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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі
Найменування
знань, код та назва
показників
спеціальності, ступень
вищої освіти
Кількість кредитів ECTS 05 Соціальні та
–4
поведінкові науки;
Загальна кількість годин 053 «Психологія»;
– 120
другий (магістерський)
Кількість тем - 8
рівень вищої освіти

Характеристика
навчальної дисципліни
Навчальний курс 1 (денна
форма навчання)
Семестр 1
Види контролю: залік

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
денна форма навчання
заочна форма навчання
Лекції – 26;
Семінарські заняття – 10;
Практичні заняття – 16;
Лабораторні заняття – 0;
Самостійна робота – 68;
Індивідуальні завдання:
Курсова робота – 0;
Реферати – 1/1

Лекції
– 14;
Семінарські заняття – 4;
Практичні заняття – 8;
Лабораторні заняття – 0;
Самостійна робота - 94:
Індивідуальні завдання:
Курсова робота – 0;
Реферати – 1/1

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни «Кризова психологія» 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.
Завдання навчальної дисципліни «Кризова психологія»:
1. Ознайомлення студентів з теоретичними підходами кризової психології,
кризовими подіями та їх психологічними наслідками у житті людини.
2. Вивчення психологічних механізмів та закономірностей протікання криз
та їх різновидів.
3. Оволодіння студентами основними методами психологічної діагностики
травматичних станів.
4.Оволодіння студентами стратегіями та методами психологічної допомоги
людині у кризовій і посткризовій ситуації життєвого шляху.
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Міждисциплінарні зв’язки: «Практична психологія», «Психологія
особистості», «Основи психологічного консультування», «Основи психокорекції»,
«Основи психотерапії», «Основи психореабілітації», «Клінічна психологія».
Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної
дисципліни здобувач вищої освіти повинен
знати:
1. поняття та ознаки кризи, кризової події, ситуації, їх види;
2. основні характеристики критичних ситуацій, їх різновиди,
особливості прояву, вплив на особистість;
3. основні закономірності переживання кризової події, суть кризового
стану;
4. кризи розвитку, їх ознаки, закономірності протікання та подолання;
5. травматичні кризи, їх особливості, закономірності протікання та
подолання;
6. кризи втрати, їх психологічні особливості;
7. основні програми та методи психологічної допомоги в кризових
ситуаціях.
вміти:
1. визначати особливості прояву дії різноманітних критичних ситуацій;
2. проводити психологічну діагностику кризових станів та ПТСР;
3. надавати екстрену психологічну допомогу людям в гострому
стресовому стані;
4. розробляти програми надання психологічної допомоги людям, які
знаходяться у кризових станах;
5. використовувати основні психокорекційні та психотерапевтичні
техніки при наданні психологічної допомоги людині у кризовій і
посткризовій ситуації життєвого шляху.
3. Програма 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
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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, умовнорефлекторний, 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 нервово-м’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 нервовом’язової релаксації.
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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. Структура навчальної дисципліни

Самостійна
робота

2

2

-

-

8

14

4

2

-

-

8

20

6

2

-

-

12

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»
Всього за семестр

16

2

2

2

-

10

28

6

-

8

-

14

18

4

2

4

-

8

12

2

-

2

-

8

120

26

10

16

-

68

Семінарські
заняття

12

лекції

Тема № 1: «Кризова психологія
як наука».
Тема №2: «Кризи розвитку, їх
психологічна сутність».
Тема № 3: «Травматичні кризи»

Всього

Лабораторні
заняття

Кількість годин, відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:
Практичні
заняття

Номер та назва навчальної
теми

Вид контролю

4.1.1.Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Семестр № 1

залік

7

Самостійна
робота

2

1

-

-

10

17

2

1

-

-

14

17

2

1

-

-

14

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»
Всього за семестр

18

2

-

2

-

14

25

2

1

2

-

20

16

2

-

2

-

12

14

2

-

2

-

10

120

14

4

8

-

94

Семінарські
заняття

13

лекції

Тема № 1: «Кризова психологія
як наука».
Тема №2: «Кризи розвитку, їх
психологічна сутність».
Тема № 3: «Травматичні кризи»

Всього

Лабораторні
заняття

Кількість годин, відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:
Практичні
заняття

