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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисциплін за фо-

рмами навчання 

Денна Заочна 

Статус дисципліни (обов’язкова чи 

вибіркова) 
обов’язкова обов’язкова 

Мова викладання українська українська 

Передумови вивчення навчальної 

дисципліни (які дисципліни мають 

передувати вивченню) 

ОДФ 2. 11  

Психодіагностика 

ОДФ 2. 12  

Основи  

психокорекції 

ОДФ 2. 11  

Психодіагностика  

ОДФ 2. 12  

Основи  

психокорекції 

Курс ІІІ ІІІ 

Семестр 5 - 

Триместр - 8-9 

Загальний обсяг годин / кредитів 120/4 120/4 

Кількість змістовних модулів 2 2 

Годин на аудиторне вивчення 45 12 

Годин на самостійне вивчення 75 108 

Форма підсумкового контролю залік залік 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія    кризових станів» 

є вивчення і систематизація досягнень вітчизняних і зарубіжних досліджень 

у галузі кризової психотерапії; формування світоглядних компетенцій меди-

чного психолога, які є пріоритетними в системі медико-психологічної реабі-

літації пацієнтів з невротичними та психосоматичними порушеннями, що ві-

дповідають сучасним гуманістичним тенденціям і державній політиці Укра-

їнської держави. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Психологія  кризових ста-

нів» є: 

- ознайомлення здобувачів першого бакалаврського рівня з історичними ета-

пами становлення кризової психотерапії; 

- оволодітиосновнимикатегоріямитапоняттямикризової психотерапії; 



- вивчення фундаментальних понять проявів психічних порушень; 

- узагальнення основних патологічних симптомів й синдромів психічних роз-

ладів; 

- розгляд уявлень про психосоматичну єдність; 

- ознайомити із закономірностями формування та основними властивостями 

психічних процесів особистості соматично хворої людини,висвітлитипро-

блемуспілкуванняумедичномусередовищі,зокремаз пацієнтом та його роди-

чами; 

- сприятивирішеннюпитаньпобудовитаорганізаціїміжособистісної взаємодії-

вколективі; 

- ознайомлення з особливостями поведінки пацієнтів з психічними розладами 

та можливостями психологічної та психотерапевтичної допомоги в струк-

турі комплексного лікування.  

2. Компетентності та заплановані результати навчання  

 

Дисципліна «Психологія    кризових станів» забезпечує набуття здобува-

чами освіти компетентностей: 

Інтегральна компетентність ІК 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

сфері психології, що передбачають застосування основних психологічнихте-

орій та методів та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

Загальні  компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяль-

ності. 

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії, 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК 12. Здатність до забезпечення необхідного рівня безпеки у надзвичайних 

ситуаціях відповідно до майбутнього профілю роботи, галузевих норм іпра-

вил. 



 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності СК 

СК1.Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології 

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел 

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивіду-

альну та групову) 

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики 

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, нав-

чання та саморозвитку 

СК12. Здатність до реалізації психологічної діяльності в етнічному середо-

вищі. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР1.Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологіч-

ніпроблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання 

ПР2.Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонуванняпси-

хічних явищ в контексті професійних завдань 

ПР 9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем 

у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення 

щодо їх розв’язання 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати вла-

сну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних осо-

бливостей співрозмовника 

ПР11.Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуван-

ням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати 

ефективність власних дій 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінно-

сті. 



ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної дія-

льності психолога. 

 

3. Зміст програми навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.Загальні питання консультування в кризових ситу-

аціях. 

Тема 1. Сучасні теорії криз та екстремальних ситуацій. Сучасні теорії 

кризи (Л. Ліндеманн, Г. Сельє, Е. Еріксон, Д. Канлан, П. Левін). Поняття кризи, 

кризового стану, травми, дистресу, фрустрації, конфлікту. Сучасне уявлення про 

значущість кризових станів для особистості. Психологія життєвих криз. Загальне 

уявлення про життєві кризи. Загальне уявлення про поняття «криза» в психології. 

Кризи особистісного розвитку. Специфіка вікових криз. Екзистенційні кризи: діа-

гностика, зчитування тілесної інформації, особливості терапії. Нормальне і пато-

логічне протікання «внутрішніх» криз.  

Тема 2. Психологічна діагностика кризових станів. Методи психологічної 

діагностики різноманітних кризових станів з урахуванням соціальних, особистіс-

них, вікових та гендерних особливостей. Історії дослідження криз, техніки дослі-

дження кризових станів, методи, що використовуються в сучасній психології для 

діагностики ПТСР та визначення особливостей психічних станів у осіб, що пере-

жили кризу. Основні поняття теми: методики діагностики кризових станів. 

