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

Номер та назва навчальної
теми

Вид контролю

1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

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

залік

2. Методичні вказівки до семінарських занять
Тема № 1: «Кризова психологія як наука».
Семінарське заняття. Кризова психологія як наука
Навчальна мета заняття: контроль, закріплення і поглиблення знань за
темою.
Кількість годин: 2 год.
Навчальні питання:
1.
Історія виникнення та розвитку кризової психології.
2.
Предмет, завдання та методи кризової психології.
3.
Основні поняття кризової психології: криза, кризова ситуація,
кризова подія, кризовий стан, стрес, переживання.
Методичні вказівки:
Питання №1:
При відповіді на це питання треба вказати, коли зявилася «кризова
психологія» як наука, з чим повязано її виникнення, які практичні проблеми
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детермінували появу кризової психології та які наукові доробки стали витоками
та джерелом виникнення кризової психології як самостійної науки.
Назвати провідних дослідників з проблем кризової психології, як
вітчизняних, так і зарубіжних.
Питання №2.
Назвати мету дисципліни «Кризова психологія», її предмет та завдання.
Виділити, що предметом є є особливості поведінки людини в ситуаціях кризової
події і катастрофи, стратегії подолання життєвих криз, програми психологічної
допомоги клієнтам, які зазнали кризи.
Охарактеризувати методи кризової психології, навести приклади з опорою
на знання з дисциплін «основи психологічного консультування», «основи
психокорекції», «основи психотерапії», «основи психореабілітації».
Питання №3:
Основні поняття кризової психології: криза, кризова ситуація, кризова
подія, кризовий стан, стрес, переживання. Ці поняття потрібно виписати з
психологічного словника, опрацювати їх з опорою на конспект лекцій.
Треба вказати, що криза – це ситуація емоційного і розумового стресу, яка
потребує від людини корінних змін у системі цінностей і уявлень про світ і про
себе за короткий проміжок часу. Назвати фази кризи.
Дати визначення поняттю «кризова подія». Зазвичай під цим розуміють
безпосередньо подію, яке спричинило за собою появу кризового стану. Назвати
основні ознаки кризової події.
Переживання - внутрішня, насамперед, інтелектуально-вольова діяльність
людини по відновленню душевної рівноваги та втраченої осмисленості існування
в критичній ситуації. Назвати та охарактеризувати типи переживань за
Ф.Василюком.
Кризовий стан – основні його риси: безнадія, безпорадність, страждання,
страх, тривога, безсилля, пригнічений настрій, безглуздість, сором, почуття
провини.
Відповідаючи на це питання, студентам необхідно також визначити та
охарактеризувати природу критичних ситуацій, що породжують необхідність у
переживанні (за Ф.Є. Василюком): стресу, фрустрації, конфлікту та кризи.
Охарактеризувати окремі почуття у кризі (тривога, безпорадність, сором,
гнів тощо).
Визначити типи криз: травматичні, кризи розвитку, втрати, суїцид альні
кризи.
Визначити поняття «життєвий шлях» та «життєва ситуація» за
Л.Бурлачуком, О.Коржовою («Психологія життєвих ситуацій»).
Підготувати реферати за темами:
1. Історія виникнення та розвитку «Кризової психології».
2. Психологія переживань за Ф.Е.Василюком.
3. Класифікація криз та травмуючих ситуацій за Титаренко.
Література:
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.
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Тема № 2: «Кризи розвитку та їх психологічна сутність».
Семінарське заняття. Кризи розвитку та їх психологічна сутність
Навчальна мета заняття: контроль, закріплення і поглиблення знань за
темою.
Кількість годин: 2 год.
Навчальні питання:
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.
Методичні вказівкиї.
Питання №1:
Кризи становлення особистості (кризи розвитку) – це перехід від однієї
стадії розвитку до іншої, для якої характерна зміна соціальної ситуації, зміна
провідної діяльності та виникнення психологічних новоутворень.
Треба вказати, що це нормативні кризи. Охарактеризувати їх роль у житті
людини.
Питання №2.
Вікові кризи психічного та особистісного розвитку.
При відповіді на це питання треба вказати, що вікова криза – це перехідний
період між віковими етапами, який неминуче переживається при переході від
одного вікового етапу до іншого по завершенні певних стадій розвитку.
Назвати три фази вікових криз за Л. С. Виготським. Охарактеризувати
кризи дитинства за Л. С. Виготським: криза одного року, трьох років, семи років,
підліткова криза (13-17 років).
Дати класифікацію вікових криз за Гейл Шиихи - криз дорослішання: 16
років - "виривання коренів"; 23 роки - "план на все життя"; 30 років - "корекція";
37 років - "усвідомлення середини життя", «новлення або покірність» - проблема
45 років.
Питання №3:
Нормативні кризи професійного становлення особистості тв. їх подолання.
Виділити основні фази криз професійного розвитку за Е. Ф. Зеєром, основні
чинники криз професійного становлення.
Вказати, що у концепції професійного становлення особистості виділені
наступні стадії цього процесу: оптація, професійна освіта і підготовка,
професійна адаптація, первинна і вторинна професіоналізація. майстерність.
Перехід на кожну стадію здійснюється через кризу.
На стадії оптації - криза навчально-професійної орієнтації.
На стадії професійної освіти і підготовка - криза професійного вибору.
На стадії професійної адаптації - кризу професійних експектацій.
На стадії первинної професіоналізації - криза професійного росту
На стадії вторинної професіоналізації - криза професійної кар'єри.
На стадії майстерності - криза нереалізованих можливостей
На стадії виходу з професійного життя - криза втрати професійної
діяльності.
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Охарактеризувати ці кризи з точки зору їх змісту та можливостей виходу
(подолання).
Питання №4:
Визначити симптоми сімейної кризи. Назвати періодичність сімейних криз.
Охарактеризувати кризи 1 року, 3-4 років, 5-7 років, 14 років та інші кризи.
Назвати причини криз розвитку сім’ї.
Питання №5.
Виписати з психологічного/філософського словника поняття: свобода,
відповідальність, смерть, ізоляція, провина, екзистенціальна тривога, сенс,
безглуздість.
Розкрити сутність екзістенційних криз, назвати причини їх виникнення,
охарактеризувати прояви.