Номер та назва навчальної
теми

Вид контролю

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

Семестр № 1

залік
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4.1.3. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни.
Завдання, що виносяться на самостійну роботу студента
Тема № 1. Кризова психологія як наука.
1.Зробити конспект теми за наступними питаннями:
1. Історія виникнення та розвитку кризової психології.
2. Предмет та завдання кризової психології.
3. Методи кризової психології.
4. Місце кризової психології в системі наукового
знання та психологічної практики.
2. Виписати зі словника наступні поняття: криза,
кризова ситуація, кризова подія, кризовий стан, стрес,
переживання. Опрацювати їх з опорою на конспект
лекцій.
3.Законспектувати за книгою Ф.Є. Василюка
«Психология переживания» питання:
А) «природа критичних ситуацій, що породжують
необхідність у переживанні (стрес, фрустрація,
конфлікт, криза)»;
Б) типи переживань.
4. Визначити поняття «життєвий шлях» та «життєва
ситуація» за Л.Бурлачуком, О.Коржовою («Психология
жизненных ситуаций»).
5. Підготувати реферати за темами:
а) Історія виникнення та розвитку «Кризової
психології».
б) Психологія переживань за Ф.Е.Василюком.
в) Класифікація криз та травмуючих ситуацій за
Титаренко.
Тема № 2. Кризи розвитку, їх психологічна сутність
1.Зробити конспект теми за наступними питаннями:
1. Поняття кризи розвитку, її особливості, ознаки,
види.
2. Вікові кризи психічного та особистісного
розвитку.
3. Нормативні кризи професійного становлення
особистості та їх подолання.
4. Кризи розвитку сім’ї як соціальної групи, їх
подолання.
5. Екзистенційні кризи.
6. Логотерапевтичний підхід у кризовій психології.
2.Підготувати реферати - доповіді на теми:
а)«Кризи розвитку організації, кризовий менеджмент»,
б)«Кризи розвитку великих соціальних груп»,
в)«Вікові кризи за Е.Еріксоном»,
г) «Кризи психосексуального розвитку особистості».
3. Підготувати цільові виступи по книзі «Екзистенційна

Література:
Основна: 1; 2; 4;
6; 12; 14; 19; 21;
32.
Додаткова: 2; 10;
39.

Основна: 1; 4; 6;
7; 17; 19; 21; 29.
Додаткова: 8; 11;
14; 19; 20; 23;
26; 28; 30; 32; 35;
40; 42; 47; 48.

9

психотерапія» (за І.Яломом):
4. Виписати з психологічного/філософського словника
поняття: свобода, відповідальність, смерть, ізоляція,
провина, екзистенціальна тривога, сенс, безглуздість.
5. Виписати основні техніки логотерапії за
В.Франклом, навести приклади.
Тема № 3: «Травматичні кризи».
1.Зробити конспект теми за наступними питаннями: Основна: 5; 10;
1. Поняття травматичної кризи.
12; 16; 19; 24;
2. Травматичні ситуації: поняття, класифікації, 28.
ознаки, наслідки.
Додаткова: 13;
3. Екстремальні та надзвичайні ситуації.
17; 21; 25; 36; 38;
4. Поняття, ознаки,
психологічні наслідки 44.
психічної травми.
2. Підготувати реферати на теми:
а) Розвиток уявлень про психічну травму у психології
б) Тероризм та його психологічні наслідки.
в) Військові дії як травматична подія.
г) Домашнє (сімейне) насильство.
д) Насильство над дітьми.
е) Сексуальне насильство.
3. Підготувати доповіді на теми:
а) Соціальний підхід до розуміння психічної травми.
б) Умовно-рефлекторний підхід до розуміння психічної
травми.
в) Психофізіологічний підхід до розуміння психічної
травми.
г) Психоаналітичний підхід до розуміння психічної
травми.
д) Когнітивний підхід до розуміння психічної травми.
е) Багатофакторні моделі психічної травми.
ж) Модель механізму психічної травми як
процесу переживання події.
Тема № 4: «Посттравматичні стресові розлади».
1. Зробити конспект теми за наступними питаннями: Основна: 9; 10;
1. Поняття стресу, травматичного стресу, ПТСР.
11, 12; 13; 19;
2. Теоретичні моделі ПТСР.
22; 24, 28.
3. Гостра реакція на стрес.
Додаткова: 13;
4. Діагностичні критерії та фактори ризику ПТСР. 21; 34; 36.
Вторинна травматизація.
2. Підготувати доповідь на тему: «Діагностика кризи
за допомогою інтерв’ю».
3. Підготувати реферати на тему:
1. Історія наукових поглядів на ПТСР.
2. Дисоціація та ПТСР.
Тема № 5: «Психологічна допомога при травматичних кризах»
10