Тема 3. Життєві кризи особистості. 

Вік як причина життєвої кризи. Кризи дитячого віку. Підліткова криза. Криза 

юнацького віку. Криза похилого віку. Втрата як причина життєвої кризи. Травма 

як причина життєвої кризи. Стратегії поведінки людей у посттравматичний пе-

ріод. 

Тема 4. Основні способи виходу з кризи. 

Конструктивний вихід із кризи. Аналіз кризової ситуації. Способи конструк-

тивного виходу з кризи. Вікові та індивідуальні особливості конструктивного ви-

ходу з кризи. Суїцид як деструктивний вихід з кризи. Суїцид і вік. Гендерні особ-

ливості суїцидальної поведінки. Суїцид і професія. Особистісні фактори суїцида-



льного ризику. Антисуїцидальні фактори особистості. Види суїцидальної поведі-

нки. Алкоголізм та наркомания як деструктивні виходи з кризи. Сучасний стан 

проблеми. Симптоми алкоголізму та наркоманії. Психологічна допомога при ал-

коголізмі та наркоманії. 

Тема 5. Кризове психологічне консультування як галузь практичної пси-

хології. 

Поняття психологічного консультування. Специфіка та етапи психологічного 

консультування. Психологічне консультування та психотерапія. Види психологі-

чного консультування. Завдання психологічного консультування, його ефектив-

ність та тривалість. З. Фрейд про роботу з клієнтом. Орієнтації клієнтів (ділова, 

рентна, ігрова). Об'єктивні та суб'єктивні труднощі роботи з кризовою особисті-

стю. Види кризової допомоги: групова та індивідуальна терапія, волонтерські 

групи, групи самопідтримки, екстрена допомога. Стратегія і тактика при роботі з 

кризовими клієнтами (безпека, ресурс, відреагування, підтримка). Екологія тера-

певтичної допомоги кризовим клієнтам. Самодопомога консультанта при роботі в 

режимі кризової терапії як профілактика вторинної травми. 

Принципи психологічного консультування: тактовність, делікатність, довіра, 

об’єктивність, компетентність, відповідальність. Об’єктивні та суб’єктивні чин-

ники психологічного консультування. Позиції консультанта. Етичний кодекс пси-

холога. 

 

Змістовий модуль 2.Специфіка допомоги при різних видах кризових ста-

нів.  

Тема 6. Посттравматичний стресовий розлад (ПСТР) як відстрочена ре-

акція на стрес. Стрес, травматичний стрес та посттравматичний стресовий роз-

лад. Нозологічні одиниці МКХ-10, пов'язані із травматичним стресом. Епідеміо-

логія ПТСР та його діагностичні критерії. Теоретичні моделі ПТСР. Особливості 

посттравматичного стресу у дітей. Особливості психічних процесів і станів при 

ПТСР. Індивідуальні особливості переживання ПТСР. ПТСР і внутрішні конфлі-

кти. Робота механізмів психологічного захисту (дисоціація).  



Тема 7. Психологія горя і втрати. Нормальна і патологічна робота горя. 

Стадії роботи горя. Психологічні процеси при втраті. Основні етапи психотерапії 

горя. Особливості встановлення контакту. Діагностика стану. Робота з провиною, 

агресією, аутоагресією, травматичними спогадами. Робота з розділення з помер-

лим. Психологічна допомога термінальним хворим. Психологічний супровід си-

туації втрати і вмирання.  

Тема 8. Феномен суїцидальної поведінки. Різноманіття теорій, що поясню-

ють формування даного виду девіації. Теорія мікросоціальної дезадаптації, як 

провідна інтегративна модель. Аналіз етапів суїцидальної поведінки. Можливості 

і завдання психологічної допомоги на кожному етапі. Фактори суїцидального ри-

зику. Суїцидальна мотивація. Протисуїцідальні чинники. Превенція. Психологі-

чна реабілітація суїцидентів. Особливості перебігу постсуїцидального періоду. 

Формування часової перспективи. Індивідуальна та групова робота. 

Тема 9. Психологічна допомога жертвам насильства. Різновиди та психо-

логічні наслідки насильства. Цикл насильства. Консультування дітей, що постра-

ждали від насильства. Консультування жертв сексуального насильства. Консуль-

тування жертв сімейного насильства. 

Тема 10. Психологічна допомога дітям із травмівним досвідом. 

Особливості переживання травмівного досвіду дитиною. Методи психологі-

чної допомоги дітям із травмівним досвідом. 