Дати ретельну характеристику чотирьом кризам людського життя: ізоляції,
безглуздя, свободи і смерті. Кризи описувати за схемою: центральний
екзистенціальний конфлікт, основне завдання кризи, магістральна ідея кризи.
Для більш глибокого усвідомлення цього матеріалу за книгою І.Ялома
«Екзистенційна психотерапія» підготувати 5 цільових виступів по главам, які
відбивають ці чотири кризи.
Навести 5 основних екзистенційних питань, охарактеризувати їх.
Розкрити особливості подолання екзистенційних криз. Навести чотири
шляхи подолання за Цапфі: ізоляція, фіксація, відволікання і сублімація.
Питання 6. Логотерапевтичний підхід у кризовій психології
Надати характеристика сенсу (за В.Франклом). Проаналізувати систему
цінностей, яка дозволяє зробити людське життя осмисленим (цінності творчості,
цінності переживання і цінності відносини). Дати поняття свободи волі та
екзистенційного вакууму. Навести логотерапевтичну теорію неврозів. Дати
поняття зоогенному неврозу. Охарактеризувати методи логотерапії, навести
приклади.
Підготувати реферати та 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.
Підготувати цільові виступи по книзі «Екзистенційна психотерапія» (за
І.Яломом):
Література:
Основна: 11; 4; 6; 7; 17; 19; 21; 29.
Додаткова: 8; 11; 14; 19; 20; 23; 26; 28; 30; 32; 35; 40; 42; 47; 48.
ТЕМА № 3. Травматичні кризи

Семінарське заняття. Травматичні кризи
Навчальна мета заняття: контроль, закріплення і поглиблення знань за
темою.
Кількість годин: 2 год.
Навчальні питання:
1. Поняття травматичної кризи.
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2. Травматичні ситуації: поняття, класифікації, ознаки, наслідки.
3. Екстремальні та надзвичайні ситуації.
4. Психічна травма: поняття, ознаки , етапи реакції, психологічні наслідки.
Методичні вказівки.
Питання №1:
Згадати типології кризових подій. Дати визначення травматичної кризи.
Виділити її ознаки та особливості. Охарактеризувати травматичні ситуації, що
призводять до травматичних криз.
Питання №2.
Травматичні ситуації — це такі критичні події, які володіють потужною
негативною дією, ситуації загрози, що вимагають від індивіда екстраординарних
зусиль щоб впоратися з наслідками дії. Студенти повинні усвідомити важливі
характеристики тяжкого психотравмуючого фактору: несподіваність, стрімкий
темп розвитку катастрофічної події і тривалість дії, а також повторюваність
протягом життя. Необхідно навести приклади хронічної психотравматизації.
Класифікації травматичних ситуацій. Необхідно охарактеризувати
наступні типи травматичних ситуацій: тип 1 - короткострокова, несподівана
травматична подія; тип 2 - постійна дія травматичного стресора, що
повторюється, - серійна травматизація або пролонгована травматична подія. А
також пояснити основні психотравмуючі фактори.
Необхідно розглянути найбільш суттєві фактори впливу травмуючої
ситуації: невизначеність і очікування подальшого розвитку подій при нестачі
інформації ; травма уяви, зі всіма подальшими наслідками травмуючої події.
Студенти пояснюють сутність загальних реакцій на травматичну подію. Кажучи
про віддалені наслідки травми, слід розрізняти наслідки травмуючої події і
наслідки розвитку психологічної травми у людини. До перших може віднести
власне розвиток психологічної травми і інші нервові і психічні порушення. Але
наслідками травмуючої події є нерідко також серйозні соціальні наслідки: зміна
соціального статусу, зміна місця проживання, втрата звичного оточення.
Питання №3:
Дати визначення та класифікації екстремальних та надзвичайних ситуацій
(за Малкіною-Пих). Надзвичайна ситуація (НС) — це обстановка на певній
території, що склалася в результаті аварії, небезпечного природного явища,
катастрофи, стихійного або іншого лиха, яке може спричинити людські жертви,
шкоду здоров'ю людей або довкіллю, значні матеріальні втрати і порушення умов
життєдіяльності людей. Екстремальна ситуація (від латів. extrеmus — крайній,
критичний) — ситуація, яка раптово виникла, що загрожує або суб'єктивно
сприймається людиною як загрозлива життю, здоров'ю, особистісній цілісності,
благополуччю.
Виділити основні критерії для класифікацій: за мірою конфліктності, за
швидкістю поширення, за масштабами поширення, за джерелами походження.
Назвати фактори, що визначають екстремальність ситуації.
Охарактеризувати групи людей - учасників НС: спеціалісти, жертви,
постраждалі, очевидці або свідки, спостерігачі, телеглядачі.
Необхідно охарактеризувати 4 фази динаміки психогенних розладів
внаслідок екстремальних ситуацій: «героїчна» фаза; фаза «медового місяця», фаза
розчарування та фаза відновлення. Але Горовітц, відомий дослідник проблем
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психологічної травми, виділяє коротку фазу відчаю, або «криків», потім — фазу
заперечення, або заціпеніння, за якою слідує фаза нав'язливості. Важливо
пам’ятати, що при розгляді травми, пов'язаної з втратою близьких, ми практично
розглядаємо стадії горя.
Питання №4:
Психічна травма: поняття, ознаки, фізіологія травми, етапи реакції,
психологічні наслідки.
При визначенні поняття «психічної травми» рекомендується спиратися на
визначення Фішера та Рьедесера. Автори вказують, що травма - це переживання
дисбалансу між загрозливими обставинами й індивідуальними можливостями
побороти їх, що супроводжуються почуттям безпорадності й незахищеності і
викликають тривале потрясіння в розумінні себе і світу.
Визначити відмінності між поняттями «травма» та «стрес».
Охарактеризувати, які фізіологічні процеси відбуваються при травмі ( щодо
кори головного мозку, мовного центру, поділ систем пам'яті в амігдоле і
гіпокампі. Особливості емоційної пам’яті, пам'ять тіла, м’язів).
Щодо наслідків, треба вказати на найближчі на віддалені наслідки
психічної травми. Перерахувати найближчі наслідки. Говорячи про віддалені
наслідки травми, слід розрізняти: наслідки травмуючої події і наслідки розвитку
психологічної травми у людини. До перших відносять власне розвиток
психологічної травми і інші нервові і психічні порушення. Але наслідками
травмуючої події є також серйозні соціальні наслідки: зміна соціального статусу,
зміна місця проживання, втрата звичного оточення. Виділити та
охарактеризувати блоки віддалених наслідків.