1. Зробити конспект теми за наступними питаннями:
1. Мета та завдання психологічної допомоги при
травматичних кризах.
2. Принципи надання психологічної допомоги при
травматичних кризах.
3. Поняття кризової інтервенції.
4. Екстрена психологічна допомога людям в
гострому стресовому стані.
5. Психологічний дебрифінг: мета, завдання,
організація, структура.
6. Травмоорієнтовані
методи психологічної
допомоги.
7. Метод ДПРО (Десенсибілізація та переробка за
допомогою рухів очей) Шапіро.
8. Техніки нервово-м’язової релаксації.
9. Застосування НЛП у допомозі клієнтам, які
зазнали травматичну кризу.
2.Законспектувати : цілі та форми роботи, основні
техніки когнітивно-поведінкової, раціональноемотивної терапії, символ драми при наданні
психологічної допомоги клієнтам, які зазнали травми.
3. Підготувати реферати:
а) Загальна характеристика методу «група підтримки».
б) Психологічна просвіта при роботі з кризовими
клієнтами.
в) Терапія травми методом системних розміщень за
Францем Рупертом.
г) Терапія травми Пітера Левіна.
д) Енергетична терапія Фреда Галло.
е) Психодинамічно - імажинативна терапія Л.Редеман.
ж) Бодинаміка Лісбет Марчер.
д) TRE-вправи Девіда Берсели.
и) Психологічне подолання, оцінка його ефективності.
Тема № 6: «Кризи втрати та їх подолання»

Основна: 8; 11;
13; 15; 17; 18;
19; 20; 23; 25;
26; 27; 28; 29;
30; 31.
Додаткова: 1; 3;
5; 6; 9; 17; 21; 22;
24; 25; 29; 33; 34;
36; 37; 40; 43; 45;
46; 48.
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1.Зробити конспект теми за наступними питаннями:
1. Поняття «кризи втрати», її різновиди та ознаки.
2. Неоднозначна втрата: поняття, види, ознаки,
особливості.
3. Поняття, прояви, стадії та задачі горя.
4. Нормальне та патологічне горе. Нетипові
симптоми горя.
5. Горе втрати як процес.
6. Психологічна допомога на стадії шокової реакції
на втрату.
7. Психологічна допомога на стадії гострого горя.
8. Психологічна допомога на стадії відновлення.
9.Психологічне консультування клієнтів, які
пережили горе.
2. Підготувати реферати:
а) «Дитяче горе, його особливості».
б) «Психологічна допомога дитині, яка пережила
горе».
в) «Психодраматичний підхід у допомозі клієнтам, які
зазнали кризи».
г) «Позитивна психотерапія як засіб допомоги
кризовим клієнтам».
д) «Сімейна психотерапія при кризах втрати».
е) «Гештальт-підхід до надання психологічної
допомоги кризовим клієнтам».
Тема № 7: «Суїцидальні кризи та їх подолання»
1.Зробити конспект теми за наступними питаннями:
1. Суїцидальна поведінка як форма кризового
реагування.
2. Ситуаційні індикатори суїцидального ризику.
3. Когнітивні індикатори суїцидального ризику.
4. Поведінкові індикатори суїцидального ризику.
5. Емоційні індикатори суїцидального ризику.
6. Антисуїцидальні чинники.
7. Психологічна допомога суїцидентам.
2.Підготувати реферати на теми:
а) «Загальні принципи психологічної допомоги
суїцидальним клієнтам».
б) «Консультування суїцидальних клієнтів».
в) «Психологічне консультування осіб, які уціліли
після самогубства».

Основна: 1; 6;
10; 11; 14, 19;
20; 26; 29, 32.
Додаткова: 2; 4;
5; 8; 16; 18; 24;
27; 28; 29; 33; 39;
42.