Тема 11. Профілактика та подолання професійного вигорання психоло-

гів, соціальних працівників. 

Професійне вигорання як психофізіологічна проблема. Профілактика та по-

долання професійного вигорання. 

 

5. Структуранавчальноїдисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

  Кількість годин 

Форми 

контролю 

 Денна форма навчання  Заочна форма навчання 

усього лекції 
практ. 

заняття 

С С 

р 
усього лекції п. р 

С 
с р 

  Змістовий модуль 1. Загальні питання консультування в кризових ситуаціях. 

Тема 1. Сучасні те-

орії криз та екстре-

мальних ситуацій. 

14 1   2 16 2   4 У 



1. Сучасні теорії 

кризи (Л. Лінде 

манн, Г. Сельє, Е. 

Еріксон, Д. Канлан, 

П. Левін). 

    

2 

 

3 
    

2 

 

4 

К 

2. Кризи особистіс 

ного розвитку 

 2   4     4  

Тема 2. Психологі-

чна діагностика 

кризових станів. 

10  2  4 10  2  4 К 

1. Діагностика 

ПТСР 

  2  2     4  

Тема 3. Життєві 

кризи особистості. 

30 2   4 34 2   4 У,ПК 

1. Кризи дитячого 

віку.  

  2  2     4  

2.Підліткова криза.    2  2     4  

3. Криза юнацького 

віку. 

    2     4  

4.Криза похилого 

віку. 

  2  2     4  

5.Втрата як при-

чина життєвої 

кризи. 

  2  2     4  

6.Травма як при-

чина життєвої 

кризи. 

    2     4  

7.Стратегії поведі-

нки людей у постт-

равматичний пе-

ріод. 

  2  2     4  

Тема 4. Основні 

способи виходу з 

кризи. 

6 2   4 4    4 У 

Тема 5. Кризове 

психологічне кон-

сультування як га 

лузь практичної 

психології. 

 

12 

 

   

2 

 

4 
8    4 ПК,У 

1. Види кризової 

допомоги 

 2   2     4  

2. Етичний кодекс 

психолога. 

   2        

Всього годин за 

змістовий модуль 1 

72 9 14 6 43 72 4 2 2 64  

  Змістовий модуль 2.Специфіка допомоги при різних видах кризових станів.  

Тема 6. Посттрав-

матичний стресо-

вий розлад (ПСТР) 

як відстрочена реа-

кція на стрес 

8 2   2 8 2   4 У 



1. Технології пси-

хологічної допо-

моги в ситуації 

ПТСР 

  2  2     2  

Тема 7. Психологія 

горя і втрати. 

12 2   2 12    4 ПК.У 

1. Нормальна і па-

тологічна робота 

горя. 

    2     2  

2. Основні етапи 

психотерапії горя 

    2     4  

3. Психологічна 

допомога терміна-

льним хворим 

  2  2     2  

Тема 8. Феномен 

суїцидальної пове-

дінки. 

8 2   4 6    4 К 

1. Психологічний 

супровід в ситуації 

суїцидальних намі 

рів.  

    2     2  

Тема 9. Психологі-

чна допомога жер-

твам насильства. 

12  2  4 12    4 ПК, У 

1. Консультування 

дітей, що постраж-

дали від насильс-

тва.  

    2     4  

2. Консультування 

жертв сімейного 

насильства. 

    2     4  

3. Консультування 

жертв сімейного 

насильства. 

    2     4  

Тема 10. Психоло-

гічна допомога ді-

тям із травмівним 

досвідом. 

 

6 

  

2 

  

4 
 

4 

    

4 

ПК, У 

Тема11.Профілак 

тика та подолання 

професійного виго 

рання психологів, со-

ціальних працівників 

2    

 

2 

 2   

 

 

 

2 

 

 К 

Всього годин за 

змістовий модуль 2 

48 6 8 2 32 48 

 

2  2 44  

Усього годин 120 15 22 8 75 120 6   108  

 

6. Теми лекцій 

№№ 

п/п 
Тема  

Обсяг у 

годинах 

Мак-

сим. 

кіл-ть 

балів 

Денна Заочна  



форма форма 

1. Сучасні теорії криз та екстремальних ситуацій. 1 2  

2. Життєві кризи особистості. 2 2  

3. Кризи особистісного розвитку 2   

4. Основні способи виходу з кризи. 2   

5. Види кризової допомоги 2   

6. Посттравматичний стресовий розлад (ПСТР) як 

відстрочена реакція на стрес 

2 2  

7. Психологія горя і втрати 2   

8. Феномен суїцидальної поведінки. 2   

                                                                                                                        

Разом 

15 6  

 
 

7. Теми практичних занять 
№№ 

п/п 
Тема  

Обсяг у 

годинах 

Мак-

сим. 