Вказати, які
чотири основних способи, якими людина виходить з
травмуючої ситуації (за Ф.Рупертом):
Теми рефератів:
1. Розвиток уявлень про психічну травму у психології
2. Тероризм та його психологічні наслідки.
3. Військові дії як травматична подія.
4. Домашнє (сімейне) насильство.
5. Насильство над дітьми.
6. Сексуальне насильство.
Цільові доповіді:
1. Соціальний підхід до розуміння психічної травми.
2. Умовно-рефлекторний підхід до розуміння психічної травми.
3. Психофізіологічний підхід до розуміння психічної травми.
4. Психоаналітичний підхід до розуміння психічної травми.
5. Когнітивний підхід до розуміння психічної травми.
6. Багатофакторні моделі психічної травми.
7. Модель механізму психічної травми як процесу переживання події.
Література:
Основна: 5; 10; 12; 16; 19; 24; 28.
Додаткова: 13; 17; 21; 25; 36; 38; 44.
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Тема № 4: Посттравматичні стресові розлади.
Семінарське заняття. Посттравматичні стресові розлади.
Навчальна мета заняття: закріплення і поглиблення знань за темою.
Кількість годин: 2 год.
Навчальні питання:
1. Поняття стресу, травматичного стресу, ПТСР.
2. Теоретичні моделі ПТСР.
3. Гостра реакція на стрес.
4. Діагностичні критерії та фактори ризику ПТСР. Вторинна травматизація.
Методичні вказівки.
Питання №1:
Поняття стресу, травматичного стресу, посттравматичного стресового
розладу.
В процесі відповіді на ці питання студентам необхідно не тільки дати
визначення, а й порівняти ці поняття.
Стрес (від англ. stress - напруга, тиск) - це неспецифічна реакція організму
у відповідь на дуже сильну дію (подразник) зовні, яка перевищує норму, а також
відповідна реакція нервової системи.
Термін «стрес» у фізіологію та психологію вперше ввів у 1932 році Уолтер
Бредфорд Кеннон у своїх класичних роботах з універсальної реакції «боротись
чи втікати» (англ. fight-or-flight response). Досить часто авторство терміну
передають відомому канадському фізіологу Гансу Сельє, проте використовувати
саме поняття стрес він почав лише у 1946 році для пояснення загальної
адаптаційної напруги.
Необхідно вказати, що Г.. Сельє запропонував виділити три стадії розвитку
стресової реакції: 1) Стадія тривожності; 2) Стадія резистентності; 3)
Стадія виснаження. Охарактеризувати ці стадії.
Стрес стає травматичним, коли результатом впливу стресора є порушення в
психічній сфері за аналогією з фізичними порушеннями. У цьому випадку, згідно
з існуючими концепціям, порушується структура «самості», когнітивна модель
світу, афективна сфера, неврологічні механізми, що керують процесами
навчення, система пам'яті, емоційні шляху навчення. В якості стресора в таких
випадках виступають травматичні події - екстремальні кризові ситуації, що
мають потужний негативним наслідком, ситуації загрози життю для самого себе
або значущих близьких. Такі події корінним чином порушують почуття безпеки
індивіда, викликаючи переживання травматичного стресу, психологічні наслідки
якого різноманітні.
Питання №2.
Теоретичні моделі ПТСР.
При відповіді на це питання треба охарактеризувати психодинамический,
когнітивний, психосоціальний і психобіологічний підходи до розуміння ПТСР, а
також розроблену в останні роки мультифакторну теорію ПТСР.
Назвати психологічні моделі ПТСР. Вказати на найбільш ефективні
стратегії виходу з травми з точки зору цих теорій.
Виділено стресогенні ситуації, пов'язані з соціальним оточенням
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Більш детально охарактеризувати двофакторну теорію ПТСР. Означити
основні ідеї теорії патологічних асоціативних емоційних мереж.
Питання 3.
Гостра реакція на стрес. Навести статистику та фактори ризику гострої
реакції на стрес *підлітки, діти, літні люди, слабкість допінгу тощо).
Виділити дівгностичні критерії гострої реакції на стрес. Вказати на
поліморфність і калейдоскопічність клініко - психопатологічної картини,
перерахувати симптоми. Зробити акцент на швидкій редукції психопатологічної
симптоматики означити термін. Перерахувати конкретні стани, яуі включають до
цієї рубрики МКБ-10.
Питання 4.
ПТСР. Вказати, коли з’явився діагноз ПТСР у класифікаторах хвороб.
Назвати, які травмуючи події вважають «звичайним» людським досвідом, а які
стресори виходять за рамки звичайного людського досвіду,
Вказати, що ПТСР є комплексом реакцій людини на травму, де травма
визначається як переживання, потрясіння, яке у більшості людей викликає страх,
жах, безпорадність.
Назвати, які три підвиди посттравматичних стресових розладів виділяють
відповідно до особливостей прояву і перебігу.
Перерахувати та охарактеризувати критерії ПТСР в МКБ-10.
Перерахувати та охарактеризувати критерії ПТСР в DSM-V.
Визначити фактори ризику ПТСР:
Розкрити поняття «вторинна травматизація». Назвати ъъ причини.
Підготувати доповідь на тему:
«Діагностика кризи за допомогою інтерв’ю».
Підготувати реферати на тему:
1.
Історія наукових поглядів на ПТСР.
2.
Дисоціація та ПТСР.
Література:
Основна: 9; 10; 11, 12; 13; 19; 22; 24, 28.
Додаткова: 13; 21; 34; 36.
Тема № 4: Посттравматичні стресові розлади.
Практичне заняття. Посттравматичні стресові розлади.
Навчальна мета заняття: формування вміння застосовувати методи
психологічної діагностики ПТСР.
Кількість годин: 2 год.
Місце проведення: аудиторія
Навчальні питання:
1. Діагностичні критерії ПТСР (МКХ-10, DSM-V).
2. Методи психологічної діагностики ПТСР.
Література:
Основна: 9; 10; 11, 12; 13; 19; 22; 24, 28.
Додаткова: 13; 21; 34; 36
Методичне та матеріально-технічне забезпечення занять: бланки
методик, «ключі», бумага, ручка.