Основна: 6; 11;
14; 17; 19; 23;
32.
Додаткова: 2; 4;
5; 26; 31; 39; 43.

5. Індивідуальні завдання
5.1.1. Теми рефератів
1. Історія виникнення та розвитку «Кризової психології».
2. Психологія переживань за Ф.Е.Василюком.
12

3. Класифікація криз та травмуючих ситуацій за Титаренко.
4. Кризи розвитку організації, кризовий менеджмент.,
5. Кризи розвитку великих соціальних груп.
6. Вікові кризи за Е.Еріксоном.
7. Логотерапевтичний підхід у кризовій психології.
8. Кризи психосексуального розвитку особистості.
9. Екзистенційна психотерапія (5 рефератів по главам, за І.Яломом).
10.Розвиток уявлень про психічну травму у психології
11.Тероризм та його психологічні наслідки.
12.Військові дії як травматична подія.
13.Домашнє (сімейне) насильство.
14.Насильство над дітьми.
15.Сексуальне насильство.
16.Соціальний підхід до розуміння психічної травми.
17.Умовно-рефлекторний підхід до розуміння психічної травми.
18.Психофізіологічний підхід до розуміння психічної травми.
19.Психоаналітичний підхід до розуміння психічної травми.
20.Когнітивний підхід до розуміння психічної травми.
21.Багатофакторні моделі психічної травми.
22.Модель механізму психічної травми як процесу переживання події.
23.Діагностика кризи за допомогою інтерв’ю
24.Загальна характеристика методу «група підтримки».
25.Психологічна просвіта при роботі з кризовими клієнтами.
26.Терапія травми методом системних розміщень за Францем Рупертом.
27.Терапія травми Пітера Левіна.
28.Енергетична терапія Фреда Галло.
29.Психодинамічно - імажинативна терапія Луїзи Редеман.
30.Бодинаміка Лісбет Марчер.
31.TRE-вправи Девіда Берсели.
32.Психологічне подолання, оцінка його ефективності.
33.Дитяче горе, його особливості.
34.Психологічна допомога дитині, яка пережила горе.
35.Психодраматичний підхід у допомозі клієнтам, які зазнали кризи.
36.Позитивна психотерапія як засіб допомоги кризовим клієнтам.
37.Сімейна психотерапія при кризах втрати.
38.Гештальт-підхід до надання психологічної допомоги кризовим клієнтам.
39.Загальні принципи психологічної допомоги суїцидальним клієнтам
40.Консультування суїцидальних клієнтів.
41.Психологічне консультування осіб, які уціліли після самогубства
5.1.2. Теми курсових робіт
Немає
5.1.3. Теми наукових робіт
Немає
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6. Методи навчання
Навчання з дисципліни проходить у формі: лекцій, практичних та
семінарських занять, а також самостійної роботи.
Метою лекційного курсу є формування у студентів основних понять
кризової психології, вивчення варіантів порушень психічних функцій при
травмуючих ситуаціях; принципів психологічної допомоги клієнту в кризової
ситуації, підходів до психогігієнічної і психопрофілактичної роботи з населенням.
Аудиторні заняття проводяться у формі практичних занять, на яких
студенти повинні навчитися діагностувати кризовий стан людини, обирати
доцільний метод психологічної допомоги, складати план психологічної допомоги
клієнту в кризової ситуації, психогігієнічної і психопрофілактичної роботи з
населенням, а також здійснювати основні психотерапевтичні техніки.
Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення першоджерел з
психології, обов’язковим їх конспектуванням; роботу з учбовою літературою,
словниками, періодичними виданнями з психології; складання аналітичних
таблиць; розв'язування ситуативних та проблемних завдань.
Індивідуальна робота передбачає виконання наукових робіт у вигляді
рефератів та підготовку тематичних повідомлень.
7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль
1. Історія виникнення та розвитку кризової психології.
2. Предмет, завдання та методи кризової психології.
3. Основні поняття кризової психології: криза, кризова ситуація, кризова
подія,
4. Основні поняття кризової психології: кризовий стан, стрес, переживання,
подолання.
5. Поняття кризи розвитку, її особливості, ознаки, види.
6. Вікові кризи психічного та особистісного розвитку.
7. 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.
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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.
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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.
8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе
поточний та підсумковий контролі.
Засобами оцінювання результатів навчання є залік, тести, оцінка підготовки
рефератів, есе; тематичних повідомлень, вирішення творчих завдань.
Поточний контроль. До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських занять;
- якості виконання самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і
має на меті перевірку набутих здобувачем вищої освіти знань, умінь та інших
компетентностей з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну роботу виставляються в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи
враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів враховуються такі види робіт:
навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна робота
(виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих
зошитів, виконання творчих завдань, підготовка рефератів, наукових робіт,
публікацій, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні
роботи (виконання тестів, контрольних робіт у формі, передбаченій робочою
програмою навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття
або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
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Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної
системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

