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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вивчення навчальної дисципліни «Кризова психологія»
обов’язкових компонент складена відповідно до освітньої програми другого
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю
053 психологія
(практична психологія).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості поведінки
людини в ситуаціях кризової події і катастрофи, стратегії подолання життєвих
криз, програми психологічної допомоги клієнтам, які зазнали кризи.
Міждисциплінарні зв’язки: «Практична психологія», «Психологія
особистості»,
«Основи
психологічного
консультування»,
«Основи
психокорекції», «Основи психотерапії», «Основи психореабілітації», «Клінічна
психологія».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема № 1: Кризова психологія як наука.
Тема № 2: Кризи розвитку, їх психологічна сутність.
Тема № 3: Травматичні кризи.
Тема № 4: Посттравматичні стресові розлади.
Тема № 5: Психологічна допомога при травматичних кризах.
Тема № 6: Кризи втрати та їх подолання.
Тема № 7: Суїцидальні кризи та їх подолання.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Кризова психологія» є
формування всебічного та адекватного уявлення студентів про теоретичні
підходи кризової психології, кризові події та їх психологічні наслідки у житті
людини, оволодіння основними методами
психологічної діагностики
травматичних станів, стратегіями та методами психологічної допомоги людині
у кризовій і посткризовій ситуації життєвого шляху.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Кризова психологія» є
ознайомлення студентів з теоретичними підходами кризової психології,
кризовими подіями та їх психологічними наслідками у житті людини; вивчення
психологічних механізмів та закономірностей протікання криз та їх різновидів;
оволодіння студентами основними методами
психологічної діагностики
травматичних станів; оволодіння студентами стратегіями та методами
психологічної допомоги людині у кризовій і посткризовій ситуації життєвого
шляху.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
поняття та ознаки кризи, кризової події, ситуації, їх види;
основні характеристики критичних ситуацій, їх різновиди, особливості прояву,
вплив на особистість; основні закономірності переживання кризової події, суть
кризового стану; кризи розвитку, їх ознаки, закономірності протікання та
подолання; травматичні кризи, їх особливості, закономірності протікання та
подолання; кризи втрати, їх психологічні особливості; основні програми та
методи психологічної допомоги в кризових ситуаціях;

вміти: визначати особливості прояву дії різноманітних критичних
ситуацій; проводити психологічну діагностику кризових станів та ПТСР;
надавати екстрену психологічну допомогу людям в гострому стресовому стані;
розробляти програми надання психологічної допомоги людям, які знаходяться
у кризових станах; використовувати основні психокорекційні та
психотерапевтичні техніки при наданні психологічної допомоги людині у
кризовій і посткризовій ситуації життєвого шляху.
1.4. Форма підсумкового контролю залік.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4,0 кредити
ЕСТS.
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
ТЕМА № 1: «Кризова психологія як наука»
Історія виникнення та розвитку кризової психології. Предмет та завдання
кризової психології. Методи кризової психології. Місце кризової психології в
системі наукового знання та психологічної практики. Основні поняття кризової
психології: криза, кризова ситуація, кризова подія, кризовий стан, стрес,
переживання.
ТЕМА № 2: «Кризи розвитку, їх психологічна сутність»
Поняття кризи розвитку, її особливості, ознаки, види. Вікові кризи
психічного та особистісного розвитку. Кризи психосексуального розвитку
особистості. Нормативні кризи професійного становлення особистості тв. їх
подолання. Кризи розвитку сім’ї як соціальної групи, їх подолання. Кризи
розвитку організації, кризовий менеджмент. Кризи розвитку великих
соціальних груп.
Екзистенціальні кризи. Свобода, відповідальність, смерть, ізоляція,
провина, екзистенціальна тривога, сенс та його відсутність як предмет
екзистенційних криз. Переживання
і
подолання екзистенційних криз.
Логотерапевтичний підхід у кризовій психології. Екзистенційна психотерапія.
ТЕМА № 3. «Травматичні кризи»
Поняття травматичної кризи.
Травматичні ситуації: поняття, класифікації, ознаки, наслідки.
Класифікація критичних ситуацій за Т.Титаренко. Види травмуючих ситуацій
за Ф.Є. Василюком. Фактори та механізми впливу травмуючої ситуації.
Поняття екстремальної та надзвичайної ситуацій. Фактори та особливості
впливу екстремальної ситуації. Суб’єкти екстремальної ситуації. Психогенії
при екстремальних ситуаціях. Психологічні наслідки тероризму. Військові дії
як травматична подія. Насильство та його психологічні наслідки.
Психічна травма. Поняття та ознаки психічної травми. Психофізіологія
травми. Розвиток уявлень про психічну травму у психології. Соціальний,
умовно-рефлекторний, психофізіологічний, психоаналітичний та когнітивний
підходи. Етапи реакції на травму. Психологічні наслідки психічної травми.
Вторинна психічна травма.

