги, 

пов’язаного з усвідомлен ням конфлікту, що ставить під загрозу 

цілісність особистості. Функція психологічного захисту – відгородження 

сфери свідомості від негативних, травмуючих переживань. 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧАС – процес усвідомлення та переживання 

особистістю міжподієвих відношень, суб’єктивної картини життєвого 

шляху. 

Р 

РЕАБІЛІТАЦІЯ – відновлення нормальної життєдіяльності та 

працездатності хворих та інвалідів, що досягається різними методами 

лікування та за- стосуванням інших спеціальних засобів 

РЕАДАПТАЦІЯ – процес повторного включення індивіда в 

соціальний контекст і формування в нього компенсаторних соціальних 

навичок після пе- режитої життєвої кризи, з причини якої були порушені 

минулі соціальні кон- такти. 

РЕАКТИВНІ ПСИХОЗИ – стани, які виникають у результаті 

впливу фа- кторів, що мають особливу значущість для людини або 

погрожують її життю та благополуччю. Розвиваються як реакція на 

ТРАВМАТИЧНУ ПОДІЮ і пе- рестають існувати після її вирішення або 



зникнення. Реактивним психозам притаманні гострота сприйняття, 

глибина розладу, втрата критичності оцінки подій, що відбуваються. 

Легше виникають у психопатологічних особистос- тей, наприклад, 

істеричних, емоційно нестійких, параноїчних. 

РЕАКТИВНІ СТРАТЕГІЇ КЕРУВАННЯ СТИГМОЮ – стратегії, 

що включають захисні спроби уникнути впливу стигми (або пом’якшити 

його), але мають на увазі прийняття соціальних норм і цінностей. 

РЕАКЦІЯ «БИЙ АБО БІЖИ» – ланцюг фізіологічних і біохімічних 

змін (прискорення серцебиття та дихання, зростання напруги м’язів, 

зміна складу крові та інших рідин організму і т. ін.), що відбуваються в 

тілі людини кож- ного разу, коли вона сприймає сигнал небезпеки. 

РЕАКЦІЯ ГОРЯ – відповідь на втрату близької людини, що 

звичайно ро- звивається після фази шоку та потрясіння, проходить фазу 

депресивної зосе- редженості думок на померлому та з часом 

завершується періодом розв’язки. Послідовність розвитку фаз реакції 

різна; вона може переростати у справжнє депресивне захворювання. 

РЕАКЦІЯ ЕГОЦЕНТРИЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ – гострі та 

коротко- часні реакції на конфлікти, що розпочинаються з афективних 

переживань, але швидко генералізуються, охоплюючи всі рівні психічної 

діяльності. 

РЕАКЦІЯ НЕГАТИВНОГО БАЛАНСУ – предсуїцидальні стани, 

змістом яких є раціональне «підведення життєвих підсумків», оцінка 

пройденого шляху, визначення реальних перспектив існування, 

порівняння позитивних і негативних моментів продовження 

життєдіяльності. 

РЕАКЦІЯ ПСИХАЛГІЇ – відчуття «душевного болю». При цьому 

транс- формацій свідомості, біологічних потреб і вітальних проявів не 

відбувається, зберігається здатність до диференціації зовнішніх стимулів. 

РЕКУРЕНТНЕ ПЕРЕЖИВАННЯ ТРАВМИ – повторне проживання 

травм, ілюзії, галюцинації, раптові, яскраві та реалістичні, 

спалахоподібні травматичні переживання. 

РИКОШЕТНА ВІКТИМІЗАЦІЯ – психологічна шкода, яку 

спричиняє ситуація нападу і т. ін. рідним і близьким потерпілого. 

САМОДРАМАТИЗАЦІЯ – болісне усвідомлення власної 

несхожості на інших, що супроводжується переживанням нав’язливого 

жалю до себе та са- мопринизливими ідеями. 