І. Порядок проведення вступу до заняття. На початку практичного заняття
10

викладач вітає студентів, називає тему, мету, план та структуру заняття. Далі
проводиться перевірка самостійної роботи студентів. Заняття проводиться в
формі тренінгу, тому обговорюються правила групової поведінки.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Питання №1: Діагностичні критерії ПТСР (МКХ-10, DSM-V).
За допомогою МКХ-10 студенти проводять аналіз критеріїв діагностики
посттравматичних стресових розладів. Далі аналогічну процедуру проводять,
спираючись на DSM-V. Порівнюють критерії ПТСР за цими класифікаторами
хвороб. Вирішують діагностичні задачі.
Питання №2. Методи психологічної діагностики ПТСР.
Знайомство і виконання наступних психодіагностичних методик:
1) структуроване клінічне діагностичне інтерв’ю – СКИД (SCID –
Structured Clinical Interview for DSM)
2) клінична діагностична шкала (CAPS);
3) госпітальна шкала тривоги і депресії (HADS);
4) шкала оцінки тяжкості впливу травматичної події;
5) Міссісипська шкала для оцінки посттравматичних реакцій;
6) опитувальник Бека для оцінки депресії.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Наприкінці заняття
викладач запитує у студентів, який досвід вони придбали й просить висловити
свої думки стосовно труднощів та планів розвитку одержаних навиків.
Тема № 5: Психологічна допомога при травматичних кризах.
Практичне заняття. Психологічна допомога при травматичних кризах.
Навчальна мета заняття: формування вміння застосовувати методи та
техніки психологічної допомоги населенню під час травмуючих та критичних
ситуацій.
Кількість годин: 8 год (тренінгові заняття).
Місце проведення: аудиторія
Навчальні питання:
1.
Аутодебріфінг. Індивідуально-груповий варіант дебрифінгу.
2.
Техніки екстреної психологічної допомоги при афективношоковому стані.
3.
Техніка послаблення травмуючого інциденту. Пролонговане
поринання в уявленні.
4.
Когнітивне переструктурування.
5.
Техніка м’язової релаксації з візуалізацією. Техніки нервовом’язової релаксації.
6.
ДПРО - Десенсибілізація та переробка рухами очей.
Література:
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.
І. Порядок проведення вступу до заняття. На початку практичного заняття
викладач вітає студентів, називає тему, мету, план та структуру заняття. Далі
проводиться перевірка самостійної роботи студентів. Заняття проводиться в
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формі тренінгу, тому обговорюються правила групової поведінки.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Питання №1: Аутодебріфінг. Індивідуально-груповий варіант дебрифінгу.
Характеризуючи аутодибрифінг як індивідуально-груповий варіант
дебрифінгу, необхідно назвати особливі характеристики та навести послідовну
схему внутрішнього діалогу.
Даний вид психологічного дебрифінгу має індивідуальний характер за
формою роботи. Група виступає у вигляді фону, а клієнт зі своєю подією у
вигляді фігури. Даному варіанту психокорекційної процедури дали назву
аутодебрифінг. Інструкція, ввідна частина, правила групової роботи, цілі і
завдання дебрифінгу не відрізняються від класичного варіанту. Принципова
відмінність даної процедури - відсутність єдиної травмуючої події, всі події унікальні і індивідуальні. Звідси і назва даної психотерапевтичної процедури.
Аутодебрифінг передбачає самоаналіз, де група виступає в ролі фону і групового
фасилітатора.
Процедура заснована на аналізі спогадів про події або випадки, які носили
для людини у минулому травматичний характер. Вправа виконується у формі
внутрішнього діалогу з подальшим обговоренням в групі.
Послідовна схема внутрішнього діалогу (інтроспективна):
1. Характеристика події.
2. Час, коли сталася дана подія.
3. Місце, де сталася дана подія.
4. Левітація (уявне переміщення на місце події).
5. Ваш вік під час даної події.
6. Зовнішній вигляд (особливості одягу).
7. Оточення (природа, міські споруди і так далі).
8. Погода і пора року.
9. Тілесні відчуття під час цієї події.
10. Сама подія (зміст).
11. Відчуття під час події.
12. Локалізація відчуттів під час події.
13. Ваші переживання.
14. Перші думки про подію.
Питання №2. Техніки екстреної психологічної допомоги при афективношоковому стані.
Студенти розбиваються на трійки, де кожен з них виступає у ролях клієнта,
психотерапевта та супервізора. Відпрацьовується техніка екстреної психологічної
допомоги при афективно-шоковому стані.
Питання №3: Техніка послаблення травмуючого інциденту. Пролонговане
поринання в уявленні.
Студенти розбиваються на трійки, де практикують техніки психологічної
допомоги. У трійці один студент виступає в ролі психолога, другий – клієнта, а
третій – спостерігає й після характеризує роботу психолога.
Техніка «Ослаблення травматичного інциденту»
Це дуже ефективна техніка втручання при кризі. Її автор - Франк Джербод.
Техніка ослаблення травматичного інциденту (ОТІ) складається у візуалізації,
повторному переживанні сталася травми (без переривань, інтерпретацій і
12

коментарів). Можна направити роботу на одне відокремлений подія або на серію
подій, об'єднаних загальною темою, яка прямо пов'язана з травмою. Цей метод
дозволяє когнітивно переоцінити травматичні події (Ромек та ін, 2004). Дана
техніка передбачає нейтральність консультанта. Клієнт тут є «глядачем»,
консультант тільки створює умови для процедури «перегляду». Для роботи
необхідно, щоб клієнт був досить бадьорим на початку сеансу, довіряв
консультанту і бажав вирішувати проблему. Консультант повинен надати клієнту
безпечне терапевтичне оточення, а також переконатися в тому, що він хоче
працювати з проблемою. Місце для «перегляду» має бути ізольованим, щоб ходу
роботи нічого не заважало. Процедура може зайняти багато часу, але ні
консультант, ні клієнт не повинні поспішати.
Спілкування з клієнтом чітко структуроване і не передбачає жодних
інтерпретацій.
Консультант нейтральний, він приймає без коментарів все, що б клієнт не
говорив. Консультант не повинен дозволяти собі оцінку ні в якому вигляді.