Результат
=( ( навчальних занять +
за семестр

Результат
самостійної
роботи за
семестр

) /

2 ) *10

Підсумковий контроль. Підсумковий контроль проводиться з метою
оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його
завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточнонакопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи
академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках здобувачів,
залікових книжках. Присутність здобувачів на проведенні підсумкового
контролю (заліку, екзамену) є обов’язковою. Якщо здобувач вищої освіти не
з’явився на підсумковий контроль (залік), то науково-педагогічний працівник
ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною
шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з
національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким
чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку),
які використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить 50.
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру, та балів, набраних на підсумковому
контролі (заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів
(перед підсумковим
контролем)

+

Кількість балів за
підсумковим
контролем

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
(екзамен, залік) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне
складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох разів з
кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий – комісії, до
складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних
працівники.
Вимоги до здобувачів стосовно засвоєння змісту навчальної дисципліни:
Робота під час навчальних
занять

Самостійна робота

Підсумковий
контроль

Отримати не менше 4
позитивних оцінок

Підготувати реферат,
підготувати конспект за
темою самостійної роботи,
виконати практичне завдання
тощо

Отримати за
підсумковий
контроль не менше
30
балів
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Оцінка
Оцінка за
в балах національною
шкалою

90 – 100

Відмінно
(«зараховано»)

82 – 89

Добре
(«зараховано»)

75 – 81

68 –74

Задовільно
(«зараховано»)

60 – 67

35–59

Незадовільно
1–34

(«не
зараховано»)