СИНДРОМ ВИГОРАННЯ – виснаження або знос, що відбувається 

у людини в процесі роботи в результаті занадто високих вимог до 

власних ресурсів. У такому стані фахівець не очікує на винагороду та 

задоволення від роботи, що виконується, а, навпаки, – очікує на 

покарання. Розрізняють три основні симптоми вигорання: емоціональне 

виснаження, деперсоналізація та недостатнє відчуття особистісного 

досягнення. 

СОЦІАЛЬНА ДЕЗАДАПТАЦІЯ – непорозуміння, відчуження у 

спілку- ванні та професійному самовизначенні, проблеми у сферах 



фінансів, освіти, створення та збереження родини, з якими стикається 

суб’єкт. 

СТАТЕВА НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНІСТЬ – психологічний опис 

людини, що має низькі показники за шкалами як типово чоловічих, так і 

типово жіно чих якостей і характеристик. 

СТАТЕВА РОЛЬ – диференціація діяльності, статусів, прав та 

обов’язків індивідів залежно від їх статевої приналежності. 

СТАТЕВО-РОЛЬОВА ІДЕНТИЧНІСТЬ – усвідомлення індивідом 

влас- ної статевої приналежності; переживання власної маскулінності – 

фемінінно- сті; готовність грати певну статеву роль. Єдність 

самосвідомості та поведінки індивіда, який відносить себе до певної статі 

та орієнтується на вимоги влас- ної статевої ролі. 

СТАТЬ – генетично та фізіологічно закріплені за людиною 

особливості побудови статевих органів, що визначають її роль у процесі 

запліднення. 

СТИГМА («клеймо») – стереотипне та негативне ставлення до 

людей, поєднаних певною загальною характеристикою. 

СТИГМАТИЗАЦІЯ – соціально-психологічна дискримінація 

певної групи людей. 

СТОКГОЛЬМСЬКИЙ СИНДРОМ – ситуація, в якій заручники 

нібито «переходять» на бік злочинців, що відбивається в їх баченні 

ситуації та пове- дінці. 

СТРАТЕГІЇ «КЕРУВАННЯ СТИГМОЮ» – особливі життєві 

стратегії, що вимушені виробляти люди, які живуть із ВІЛ. Розрізняють 

ПРОАКТИВНІ та РЕАКТИВНІ стратегії керування стигмою 

СТРЕС (упроваджений Г. Сельє) – неспецифічна відповідь 

організму на зміну умов, що потребує пристосування. Виділяються три 

стадії стресу: три- воги (alarm); резистентності або опору; виснаження. 

Травматичний стрес – нормальна реакція людини на анормальні 

обставини, як то загроза життю, смерть або поранення іншої людини, 

участь у бойових діях, насильство, сти- хійне лихо, катастрофи і т. ін. 

СТРЕСОГЕННІ УМОВИ (П. Фресс) – умови, в яких людина не 

здатна, не вміє або не готова діяти з причини їх новизни, незвичайності, 

раптовості виникнення. 

СУЇЦИД – соціально-психологічний стан особистості в умовах 

невирі- шеного конфлікту, результатом якого є реалізація усвідомленого 

бажання пі- ти із життя. 

СУЇЦИДАЛЬНА ПОВЕДІНКА – поведінка суб’єкта, що окрім 

суїциду, включає суїцидальні замахи, спроби та виявлення. До замахів 

відносять усі суїцидальні акти, які не завершились смертю з причини, що 

не залежить від суїцидента (обрив мотузки, своєчасні реанімаційні 

заходи і т. ін.). До суїци- дальних виявів належать відповідні думки, 

вислови, натяки, що, однак, не супроводжуються будь-якими діями, 

спрямованими на позбавлення себе життя. 

Т 



Т-ГРУПА – група тренінгу, що створюється для впливу в системі 

міжо- собистісних відносин на всіх її членів із метою розвитку в них 

соціально- психологічної компетенції, навичок спілкування, взаємодії, 

керування конф- ліктними ситуаціями. 