ТЕМА № 4. «Посттравматичні стресові розлади (ПТСР)»
Поняття стресу, травматичного стресу, гострої реакції на стрес,
посттравматичного стресового розладу. Історія наукових поглядів на ПТСР.
Теоретичні моделі ПТСР. Фактори ризику ПТСР. Діагностичні критерії ПТСР.
Методи психологічної діагностики ПТСР. Епідеміологія, етіологія
та
психологічна враженість при ПТСР. Дисоціація та ПТСР.
ТЕМА № 5. «Психологічна допомога при травматичних кризах»
Психологічна діагностика клієнтів у травмуючій ситуації і після неї. Мета
та завдання психологічної допомоги. Принципи надання кризової психологічної
допомоги.
Поняття кризової інтервенції. Екстрена психологічна допомога людям в
гострому стресовому стані. Психологічний дебрифінг: мета, завдання,
організація, структура. Аутодебрифінг. Загальна характеристика методу «група
підтримки».
Психологічна просвіта при роботі з кризовими клієнтами.
Психологічна корекція травматичного стресу. Травмоорієнтовані методи
психологічної допомоги. Терапія травми методом системних розміщень за
Францем Рупертом. Терапія травми Пітера Левіна.
Метод ДПРО
(Десенсибілізація та переробка за допомогою рухів очей) Шапіро. Енергетична
терапія Фреда Галло. Психодинамічно - імажинативна терапія Луїзи Редеман.
Бодинаміка Лісбет Марчер. TRE-вправи Девіда Берсели. Техніки нервовом’язової релаксації.
Психологічні техніки подолання травмуючих ситуацій. Когнітивні
механізми пристосування до загрозливих подій. Техніка послаблення
травмуючого інциденту. Пролонговане поринання в уявленні. Когнітивне
переструктурування. Техніка м’язової релаксації з візуалізацією. Техніки
нервово-м’язової релаксації.
Когнітивно-біхевіоральні
технології
профілактики
та
корекції
психологічних наслідків травматичної кризи. Символдрама у психотерапії
ПТСР. Застосування НЛП у допомозі клієнтам, які зазнали травматичну кризу.
Копінг-поведінка, її сутність. ЧУДО і Ви. Проблема ефективності
психологічного подолання.
ТЕМА № 6. «Кризи втрати, їх подолання»
Поняття «кризи втрати», її різновиди та ознаки.
Неоднозначна втрата: поняття, види, ознаки, особливості
Поняття горя. Прояви, стадії та задачі горя. Нормальне та патологічне
горе. Горе втрати як процес. Нетипові симптоми горя.
Психологічна допомога на стадії шокової реакції на втрату. Психологічна
допомога на стадії гострого горя. Психологічна допомога на стадії відновлення.
Дитяче горе, його особливості. Психологічна допомога дитині, яка
пережила горе.
Психодраматичний підхід у допомозі клієнтам, які зазнали кризи.
Позитивна психотерапія як засіб допомоги кризовим клієнтам. Сімейна
психотерапія при кризах втрати. Гештальт-підхід до надання психологічної

допомоги кризовим клієнтам. Техніки пробачення та прощання: медитації
пробачення, написання прощальних листів тощо. Тренінг «Зцілення від горя».
Психологічне консультування клієнтів, які пережили горе.
ТЕМА №7. «Суїцидальні кризи та їх подолання»
Суїцидальна поведінка як форма кризового реагування. Індикатори
суїцидального ризику. Ситуаційні індикатори суїцидального ризику. Когнітивні
індикатори суїцидального ризику. Поведінкові індикатори суїцидального
ризику. Емоційні індикатори суїцидального ризику. Антисуїцидальні чинники.
Загальні принципи психологічної допомоги суїцидальним клієнтам.
Консультування суїцидвльних клієнтів. Психологічне консультування осіб, які
уціліли після самогубства.
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Контрольні питання, що виносяться на залік
Історія виникнення та розвитку кризової психології.
Предмет, завдання та методи кризової психології.
Основні поняття кризової психології: криза, кризова ситуація, кризова
подія,
Основні поняття кризової психології: кризовий стан, стрес, переживання,
подолання.
Поняття кризи розвитку, її особливості, ознаки, види.
Вікові кризи психічного та особистісного розвитку.
Кризи психосексуального розвитку особистості.

