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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів – 4,5

Освітньо-професійна
програма, галузь знань,
спеціальність, освітній
ступінь
Освітньо-професійна
програма
«Психологія»
Галузь знань
05 «Соціальні та поведінкові
науки»

Модулів – 3
Змістових модулів –

Спеціальність:

Загальна кількість годин
– 135

053 «Психологія»

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента –5

Освітній ступінь:
магістр

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Обов’язкова
(вибіркова)

Рік підготовки
5-й
5-й
Семестр
10-й
10 -й
Лекції
20 год.
год.
Практичні, семінарські
12 год.
год.
Лабораторні
12 год.
год.
Самостійна робота
91 год.
год.
Індивідуальні завдання:

Вид контролю:
екз.
екз.
Передумови для вивчення дисципліни (перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше)
«Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Вікова і педагогічна психологія»,
«Психотерапія», «Психологічне консультування», «Психологія стресу»
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета викладання курсу полягає в оволодінні майбутніми фахівцями психологічними
знаннями щодо закономірностей і специфічних проявів переживань та функціонування людини
в кризових ситуаціях та психологічного супроводу й допомоги в цих умовах. Стосовно
практичного аспекту – це оволодіння майбутніми фахівцями психологічними технологіями та
вміннями щодо розв’язання життєвих криз, специфіки кризового консультування та вміннями
щодо надання психологічної допомоги особистості, яка переживає кризовий стан.
Завдання викладання дисципліни:
- оволодіння студентами знаннями та формуванню професійної компетентності
майбутнього практичного психолога щодо феноменології кризових станів,
особливостей перебігу кризових ситуацій, вирішення на практиці завдань
психологічного супроводу та допомоги особистості в кризових ситуаціях;
- набуття теоретичних знань і практичних умінь щодо, оволодіння прийомами та
методами психологічного діагностування кризових станів;
- формування вмінь використання набутих знань у роботі з клієнтами на різних

вікових етапах розвитку особистості;
- засвоєння студентами сучасних методів, прийомів і технік психологічного супроводу
та допомоги особистості в кризових ситуаціях диференційованого їх застосування в
психологічній практиці.
Згідно освітньо-професійної програми «Психологія» спеціальності 053 «Психологія»
другого (магістерського) рівня вищої освіти у студентів у процесі вивчення навчальної
дисципліни мають бути сформовані наступні компетентності:
загальні: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- знання та розуміння предметної області та специфіки професійної діяльності
психолога; здатність діяти на основі етичних міркувань;
- здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
фахові: здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних
проблем психологічної науки та /або практики;
- самостійно оцінювати закономірності психічної діяльності, психічних станів та
чинників, що впливають на функціонування психіки людини в різних сферах
життєдіяльності;
- приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних ситуаціях, адаптуватися до
нових ситуацій професійної діяльності;
- здійснювати практичну діяльність (психодіагностичну, психотерапевтичну,
психокорекцій ну чи тренінгову) з використанням науково верифікованих методів та технік.
3.
Очікувані результати навчання (базуються на результатах навчання,
визначених відповідною освітньою програмою, та деталізуються): визначати, аналізувати та
пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх
розв’язання;
демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і
функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань;
здійснювати пошук опрацювання та наліз професійно важливих знань із різних
джерел з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі
професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання;
розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія,
психоконсультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій формі, оцінювати
якість.
4. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Життєва криза як феномен індивідуального життя людини
Тема 1. Кризова психологія як галузь знань
Предмет і завдання курсу кризової психології. Кризова психологія як наука і навчальна
дисципліна. Методи дослідження в галузі кризової психології.
Тема 2. Ознаки, типологія та форми переживання особистістю життєвих криз
Поняття життєвої кризи, її природа. Фактори, що викликають життєву кризу. Типологія
та різні підходи до класифікації криз. Стадії розвитку кризи. Типи ставлення особистості до
кризи. Поняття кризового стану. Типові реакції людини на кризову ситуацію. Залежність
психологічних особливостей особистості та її реакції на кризову ситуацію. Особливості
конструктивного та деструктивного вирішення проблем кризових станів.
Тема 3. Кризова ситуація та її психологічні наслідки