Можливо, клієнт почне загрожувати консультанту, але і в цьому випадку не
повинно бути ніяких обговорень. Якщо у консультанта виникають емоційні
реакції, їх не слід проявляти. У клієнта може бути сильна емоційна реакція, він
може захотіти зупинитися, тоді консультант йому повинен допомогти
продовжувати роботу, щоб знову зустрітися з тим, що він пережив під час
травматичної події. Завдання консультанта - довести сесію до успішного
завершення.
Техніка проведення ОТІ дуже проста. Консультант пояснює основні
правила і описує процедуру: «Вам потрібно слідувати інструкції і робити те, що я
скажу. Ми повинні працювати, не перериваючись. Ваше завдання - згадати епізод
і пройти через нього багато разів. Працюємо до результату, зупинимося, коли
відчуєте себе краще. Можливо, вам захочеться зі мною щось обговорити,
запитати ради, але цього ми не будемо робити. Я не буду давати порад, не буду
оцінювати вас. Що було - те було. Зараз перед нами стоїть завдання зробити так,
щоб ці спогади не заважали жити. Ми не будемо докладно обговорювати ваш
випадок, я поясню, що потрібно робити. Вам не слід з будь-ким обговорювати те,
що станеться на сеансі.
Процедура ОТІ
Інструкції консультанта: «Згадайте травматичний інцидент. Уявіть собі, що
ви дивитеся про це фільм на відео. Перегляньте подія і скажіть:
1 крок. Коли це сталося?
2 крок. Де це сталося?
З крок. Як довго це тривало? Якщо це ланцюжок подій, згадайте першу.
Коли ви визначите, як довго тривало подія:
4 крок. Поверніться до початку інциденту.
5 крок. Увімкніть кнопку «відео», почніть перегляд. (Якщо необхідно,
закрийте очі.) Що ви уявляєте, бачите, відчуваєте? Коротко розкажіть про це.
6 крок. Перегляньте подія, пройдіть через інцидент до кінця. Дайте мені
знати, коли завершите перегляд.
7 крок. Скажіть, що сталося? Що ви уявляєте, бачите, чуєте, відчуваєте?
Коротко розкажіть про це.
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8 крок. Вам потрібно пройти через цей епізод багато разів. Це схоже на
повторний перегляд фільму, коли його дивишся кілька разів і помічаєш все
більше деталей і реагуєш менш емоційно. Скажіть вголос «початок», коли
повернетеся до початку епізоду, перегляньте епізод знову. Можете розповісти те,
що захочете, можете повідомляти тільки про нові деталі, які ви помічаєте при
повторному перегляді. Коли закінчите перегляд, знову повертайтеся до початку.
Пройдіть все до кінця.
9 крок. Після того як ви кілька разів всі перегляньте, я хочу дізнатися,
краще вам або гірше. Інцидент стає легше чи важче? »
Якщо клієнт говорить, що стало легше, необхідно почати спочатку; якщо
важче чи без змін, консультант питає: «Може, інцидент почався раніше?» При
позитивній відповіді слід попросити повернутися до передував епізоду,
пройшовши кроки 5-8.
Якщо клієнт не може згадати попередній епізод, слід запитати клієнта, чи є
в його досвіді небудь, що нагадує ситуацію травми? Якщо відповідь позитивна,
консультант просить клієнта згадати цю подію, свої почуття, думки. У цьому
випадку слід повторити кроки 1-8.
Коли у консультанта створюється враження, що клієнт досяг «фіналу», він
задає питання типу: «Як інцидент представляється вам тепер? Чи усвідомлюєте
ви, які рішення приймали під час події? »,« Чи є щось, що ви хотіли б запитати
або сказати до кінця сесії? ».
Питання №4: Когнітивне переструктурування.
Студенти розбиваються на трійки, де практикують техніки когнітивної
терапії. Відпрацьовується АВС-схема будування раціональних думок та техніки
дискутування. У трійці один студент виступає в ролі психолога, другий – клієнта,
а третій – спостерігає й після характеризує роботу психолога.
Питання №5: Техніка м’язової релаксації з візуалізацією. Техніки нервовом’язової релаксації.
Студенти розбиваються на трійки, де практикують техніки м’язової
релаксації з візуалізацією та техніки нервово-м’язової релаксації. Один студент
виступає в ролі психолога, інші – клієнта, та один – спостерігає й після
характеризує роботу психолога.
Питання №6: ДПРО - Десенсибілізація та переробка рухами очей.
Десенсибілізація та переробка рухами очей. Студенти дивляться відеозапис
семінару ізраїльського психолога Уді Орена та виконують всі вправи, які
пропонує спеціаліст за даною методикою.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Наприкінці заняття
викладач запитує у студентів, який досвід вони придбали й просить висловити
свої думки стосовно труднощів та планів розвитку одержаних навиків.
Тема № 6: Кризи втрати та їх подолання
Семінарське заняття. Кризи втрати та їх подолання
Навчальна мета заняття: закріплення і поглиблення знань за темою.
Кількість годин: 2 год.
Навчальні питання:
1.
Поняття «кризи втрати», її різновиди та ознаки.
2.
Поняття, прояви, стадії, задачі та види горя.
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3.
Психологічна допомога горюючому.
4.
Проблема ефективності психологічного подолання.
Методичні вказівки.
Питання №1:
Дати визначення поняття «кризи втрати».
Назвати основні типи втрат. Порівняти поняття «горе», «втрата»,
«скорбота». Назвати ознаки кризи втрат.
Пояснити з точки зору різних теорій, чому люди відчувають сильні емоції
після важкої втрати.
Питання №2:
Дати більш глибоке визначення поняття «горе». Форми горя: нормальне; •
патологічне; хронічне горе (характеризується тривалим застріванням у 2-й фазі);
затримане горі (що повернулося через деякий час); несподіване горе; конфліктне
горе; уникайте горе; замасковане горе.
Патологічне і нормальне горе, в чому різниця.
Охарактеризувати типові симптоми переживання горя. Охарактеризувати
симптоми, що часто зустрічаються при природному переживанні горя.
Охарактеризувати нетипові (патологічні) симптоми горя.
Назвати комплекси симптомів горя: емоційний комплекс, когнітивний
комплекс, поведінковий комплекс.