кіл-ть 

балів 
 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 
1. Психологічна діагностика кризових станів. 2 2 3 
2. Діагностика ПТСР 2  3 
3. Кризи дитячого віку.  2  2 
4. Підліткова криза.  2  2 
5. Криза похилого віку. 2  2 
6. Втрата як причина життєвої кризи. 2   
7. Стратегії поведінки людей у посттравматичний пе-

ріод. 

2  3 

8. Технології  психологічної допомоги в ситуації 

ПТСР 

2  3 

9. Психологічна допомога термінальним хворим 2  3 
10. Психологічна допомога жертвам насильства 2  3 
11 Психологічна допомога дітям із травмівним досві-

дом. 

2   

                                                                              Разом 22 2 25 

 

7. Теми семінарських занять 

№№ 

п/п 
Тема  

Обсяг у 

годинах 

Мак-

сим. 

кіл-ть 

балів 
Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. Сучасні теорії кризи (Л. Лінде манн, Г. Сельє, Е. 

Еріксон, Д. Канлан, П. Левін). 

2 2 4 

2. Кризове психологічне консультування як га лузь 

практичної психології. 

2  4 

3. Етичний кодекс психолога 2  4 

4. Профілак тика та подолання професійного виго 

рання психологів, соціальних працівників 

2  4 

                                                                                           Ра-

зом 

8 2 16 

 

8. Самостійнаробота 
№№ 

п/п 
Тема  

Обсяг у 

годинах 

Мак-

сим. 



Денна 

форма 

Заочна 

форма 

кіл-ть 

балів 

1. Сучасні теорії криз та екстремальних ситуацій. 2 4 1 

2. Сучасні теорії кризи (Л. Лінде манн, Г. Сельє, Е. 

Еріксон, Д. Канлан, П. Левін). 

 

3 

4  

3. Кризи особистісного розвитку 4 4  

4. Психологічна діагностика кризових станів. 4 4  

5. Діагностика ПТСР 2 4  

6. Життєві кризи особистості. 4 4 1 

7. Кризи дитячого віку.  2 4  

8. Підліткова криза.  2 4  

9. Криза юнацького віку. 2 4  

10. Криза похилого віку. 2 4  

11 Втрата як причина життєвої кризи. 2 4  

12 Травма як причина життєвої кризи. 2 4 1 

13 Стратегії поведінки людей у посттравматичний пе-

ріод. 

2 4  

14 Основні способи виходу з кризи. 4 4  

15 Кризове психологічне консультування як галузь 

практичної психології. 

 

4 

4  

16 Види кризової допомоги 2 4 1 

17 Етичний кодекс психолога. 2 4  

18 Посттравматичний стресовий розлад (ПСТР) як від-

строчена реакція на стрес 

2 2  

19 Технології психологічної допомоги в ситуації ПТСР 2 4  

20 Психологія горя і втрати. 2 2  

21 Нормальна і патологічна робота горя. 2 4 1 

22 Основні етапи психотерапії горя 2 2  

23 Психологічна допомога термінальним хворим 4 4 1 

24 Феномен суїцидальноїповедінки. 2 4  

25 Психологічний супровід в ситуації суїцидаль-

нихнамі рів.  

4 4 1 

26 Психологічна допомога жертвам насильства. 2 2 1 

27 Консультування дітей, що постраждали від насиль-

ства.  

2 4  

28 Консультування жертв сімейного насильства.    2 2 1 

29 Консультування жертв сімейного насильства.    4 4  

30 Психологічна допомога дітям із травмівним досві-

дом. 

 2  

31 Профілак тика та подолання професійного виго 

рання психологів, соціальних працівників 

2 4  

                                                                                       Разом 75 108 9 

 

9. Індивідуальні навчально-дослідні та науково-дослідні завдання. 

 

Передбачається вивчення додаткових питань для самостійного опрацювання, які не вхо-

дять до плану аудиторних занять і забезпечують поглиблене вивчення студентами тем в процесі 

підготовки до практичних занять. 



1. Психологічна природа кризової особистості та детермінанти її розвитку. 

2. Індивідуально-психологічні характеристики кризової особистості. 

3. Відхилення в розвитку особистості. 

4. Кризове консультування як галузь практичної психології та соціальної роботи. 

5. Психологія життєвої кризи. 

6. Історія виникнення кризового консультування. 

7. Психологічні вимоги до кризового консультанта. 

8. Стратегії кризового консультування. 

9. Криза народження та можливості психологічної допомоги. 