Сутність поняття «кризова ситуація», її ознаки та різновиди. Типологія травмуючих
(критичних) життевих ситуацій за Т. М. Титаренко. Прояви критичних ситуацій: стрес,
фрустрація, конфлікт, криза. Механізми формування психічних травм. Поняття
посттравматичного стрессового розладу. Ознаки та перебіг ПТСР. Профілактичні та
реабілітаційні процедури ПТСР. Особливості допомоги населенню в кризових ситуаціях. Вимоги
до професійного відбору персоналу, який надає допомогу в кризових ситуаціях.
Модуль 2. Психологічні особливості переживання особистістю нормативних криз
життєвого циклу
Тема 1. Психологічні особливості переживання особистістю криз дитинства та
підліткового віку
Поняття криз дитинства та їх роль у житті особистості. Підліткова криза та кризи
студентського віку (криза адаптації до умов навчання, криза «середини» навчання, криза
випускника, криза відрахування). та дорослого віку.
Тема 2. Психологічні особливості переживання особистістю криз дорослості та
похилого віку
Кризи ранньої дорослості. Криза середини життя. Криза виходу на пенсію та криза
похилого віку.
Тема 3. Сімейні кризи
Життєвий цикл як динамічна характеристика сім’ї. Молода сім’я як особливий етап в
структурі сімейного циклу. Нормативні сімейні кризи і закономірний характер їх виникнення.
Психологічні причини сімейних криз. Ненормативні кризи в сім’ї.
Модуль 3. Особливості психологічної допомоги у кризових ситуаціях
Тема 1. Стратегії розв’язання життєвої кризи
Подолання життєвих криз як феномен. Особливості функціонування Его-системи
особистості у період кризи та після неї. Реструктурізація системи видносин людини зі світом,
оточуючими людьми. Зміна відношення до самого себе. Перетворення мотиваційно-ціннісної та
смислової систем людини.
Стратегії подолання життєвих криз та їх типологія. Дослідження кризових станів.
Особливості психологічного супроводу та психологічної допомоги особистості, яка переживає
кризовий стан.
Тема 2. Особливості кризового консультування та психотерапії
Поняття кризового консультування та його особливості. Види й техніки кризового
консультування. Принципи кризового консультування: анонімність, відповідальність,
делікатність, добровільність, доброзичливість, довіра, компетентність, об’єктивність,
тактовність, толерантність. Кризове консультування та психотерапія.

5. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових
Кількість годин
модулів і тем
денна форма
заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л
п
лаб. с. р.
л
п
лаб. с. р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Змістовий модуль 1. Життєва криза як феномен індивідуального життя людини
Тема 1. Кризова 14
психологія як галузь
знань

2

2

10

Тема 2. Ознаки, 26
типологія та форми
переживання
особистістю
життєвих криз

4

2

20

4
2
2
10
Тема 3. Кризова 18
ситуація
та
її
психологічні
наслідки
Разом за змістовим
58
10
6
2
40
модулем 1
Змістовий модуль 2. Психологічні особливості переживання особистістю
нормативних криз життєвого циклу
2
2
2
10
Тема 4. Психологічні 16
особливості
переживання
особистістю
криз
дитинства
та
підліткового віку
2
2
2
10
Тема 5. Психологічні 16
особливості
переживання
особистістю
криз
дорослості
та
похилого віку
2
2
10
Тема
6.
Сімейні 14
кризи
Разом за змістовим
46
6
4
6
30
модулем 2
Змістовий модуль 3. Особливості психологічної допомоги у кризових ситуаціях
2
2
10
Тема 7. Стратегії 14
розв’язання
життєвої кризи
2
4
11
Тема 8. Особливості 17
кризового
консультування та
психотерапії
31
4
2
4
21
Разом за змістовим
модулем 3
20
12 12
91
Усього годин 135
6. Теми практичних занять
№
Назва теми
з/п
1
Кризова психологія як галузь знань
2
Ознаки, типологія та форми переживання особистістю життєвих
криз
3
Кризова ситуація та її психологічні наслідки
4
Вікові кризи та їх роль у житті людини
5
Стратегії розв’язання життєвих криз

Кількість
годин
2
2
2
4
2

Усього
7. Теми лабораторних занять
№
Назва теми
з/п
1
Особливості перебігу кризового стану та ПТСР
2
Підліткова криза та кризи студентського віку
3
Криза похилого віку
4
Нормативні та ненормативні кризи сім’ї
5
Кризове консультуванння та психотерапія
Усього

12

Кількість
годин
2
2
2
2
4
12

8. Самостійна робота
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Назва теми