ТАНАТОЛОГІЯ (від грецьких коренів thanatos — смерть та logos 

— на- вчання) – розділ теоретичної та практичної медицини, що вивчає 

стан органі- зму на кінцевій стадії патологічного процесу, динаміку та 

механізми вмиран- ня, безпосередні причини смерті. 

ТЕРМІНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА – психологічна 

допо- мога пацієнтам, які вмирають від невиліковної хвороби або 

старості. Основ- ний фокус роботи фахівця – страх людини перед 

стрімким та необоротним завершенням життя. 

ТЕРОРИЗМ – залякування людей насильством, що реалізується у 

різних формах: фізичній, політичній, економічній, інформаційній і т. ін. 

ТРАВМАТИЧНІ ПОДІЇ – події, що можуть порушити цілісність 

особистості та нанести «душевну рану», які загрожують життю людини 

та можуть призвести до серйозної фізичної травми або поранення: 

пов’язані із сприйняттям жахливих картин смерті або поранень інших 

людей; такі, що мають відношення до насильницької або несподіваної 

смерті близької людини; пов’язані із присутністю під час насильства над 

близькою людиною або оде- ржанням інформації про це; пов’язані із 

провиною конкретної людини за смерть або тяжку травму іншої. До 

переліку травматичних входять також си- туації, у яких людина 

знаходиться (або знаходилась) під впливом шкідливих для організму 

факторів (радіація, отруйні речовини і т. ін.). 

ТРИВОЖНІСТЬ – показник емоційної схильності до 

АУТОАГРЕСІЇ за- лежно від зовнішніх подразників (постійна або 

ситуативна якість людини приходити до стану підвищеної турботливості, 

відчувати страх і тривогу в специфічних соціальних ситуаціях, 

пов’язаних із випробуваннями). 

Ф 

ФРУСТРАЦІЯ – психологічна реакція, пов’язана із розчаруванням, 

нев- дачею у досягненні певної мети, руйнуванні сподівань і т. ін. 

Ш 

ШКАЛА КЛІНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ CAPS застосовується для 

діагно- стики рівня виразності симптоматики ПТСР, частоти виявлення 

симптомів, ступеня їх впливу на соціальну активність та виробничу 

діяльність клієнта. За допомогою питань шкали визначається частота 

симптому, що вивчається, протягом минулого місяця, а потім оцінюється 

інтенсивність його виявлення. 

ШКАЛА ОЦІНКИ ВПЛИВУ ТРАВМАТИЧНОЇ ПОДІЇ – шкала, що 

включає 22 пункти, побудована як самозвіт і виявляє перевагу тенденції 

до уникнення, вторгнення (нав’язливого відтворення) травматичної події 

та гі- перзбудження (злість, дратливість, гіпертрофована реакція 

переляку, склад- нощі з концентрацією і т. ін.). Зміст самозвіту 



пов'язаний із певними життє- вими подіями, а також із специфікою 

показників, що вимірюються. 

ШОК «ЧОРНОГО КОЛЬОРУ» (при інтерпретації плям Роршаха): 

дослі- джуваний вагається під час опису плями переважно чорного 

кольору, мов- чить протягом 1-2 хвилин, відмовляється давати відповіді, 

пропускає карти. 

Я 

ЯКОРІННЯ – техніка NLP, у ході якої внутрішня або зовнішня 

подія (звук, слово, підняття руки, інтонація, дотик) пов’язується із 

певною реакці- єю або станом та спричиняє її появу. Якорі можуть 

виникати природно або встановлюватися навмисно. Позитивний якір 

викликає ресурсне переживан- ня, негативний – проблемне. 

ЯТРОГЕНІЯ – несприятливе змінення стану хворого, зумовлене 

ситуацією лікування, неусвідомленими діями лікаря, які являють собою 

негативне навіювання. 
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