8. Нормативні кризи професійного становлення особистості тв. їх
подолання.
9. Кризи розвитку сім’ї як соціальної групи, їх подолання.
10.Кризи розвитку організації, кризовий менеджмент.
11.Екзистенціальні кризи.
12.Свобода, відповідальність, смерть як предмет екзистенційних криз.
13.Провина, екзистенціальна тривога, сенс та безглуздя як предмет
екзистенційних криз
14.Переживання і подолання екзистенційних криз.
15.Екзистенційна психотерапія.
16.Логотерапевтичний підхід у кризовій психології.
17.Поняття травматичної кризи.
18.Травматичні ситуації: поняття, класифікації, ознаки, наслідки.
19.Фактори та механізми впливу травмуючої ситуації.
20.Поняття та суб’єкти екстремальної та надзвичайної ситуацій, їх види.
21.Фактори та особливості впливу екстремальної ситуації.
22.Психогенії при екстремальних ситуаціях.
23.Психологічні наслідки тероризму.
24.Військові дії як травматична подія.
25.Психічна травма. Поняття та ознаки психічної травми.
26.Розвиток уявлень про психічну травму у психології.
27.Соціальний,
умовно-рефлекторний,
психофізіологічний,
психоаналітичний та когнітивний підходи до розуміння психічної травми.
28.Етапи реакції на травму. Психологічні наслідки психічної травми.
29.Вторинна психічна травма.
30.Поняття, форми та типи насильства.
31.Домашнє (сімейне) насильство: ознаки та міфи.
32.Насильство над дітьми: чинники, типи та ознаки.
33.Поняття та наслідки сексуального насильства.
34.Поняття стресу, травматичного стресу, посттравматичного стресового
розладу.
35.Історія наукових поглядів на ПТСР.
36.Теоретичні моделі ПТСР.
37.Діагностичні критерії ПТСР.
38.Методи психологічної діагностики ПТСР.
39.Епідеміологія, етіологія та психологічна враженість при ПТСР.
40.Психологічна діагностика клієнтів у травмуючій ситуації і після неї.
41.Мета, завдання та принципи психологічної допомоги.
42.Поняття та принципи кризової інтервенції.
43.Екстрена психологічна допомога людям в гострому стресовому стані.
44.Психологічний дебрифінг: мета, завдання, організація, структура.
45.Загальна характеристика методу «група підтримки».
46.Психологічна просвіта при роботі з кризовими клієнтами.
47.Травмоорієнтовані методи психологічної допомоги.
48.Терапія травми методом системних розміщень за Францем Рупертом.
49.Терапія травми Пітера Левіна.

50.Метод ДПРО (Десенсибілізація та переробка за допомогою рухів очей)
Шапіро.
51.Енергетична терапія Фреда Галло.
52.Психодинамічно - імажинативна терапія Луїзи Редеман.
53.Бодинаміка Лісбет Марчер.
54.TRE-вправи Девіда Берсели.
55.Техніки нервово-м’язової релаксації та м’язової релаксації з
візуалізацією.
56.Когнітивні механізми пристосування до загрозливих подій.
57.Техніка послаблення травмуючого інциденту.
58.Пролонговане поринання в уявленні.
59.Когнітивне переструктурування.
60.Когнітивно-біхевіоральні
технології
профілактики
та
корекції
психологічних наслідків травматичної кризи.
61.Символдрама у психотерапії ПТСР.
62.Застосування НЛП у допомозі клієнтам, які зазнали травматичну кризу.
63.Проблема ефективності психологічного подолання.
64.Поняття «кризи втрати», її різновиди та ознаки.
65.Неоднозначна втрата: поняття, види, ознаки, особливості
66.Поняття, прояви, стадії та задачі горя.
67.Нормальне та патологічне горе. Нетипові симптоми горя.
68.Горе втрати як процес.
69.Психологічна допомога на різних стадіях горя втрати.
70.Дитяче горе, його особливості. Психологічна допомога дитині, яка
пережила горе.
71.Психодраматичний підхід у допомозі клієнтам, які зазнали кризи.
72.Позитивна психотерапія як засіб допомоги кризовим клієнтам.
73.Сімейна психотерапія при кризах втрати.
74.Гештальт-підхід до надання психологічної допомоги кризовим клієнтам.
75.Психологічне консультування клієнтів, які пережили горе.
76.Суїцидальна поведінка як форма кризового реагування.
77.Індикатори суїцидального ризику.
78.Загальні принципи психологічної допомоги суїцидальним клієнтам.
79.Консультування суїцидвльних клієнтів.
80.Психологічне консультування осіб, які уціліли після самогубства.