Фази горя. При аналізі фаз горя треба акцентувати увагу на комплексах
симптомів горя, а також на чинниках, що утруднюють проживання фази. Треба
охарактеризувати: початкову фазу горя - шок і заціпеніння; фазу страждання і
дезорганізації; фазу залишкових поштовхів і реорганізації; фазу завершення.
Означити тривалість кожної фази. Дати визначення поняттю «робота горя».
Охарактеризувати особливості протікання патологічного горя.
Питання №3:
Психологічна допомога горюючому. Назвати та охарактеризувати задачі,
які повинні бути вирішені за час переживання горя (за Уорден). Що таке
визнання втрати? Сутність відкритого проживання почуттів. Що включає в себе
вироблення умінь справлятися з тими областями життя, де вплив померлого був
найбільш помітним. Створення нових емоційно насичених зв'язків як остання
задача роботи горя.
Який результат треба отримати внаслідок «роботи горя» та психологічної
допомоги горюючому?
Довести, що психологічна допомого людині залежить від фаз горя. Назвати
суть допомоги на кожній фазі.
Як допомогти дитині подолати горе.
Питання №4:
Розглядаючи
проблему
ефективності
психологічного
подолання
травматичних подій, слід зупинитися, перш за все, на критеріях ефективності.
Які можна виділити критерії ефективності подолання? Назвати їх
(ситуаційний критерій, особистісний, адаптаційний критерій).
Визначити поняття «опановуючи поведінка», «допінг-стратегії». Які
копінг-стратегії є ефективними? Які копінг-стратегії є неоднозначними? Які
копінг-стратегії є не ефективними?
Назвати три рівня ризику в ситуаціях переживання горя.
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Назвати, чого, як правило, мовчазно хочуть від нас люди, які перенесли
втрату? Охарактеризувати автоматичні реакції людини на смерть. Почуття
провини і робота горя.
Підготувати реферати на тему:
1. Дитяче горе, його особливості».
2. Психологічна допомога дитині, яка пережила горе»
3. Психодраматичний підхід у допомозі клієнтам, які зазнали кризи.
4. Позитивна психотерапія як засіб допомоги кризовим клієнтам.
5. Сімейна психотерапія при кризах втрати.
6. Гештальт-підхід до надання психологічної допомоги кризовим клієнтам.
Література:
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.
Тема № 6: Кризи втрати та їх подолання
Практичне заняття. Кризи втрати та їх подолання
Навчальна мета заняття: формування вміння застосовувати методи та
техніки психологічної допомоги при кризах втрати.
Кількість годин: 4 год.
Місце проведення: аудиторія
Навчальні питання:
1. Психодраматичний підхід у допомозі клієнтам, які зазнали втрату.
2. Позитивна психотерапія як засіб допомоги клієнтам, які зазнали втрату.
3. Гештальт-підхід до надання допомоги при кризах втрати.
4. Медитація прощення.
5. Техніка написання зцілювальних та прощальних листів
Література:
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.
І. Порядок проведення вступу до заняття. На початку практичного заняття
викладач вітає студентів, називає тему, мету, план та структуру заняття. Він
актуалізує знання студентів щодо специфіці, мети, завдань та принципів
психологічної допомоги в екстремальній ситуації. Далі проводиться перевірка
самостійної роботи студентів.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Питання №1: Психодраматичний підхід у допомозі клієнтам, які зазнали
втрату.
Студенти розбиваються на трійки, де практикують психодраматичні
техніки психологічної допомоги. У трійці один студент виступає в ролі
психолога, другий – клієнта, а третій – спостерігає й після характеризує роботу
психолога.
Техніка «Безпечне місце»
Інструкція: Це таке місце, де Ви відчуватимете себе в цілковитій безпеці, і
лише Ви матимете доступ до нього. Це може бути місце, яке Ви знаєте, - будинок
або квартира, кімната (чим важче травма, тим компактнее), але може бути і
якийсь ландшафт, щось зовсім сюрреалістичне, вигадане, те, що прийде Вам на
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розум. Не квапитеся; поважно, аби Ви себе там відчули дійсно безпечно і
захищено. Коли Ви знайдете таке місце оглядитеся, що там знаходиться.
Якщо хочете, Ви можете дати цьому місце якась назва, хоча це не
обов'язково. Назвіть який предмет буде пов'язаний з ним. Це повинно бути щось,
що Ви пов'язуєте з цим і лише з цим місцем, і якщо я назву цей предмет, то це
місце виникне перед Вашим внутрішнім поглядом так, як ніби Ви знаходитеся
там". «Ви можете приходити сюди тоді, коли захочете і так часто, як захочете.
Ніхто окрім Вас до нього не має доступу. Ви не повинні пояснювати, чому Ви
приходите сюди. Це місце, де є захист і сила".
"Будь ласка, спробуйте зробити жест, який дасть Вам зрозуміти, що Ви
знаходитеся в Безпечному місці. Ви можете, наприклад, торкнутися кінчиком
великого пальця кінчика вказівного пальця лівої руки. Можливо, що Вам на
розум приходить яке-небудь слово, яке бажане. Спробуйте об'єднати всі три речі,
- внутрішню картину місця, жест і слово.
Питання №2. Позитивна психотерапія як засіб допомоги клієнтам, які
зазнали втрату.
Студенти розбиваються на трійки, де практикують техніки позитивної
терапії. У трійці один студент виступає в ролі психолога, другий – клієнта, а
третій – спостерігає й після характеризує роботу психолога.
Техніка «Чарівна паличка»
Щоб подолати обмеження реальності і встановити реальну мету,
консультант може запропонувати пофантазувати: «Якби у мене була чарівна
паличка, я змахнув би нею і ... Як тепер виглядає ваше життя? Які зміни
відбулися? Чи помітно це іншим людям? »
Техніка «Сходи досягнень»
Для реалізації рішення необхідно не тільки передбачати планований
результат, але і перевіряти на кожному етапі, чи йдуть зміни в заданому
напрямку. Крім того, важливе відчуття досягнутого прогресу. Особливо воно
необхідне при тривалій реалізації довгострокового рішення. Ця техніка, як і
наступна за нею, допомагає клієнту визначити свої орієнтири.
«Припустимо, ви стоїте на першій ступені десятиповерхового будинку. На
якому поверсі знаходиться ваша мета? Розкажіть, чим ваше положення, скажімо,
на п'ятому поверсі відрізняється від становища на четвертому ... Тепер опишіть,
чим відрізняється кожна з п'яти (десяти) сходинок першого прольоту? А друга?