Кількість
годин
Здійсність порівняльну характеристику різних підходів до визначення поняття
2
життєвої кризи.
Розкрийте психологічні особливості переживання особистістю життєвих криз
2
Визначте відмінності щодо особливостей переживання стресу та ПТСР
2
Опишіть особливості перебігу кризового стану особистості
2
Визначте сутність понять «травма», «психічна (психологічна) травма».
2
Схарактеризуйте особливості прояву та механізми формування психічних
2
травм.
Обґрунтуйте особливості застосування та діагностичні можливості методик,
2
спрямованих на вивчення ПТСР.
Здійсність порівняльну характеристику нормативних та ненормативних криз.
2
Схарактеризуйте прояви травмуючих ситуацій: стрес, фрустрація, конфлікт,
2
криза.
Окресліть підходи до розуміння «життєвої кризи» з точки зору різних напрямів
2
психологічної науки.
Схарактеризуйте чинники, що загострюють життєву кризу.
2
Опишіть особливості перебігу життєвої кризи на різних вікових етапах.
2
Діагностичні виміри ПТСР
2
Зазначте вимоги та критерії щодо визначення ефективності кризового
2
психологічного консультування.
Опишіть особливості дебрифінгу як методу роботи з потерпілими від
2
екстремальної ситуації.

Опишіть особливості травматичного досвіду в різних соціальних ситуаціях
Схарактеризуйте психологічні аспекти переживання криз професійного
розвитку.
18. Розкрийте особливості та роль мотиваційний, ціннісних та світоглядних
чинників і ресурсів у переживанні психологічної кризи.
16.
17.

19.
20.
21.

Сімейна психотерапія в роботі з особами, що переживають психологічну кризу.
Гуманістичний підхід до кризових станів і переживань особистості.
Обгрунтуйте особливості запобігання виникненню деструктивних кризових
переживань.

2
2
2
3
2
3

3

28.

Методи самонавіювання: довільне самонавіювання Е.Кує, прогресуюча м'язова
релаксація (метод Джекобсона), аутогенне тренування (метод І.Шульца) в
роботі з особами, які переживають кризові стани.
Часовий вимір існування як чинник та ресурс кризових переживань
особистості.
Використання методів тілесної терапії в кризових ситуаціях з корекційною
метою, приклади вправ.
Використання методів зображувальної терапії в роботі з кризовими станами
особистості, приклади вправ.
Кататимно-імагінативна психотерапія в роботі з особами, що переживають
психологічну кризу.
Опишіть ігноруючий тип ставлення до життєвої кризи та обгрунтуйте його
особливості
Розкрийте особливості перебігу кризи середини життя.

29.
30.
31.
32.

Опишіть кризові стани підліткового віку за Н. Максимовою.
Розкрийте класифікацію вікових психосоціальних криз за Е. Еріксоном.
Методи системної сімейної психотерапії в роботі з сімейними кризами.
Методики психокорекції сімейних стосунків між батьками і дітьми.

2
2
2
2

22.

23.
24.
25.
26.
27.

Обгрунтуйте гендерні особливості переживання кризи дорослості.
Опишіть основні напрямки досліджень переживання втрати.
Втрата як кризовий стан.
Обгрунтуйте конструктивні стратегії подолання життєвої кризи.
Самосвідомість та Я-концепція особистості в контексті кризових переживань.
Принцип супроводу як основа психосоціальної допомоги особистості у
кризовому стані.
39. Опишіть стадії кризового телефонного консультування та його можливі
негативні аспекти.
40. Визначте критерії ефективності стратегій подолання.
41. Усього
33.
34.
35.
36.
37.
38.

3
2
3
3
3
2

2
2
2
3
3
2
2
2
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9. Індивідуальні завдання.
1. Здійсність психодіагностичне дослідження кризового стану особистості.
2. Прочитайте одну з книг із рекоментованих джерел та підготуйте письмовий відгук на неї.
3. Напишіть есе на тему «Кризи в житті людини: прогрес, зупинка чи руйнування?».
4. Опишіть етапи психодіагностичного дослідження кризового стану особистості.
5. Розкрити сутність кризової інтервенції і її методів.
6.Обгрунтуйте шляхи подолання самотності як кризового стану особистості. 7.Розробіть
індивідуальну програму з подолання кризового стану, пов’язаного з утратою близкьої людини.
8. Опишіть специфіку консультування та надання психологічної допомоги ВІЛ-інфікованим
допомоги людям.
9. Складіть етичний кодекс консультанта.
10. Реконструюйте (або опишіть) історію знайомства і створення сім’ї з відомою вам сімейною
групою. Спробуйте визначити етап її життєвого циклу і можливість появи нормативної чи
ненормативної кризи в подружніх відносинах.

10. Засоби діагностики результатів навчання (засобами оцінювання та методами
демонстрування результатів можуть бути:
-екзамени;

-комплексні екзамени;
-стандартизовані тести;
-наскрізні проекти;
-командні проекти;
-аналітичні звіти, реферати, есе;
-презентації результатів виконаних завдань та досліджень.