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

А «Відмінно» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в повному обсязі,
відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.
B «Дуже добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
C «Добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість виконання
жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань
виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками або з
однією–двома значними помилками.
D «Задовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з
виконаних завдань
містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
E «Достатньо» – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального,
робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
FX «Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального;
при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе
підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю
повторного складання), робота, що потребує доробки
F «Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки.
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10. Рекомендована література (основна, допоміжна),
інформаційні ресурси в Інтернеті
Основна:
1. Байєр О. О. Життєві кризи особистості : навчальний посібник / О. О. Байєр.
– Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – 244 с.
2. Бурлачук Л.Ф. Психология жизненных ситуаций / Бурлачук Л.Ф., Коржова
Е.Ю. Учебное пособие. М.: Российское педагогическое агентство, 1998. 263с.
3. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб., 2007. –
688 с.
4. Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических
ситуаций) / Ф.Е. Василюк. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 126 с.
5. Василюк
Ф. Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ
критических ситуаций / Ф.Е. Василюк // Журнал практической психологии
и психоанализа. –- 2001. – №4 . – С. 46 – 57.
6. Життєві кризи особистості : наук. метод. посіб. : у 2 ч. / Ін–т змісту і методів
навчання; В. М. Доній, Г. М. Несек, Л. В. Сохань [та ін.]. – К. : ІЗМН 1998. –
Ч. 1 : Психологія життєвих криз особистості. – 356 с.
7. Зеер Э. Ф. Психология профессий : учеб. пособие для студ. вузов /
Э. Ф. Зеер. – М. : Академ. проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. –
336 с.
8. Зубалий Н.П. Основы психотерапии / Н.П.Зубалий, А.М. Левочкина. – К.:
МАУП, 2001. – 160 с.
9. Коркина М. В. Психиатрия // Коркина М. В., Лакосина Н.Д., Личко А. Е. –
М.: МЕДпресс,2006. – 576 с.
10.Лебедев В.И. Экстремальная психология. Психическая деятельность в
технических и экологически замкнутых системах: Учебник. – М.: ЮНИТИДАНА, 2001. – 431.
11.Малкина-Пых И. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. – М.:
Изд-во Эксмо, 2005. – 960 с.
12.Малкина-Пых И. Г. Экстремальные ситуации. — М.: Эксмо , 2005. – 960 с.
13.Методическое пособие по работе с посттравматическими стрессовыми
расстройствами. – СПб. : Гармония, 2001. – 105 с.
14.Мягких Н.И. Теория и практика психологии кризисных ситуаций /
Н.И.Мягких, Н.И.Ларина // Психология и право. – 2011. – №2. URL:
http://psyjournals.ru/psyandlaw/2011/n2/40903.shtml
(дата
обращения:
08.01.2017)
15.Нельсон – Джоунс Р. Теория и практика консультирования / Р. Нельсон –
Джоунс. – СПб.: Питер, 2001. – 474 с.
16.Ольшанський Д. В. Психология терроризма / Д.В. Ольшанский. – СПб.:
Питер, 2002. – 288 с.
17.Осипова А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях / А.
А. Осипова. – Ростов н/Д: Феникс, 2005 – 315 с.
18.Пезешкиан Н. Торговец и попугай. Восточные истории и психотерапия. –
М.: Прогресс, 2004.
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19.Пергаменщик Л.А. Кризисная психология. Учебное пособие / Пергаменщик
Л.А. – Мн.: Выш. шк, 2004. – 288 с.
20.Полукордене К. О. Психологические кризисы и их преодоление / К. О.
Полукордене; Пер. с литовского В. Тюленевой. – Вильнюс, 2006. – 63 с.
21.Психологія життєвої кризи / Відп. ред. Титаренко Т. М. – К. :
Агропромвидав України, 1998. – 348 с.
22.Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных / [Под
общей ред. Ю.С. Шойгу]. – М.: Смысл, 2007. – 319 с.
23.Психотерапевтическая энциклопедия / Под общ. ред. Б. Д. Карвасарского. –
СПб.: ПитерКом, 2002. – 1024 c.
24.Решетников М.М. Психическая травма / Решетников М.М. – СПб.:
Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 2006. – 322 с.
25.Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Роджерс. –
М.: Издательская группа „Прогресс”, „Универс”, 1994. – 480 с.
26.Ромек В. Г. Психологическая помощь в кризисной ситуации / В.Г. Ромек. –
М., 2004. – 256 с.
27.Сидоренко Е. В. Терапия и тренинг по Альфреду Адлеру / Е.В. Сидоренко.
– СПб.: Речь, 2002. – 347 с
28.Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. –
СПб: Питер, 2001. – 272 с:
29.Титаренко Т.М. Кризове психологічне консультування. – К.: Плавник, 2004.
– 96 с.
30.Федоров А.П. Когнитивно-поведенческая психотерапия. – СПб.: Питер,
2002. – 416 с.
31.Экстренная психологическая помощь пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях. Книга первая, часть первая. Издание четвёртое, переработанное
и дополненное, с цветными фотоиллюстрациями. Авторы Бордик И.В.,
Матафонова Т.Ю. с коллективом соавторов: Кучер А.А., Алексеенко О.В.,
Беленчук И.В. , Елокова И.С., Левко О.В., Лернер Т.В., Харбедия К.О.
Москва: 2009. – 238 с.
32.Юрьева Л. Н. Кризисные состояния: [монография] / Л. Н. Юрьева. –
Днепропетровск : Арт–пресс, 1998. – 156 с

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Додаткова:
Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологи / А. Адлер. – М.:
Прогресс, 2011. – 240 с.
Анциферова Л. И. Личность в трудных жизненных условиях:
переосмысление, преобразование ситуации и психологическая защита / Л.
И. Анциферова // Психологический журнал. – 1994. – Т.15. – №1. – С. 3–18.
Ассаджиоли Р. Психосинтез. Теория и пракутика / Р. Ассаджиоли. –М.:
Изд-во Института Психотерапии, 2008. – 384 с.
Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Э.
Берн. – М.: Эксмо, 2016. – 576 с.
Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика / А.Ф.
Бондаренко. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.Класс, 2001. – 336 с.
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