Що ви повинні зробити для того, щоб піднятися на кожну з цих сходинок? »
Консультант повинен пам'ятати, що занадто детальне планування настільки
ж шкідлива, як і занадто загальне, схематичне. Загальна схема не дає уявлення
про конкретні дії. Занадто детальне планування переутомляет і породжує
відчуття скутості, неприродності, обмежує можливість чуйно реагувати на зміну
обставин.
Техніка «Нитка Аріадни»
«Щоб ми не збилися з шляху, Аріадна щотижня (день, місяць, квартал часовий період визначається характером проблеми) зав'язує на своїй нитки
вузлики. Уявіть, що ви дійшли до першого вузлика: як ви дізнаєтеся, що досягли
успіху на шляху досягнення мети? Як інші (рідні, друзі і т. п.) завтра (через
тиждень і т. д.) дізнаються, що ви домоглися успіху? Як ви доведете скептику, що
досягли успіху? »
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Роль скептика грає сам консультант. Клієнт повинен захищати свої
досягнення. Так він вчиться розуміти, що дійсно досяг прогресу і цінує свої
досягнення.
Техніка «Проблема як друг»
Техніка дозволяє усунути сліпе опір проблемі, блокуючу її дозвіл, і зайняти
позицію «співпраці з проблемою», а також знайти сенс в супутньому стражданні
або дискомфорті, відчути цінність відбувається. Клієнт відповідає на наступні
питання: «Якби дана проблема була вашим другом, що б вона вам сказала? Чому
вона хоче вас навчити? Для чого вона з'явилася у вашому житті? »
Питання №3: Гештальт-підхід до надання допомоги при кризах втрати.
Студенти розбиваються на трійки, де практикують техніки гештальтпідхіду. Для відпрацювання питання викладач демонструє відеозапис техніки
«пустий стілець», «діалог між частинами власної особистості». Далі в малих
групах обговорюються переваги та обмеження використання методую
Питання №4: Медитація прощення.
Прослухання та подальший аналіз аудіо запису медитації прощення.
Питання №5: Техніка написання зцілювальних та прощальних листів.
Студентам дається покрокова модель прощального листа. Вони пишуть цей
лист будь-якій людини, з якою хочуть попрощатися.
Обговорення техніки, емоцій та думок студентів у процесі написання листа.
Техніка «Послання небес».
Техніка «Лист з майбутнього».
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Наприкінці заняття
викладач запитує у студентів, який досвід вони придбали й просить висловити
свої думки стосовно труднощів та планів розвитку одержаних навиків.
Тема № 7: Суїцидальні кризи та їх подолання
Практичне заняття. Суїцидальні кризи та їх подолання
Навчальна мета заняття: формування вміння застосовувати методи
психологічної діагностики суїцидальних станів, визначати чинники ризику,
надавати психологічну допомогу при суїцидальних кризах.
Кількість годин: 2 год.
Місце проведення: аудиторія
Навчальні питання:
1. Індикатори суїцидального ризику.
2. Консультування суїцидальних клієнтів.
Література:
Основна: 6; 11; 14; 17; 19; 23; 32.
Додаткова: 2; 4; 5; 26; 31; 39; 43.
І. Порядок проведення вступу до заняття. На початку практичного заняття
викладач вітає студентів, називає тему, мету, план та структуру заняття. Він
актуалізує знання студентів щодо суїцидальної поведінка як форми кризового
реагування людини. Далі проводиться перевірка самостійної роботи студентів.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Питання №1: Індикатори суїцидального ризику.
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Студенти розбиваються на трійки, де практикують використання шкали
суїцидального ризику Лос-Анджелеського суїцидологічного центру. У трійці
один студент виступає в ролі психолога, другий – клієнта, а третій – спостерігає й
після характеризує роботу психолога. Потім студенти аналізують процедуру
проведення, співставляють питання шкали з ситуативними, когнітивними,
емоційними, поведінковими індикаторами суїцидального ризику, обмінюються
думками.
Питання №2:Консультування суїцидальних клієнтів.
Студенти у трійках складають план психологічного консультування
клієнтів з різними видами суїцидальних намірів та мотивів. Окремо приділяють
увагу пошуку внутрішніх та зовнішніх ресурсів клієнта.
Опрацювання техніки: «Визначення сенсу суїциду».
Підготувати реферати на теми:
а) «Загальні принципи психологічної допомоги суїцидальним клієнтам».
б) «Консультування суїцидальних клієнтів».
в) «Психологічне консультування осіб, які уціліли після самогубства».
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Наприкінці заняття
викладач запитує у студентів, який досвід вони придбали й просить висловити
свої думки стосовно труднощів та планів розвитку одержаних навиків.
4. Рекомендована література (основна, допоміжна),
інформаційні ресурси в Інтернеті

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Основна:
Байєр О. О. Життєві кризи особистості : навчальний посібник / О. О. Байєр.
– Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – 244 с.
Бурлачук Л.Ф. Психология жизненных ситуаций / Бурлачук Л.Ф., Коржова
Е.Ю. Учебное пособие. М.: Российское педагогическое агентство, 1998. 263с.
Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб., 2007. –
688 с.
Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических
ситуаций) / Ф.Е. Василюк. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 126 с.
Василюк Ф. Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ
критических ситуаций / Ф.Е. Василюк // Журнал практической психологии
и психоанализа. –- 2001. – №4 . – С. 46 – 57.
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.
Зеер Э. Ф. Психология профессий : учеб. пособие для студ. вузов /
Э. Ф. Зеер. – М. : Академ. проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. –
336 с.
Зубалий Н.П. Основы психотерапии / Н.П.Зубалий, А.М. Левочкина. – К.:
МАУП, 2001. – 160 с.
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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.
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.
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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
Додаткова:
1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологи / А. Адлер. – М.:
Прогресс, 2011. – 240 с.
2. 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.
3. Ассаджиоли Р. Психосинтез. Теория и пракутика / Р. Ассаджиоли. –М.:
Изд-во Института Психотерапии, 2008. – 384 с.
4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Э.
Берн. – М.: Эксмо, 2016. – 576 с.
5. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика / А.Ф.
Бондаренко. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.Класс, 2001. – 336 с.