р
а
х
о
в
а

Зараховано

11. Критерії оцінювання результатів навчання. Визначити за допомогою якісних
критеріїв мінімальний пороговий рівень оцінки і трансформувати його в мінімальну
позитивну оцінку. Зазначити використовувану числову (рейтингову) шкалу.
Якісні критерії оцінки рівня знань студентів (Зразок)
Критерії оцінювання
Оцінка
за національною
к-ть балів
ЕСТS
шкалою
за 100бальною
іспит
залік
шкалою
Студент має глибокі, міцні і
систематичні знання
програмного матеріалу,
використовує їх у
нестандартних ситуаціях,
здатний вирішувати проблемні
Відмінно
90-100
А
питання. Відповідь студента
відрізняється точністю
формулювань, логікою,
достатнім рівнем узагальненості
знань.
Студент вільно володіє
програмним матеріалом,
застосовує його на практиці,
вільно використовує їх у
83-89
В
стандартних ситуаціях,
самостійно виправляє допущені
помилки, кількість яких
незначна.
Студент володіє програмним
матеріалом, може
привести вербальне
формулювання основних
Добре
положень теорії, навести
приклади їх застосування в
практичній діяльності, але не
завжди може самостійно
74-81
С
довести їх. Студент може
самостійно
застосовувати знання в
стандартних ситуаціях, його
відповідь логічна, але розуміння
не є узагальненим. Самостійно
виправляє помилки у відповіді,
серед яких є суттєві.
Студент відтворює значну
Задовільно
64-73
D

Не зараховано

частину програмного матеріалу,
виявляє знання і розуміння
основних його положень; з
допомогою викладача може
аналізувати навчальний
матеріал, виправляти помилки,
серед яких є значна кількість
суттєвих.
Студент відтворює основні
поняття і визначення курсу, але
досить поверхово, не виділяючи
взаємозв’язку між ними, може
відтворити окремі
Задовільно
термінологічні дефініції за
словесним формулюванням і
навпаки; допускає помилки, які
повною мірою самостійно
виправити не може.
Відповідь студента елементарна,
фрагментарна, зумовлена
Незадовільно
нечіткими уявленнями про
програмний матеріал.
Студент володіє матеріалом на
рівні елементарного
розпізнавання і відтворення
Нездовільно
окремих фактів, елементів,
частин. У відповіді цілком
відсутня самостійність.

60-63

Е

33-59

FX

1-32

F

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
33-59
1-34

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту
(роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

зараховано

задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з можливістю
повторного складання
не зараховано з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий
тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1
Т1

Т2

Т3

7

8

5

Змістовий
модуль 2
Т4
Т5
Т6
7

8

5

Змістовий
модуль 3
Т7
Т8
10

40

100

10

13. Методичне забезпечення
Методичне забезпечення з дисципліни складається з:
- інтерактивного комплексу навчально – методичного забезпечення дисципліни,
- конспекту лекцій на паперовому та електронному носіях;
- практикуму з дисципліни та методичних вказівок до семінарських занять
на паперовому і електронному носіях;
- тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій до їх виконання
на паперовому і електронному носіях;
- тестових завдань з курсу та методичних рекомендацій до їх виконання на
паперовому і електронному носіях;
- матеріалів для демонстрування за допомогою технічних засобів навчання
(слайдів, відео- та аудіозаписів);
- завдань і методичних вказівок для самостійної роботи студентів;
- індивідуальних навчально-дослідних завдань;
- переліку завдань (запитань) для проміжного та підсумкового контролю рівня знань;
14. Рекомендована література (основна, допоміжна)
1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. – М. :
Смысл, 1991. – 299 с.
2. Божович Л. И. Этапы формирования личности в отногенезе / Л. И. Божович // Вопр.
психологии. – 1979. – No 4. – С. 22–34.
3. Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций)
/ Ф. Е. Василюк. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 200 с.
4. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Л. С. Выготский. – Т. 4. – М.
:Педагогика, 1984. – 432 с.
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2002. – 237 с.
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1996. – 432 с.
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Калинин // Антикризисное поведение: сущность, проблемы, тенденции / Под общ. ред. Н. В.
Калининой, М. И. Лукьяновой. – Ульяновск : ИПК ПРО, 2000. – С. 11–24.
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– Гродно : ГрГУ, 2008. – 108 с.
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[Электронный ресурс].
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23. Тарабрина Н. В. Психологические последствия войны / Н. В. Тарабрина //Психолог.
обозр. – 1996. – No 1 (2). – С. 26–29.
24. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т. М.
Титаренко. – К. : Либідь, 2003. – 376 с.
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