6. Бурлачук Л.Ф. Основы психотерапии: Учебное пособие / Л.Ф. Бурлачук,
И.А. Грабовская, А.С. Кочарян. – К.: Никацентр; М.: Алтейна, 1999. – 320 с.
7. Васильев В. Л. Юридическая психология. – СПб.: Питер. – 2003. – 656 с.
8. Варбан Є. О. Стратегії і прийоми психологічного подолання життєвих криз
особистості / Є. О. Варбан // Практична психологія та соціальна робота. –
1998. – № 8. – С. 7-9; № 9. – С. 12-14.
9. Джендлин Ю. Фокусирование. Новый психотерапевтический метод работы
с переживаниями / Ю. Джендлин; пер. с англ. А. С. Ригина. − М.:
Независимая фирма Класс, 2000. − 448 с.
10. Жедунова Л. Г. Личностный кризис и образ мира (субъективная реальность
кризиса) : [монография] / Л. Г. Жедунова. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ,
2009. – 135 с
11.Зеер Э.Ф. Психология профессиональных деструкций / Э. Ф. Зеер,
Э.Э.Сыманюк. – М. : Академ. Проект, 2005. – 240 с.
12.Злобіна О. Г. Суспільна криза і життєві стратегії особистості / О. Г. Злобіна,
В. О. Тихонович. – К. : Стислос, 2001. – 238 с
13.Калшед Д. Внутренний мир травмы / Калшед Д.; [пер. с англ.]. - М.:
Академический проект, 2001. – 368 с.
14. Карпинский, К.В. Опросник смысложизненного кризиса: монография /
К.В. Карпинский. – Гродно: ГрГУ, 2008. – 108 с.
15.Кирилюк І. Дитяче горе. Як допомогти дитині пережити втрату? //
Психолог дошкілля. – 2010. – №3. – С.3-7.
16.Ковалёва Г. В. Психология хандры, или выход есть / Г. В. Ковалёва. – М. :
АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2008. – 288 с.
17.Колодзин Б. Как жить после психической травмы. пер. с англ. И. В.
Савельевой – М.: Изд-во Шанс. 2003. – 95с.
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18.Козлов В. В. Работа с кризисной личностью / В. В. Козлов. – М. : Изд.
Института психотерапии, 2003. – 301 с
19.Кон И. С. Психология ранней юности : Книга для учителя. / И.С.Кон. - М.,
1989. – 255 с.
20.Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб.: Издательство «Питер»,
2001. – 992 с.
21. Кровяков В. М. Психотравматология / В. М. Кровяков. — Екатеринбург :
Изд- во УМЦ УПИ, 2006. – 442 с.
22.Крюкова М. А. Экстренная психологическая помощь: практическое
пособие. / Крюкова М. А. – М.: НЦ ЭНАС, 2003. – 64 с.
23.Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития
человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений /
И.Ю.Кулагина, В.Н.Колюцкий. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. – 463 с.
24.Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама Я.
Морено / Г. Лейтц. – М., 1994. – 352 с.
25.Луппо С. Стратегії подолання психічної травми / С. Луппо // Соціальна
психологія. – 2004. – № 5 (7). – C.25-35 .
26.Малкина - Пых И. Г. Возрастные кризисы взрослости : Справочник
практического психолога / И. Г. Малкина-Пых. – М. : ЭКСМО, 2005. – 416
с.
27.Науменко О. Слово «горе» солоного кольору // Психолог дошкілля. – 2010.
– № 8. – С.8-10.
28.Олифирович Н. И. Психология семейных кризисов / Н. И. Олифирович, Т.
А. Зинкевич-Куземкина, Т. Ф. – М.: Издательство: «Речь». – 2006. – 360 с.
29.Перлз Ф. Гештальт-подход и свидетель терапии / Ф. Перлз. – М., 1996. –
235 с.
30.Поливанова К. Н. Психология возрастных кризисов / К. Н. Поливанова. –
М. : Академия, 2000. – 184 с
31.Психологическая служба: учебно-методическое пособие / авт.-сост. Е. В.
Матвеева. –Киров: Изд-во ВятГГУ, 2007. – 63 с.
32.Психология развития. Методическое пособие / сост. доцент, канд.психол.н.
Егорова Э.Н. Изд -ние 3-е, испр. и дополн. – Харьков: ИППС, 2006. – 144 с
33.Практикум по арт-терапии / Под ред. А.И. Копытина. –СПб.: Питер, 2001. –
448 с.
34.Пушкарев А. Л. Посттравматическое стрессовое расстройство: диагностика,
психофармакотерапия, психотерапия / А. Л. Пушкарев, В. А. Доморацкий,
Е. Г. Гордеева. – М. : Издательство Института психотерапии, 2000. – 128c.
35.Регуш Л. А. Проблемы психического развития и их предупреждение (от
рождения до пожилого возраста) / Л. А. Регуш. – СПб. : Речь, 2006. – 320 с.
36.Романчук І.Р. Психотравма та спричинені нею розлади: прояви, наслідки та
сучасні
підходи
до
терапії.
https://drive.google.com/file/d/0B6Htztiv0BNCNmczSHpXWWpFUkU/view
37.Соловьёв И. В. Посттравматический стрессовый синдром: причины,
условия,
последствия.
Оказание
психологической
помощи
и
психореабилитация / И. В. Соловьёв. – М. : Медицина, 2000. – 111 с.
38.Тарас А.Е. Психология
экстремальных ситуацій // А.Е.Тарас, К.В.
Сельченок. – Минск, Харвест 2000
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39.Титаренко Т. М. Испытание кризисом: Одиссея преодоления / Т. М.
Титаренко. – К. : Изд. 2-е, испр. – М. : «Когито–Центр», 2010. – 304 с
40.Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М.: 1990. – 367с.
41.Фромм Э. Человек для себя / Э. Фромм. –М.: Астрель, 2012. – 320 с.
42.Хрестоматия по гуманистической психотерапии / Сост. М. Пакуш. –М.,
1995. – 507 с.
43.Хухлаева Л.В. Основы психологического консультирования и
психологической коррекции / Л.В. Хухлаева. – М.: «Академия», 2001. – 208
с.
44.Черепанова Е. М. Психологический стресс: Помоги себе и ребенку. Книга
для школьных психологов, родителей и учителей / Е.М.Черепанова. – М.:
Издательский центр «Академия», 1997. – 96 с.
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