10. Психологічна травматизація в ранньому віці та її віддалені наслідки. 

11. Кризове консультування в роботі шкільного психолога. 

12. Переживання і розв’язання криз дорослого віку. 

13. Кризове консультування тяжкохворих. 

14. Консультативна допомога людині в термінальному періоді життя. 

15. Консультування як актуалізація резервів самодопомоги в кризових ситуаціях. 

16. Кризове телефонне консультування. 

17. Особливості дисгармонійних сімей як фактор загострення кризових станів. 

18. Способи психологічної допомоги сім’ї, що переживає сімейну кризу. 

19. Консультативна допомога при психотравмах і посттравматичних стресах. 

20. Негативні наслідки переживання кризи.. 

 

10. Методи навчання 
У процесі викладання дисципліни застосовуються різні методи навчання:  

 за домінуючими засобами навчання: вербальні, наочні; 

 в залежності від основних дидактичних завдань: отримання нових знань, форму-

вання вмінь та навичок, перевірки й оцінки знань, а також 

 усне обговорення питань теми із залученням більшої частини студентів групи; 

 бліц-опитування; 

 дискусії з проблемних ситуацій; 

 реферативні виступи; 

 тестування в письмовій формі; 

 виконання письмових завдань тощо. 

 

Методи навчання відповідно до програмних результатів: 

ПРН 1 – лекція,навчальна дискусія;  проблемне навчання, робота в малих групах, 

«займи позицію. 

ПРН 2  - лекція, навчальна дискусія, інструктаж; індивідуальні роботи, «мозковий 

штурм», «метод Прес», «займи позицію», «навчаючись-учусь»; презентація; 

ПРН 9 –проблемне навчання, робота в малих групах; індивідуальні роботи, метод 

проектів; «коло ідей», «мозковий штурм», «метод Прес», «займи позицію»; 

ПРН 10 – індивідуальні роботи, метод проектів; «коло ідей», «мозковий штурм», 

«метод Прес», «займи позицію», рольова гра, імітація, «ток-шоу, дерево рішень, 

асоціативний кущ; 

ПРН 11 –  моделювання; «коло ідей», дискусія; проблемний виклад матеріалу; 

дослідницький;«коло ідей», «акваріум», «мозковий штурм», «метод Прес», 

«займи позицію», «навчаючись-учусь», «мікрофон», рольова гра, імітація, «ажу-

рна пилка», «ток-шоу». 

ПРН 13 – лекція,навчальна дискусія;  проблемне навчання, робота в малих групах, 

«займи позицію; 

ПРН 16 –проблемне навчання, робота в малих групах; індивідуальні роботи, ме-

тод проектів; «коло ідей», «мозковий штурм», «метод Прес», «займи позицію». 



 

Результат самостійної позааудиторної роботи студента відтворюється у формі представ-

лення стендових доповідей або захисту реферативних робіт. 

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною 

шкалою.  

Кількість балів за дисципліну розглядається як сумарний бал, що включає поточну успіш-

ність, додаткові бали за виконання індивідуальної роботи. 

 

11. Методиконтролю 
Усний,письмовий, програмованийконтроль. 

 

12. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання 
Формою підсумкового контролю успішності навчання з дисципліни є залік. 

Залік з дисципліни «Психологія  кризових станів» – це форма підсумкового контролю, що 

полягає в оцінці засвоєння студентами навчального матеріалу  

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Ін
д

. 
за

в
д

. 

З
а

л
ік

 

С
у

м
а
 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

 

 

40 

 

 

100 

 

Т1 

 

Т2 

 

Т3 
Т4 

 

Т5 

 

Т6 

 

Т7 

 

Т8 

 

Т9 

 

Т10 

 

Т 11 
 

10 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4  

самостійна робота, 

1  1 1 1 1   1 1 1  
 

Шкала оцінювання: національна та ЕCTS: 

Сума балів за всі 

види навчальної ді-

яльності 

Оцінка ЕCTS 
Оцінка за національною шка-

лою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю по-

вторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим по-

вторним вивченням дисципліни 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ: 

За національною шкалою За 100-бальною шкалою За шкалою ECTS 

Відмінно 90 – 100  A 

ставиться, якщо студент: 

 ґрунтовно і повно відтворює вивчений матеріал; 

 виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує знання на прак-

тиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й самостійно складені; 

 викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної мови. 

 вміє застосовувати його для вирішення конкретних професійних завдань 

  

За національною шкалою За 100 бальною шкалою За шкалою ECTS 

Добре 83 – 89  B 



75 - 82 С 

ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє тим же вимогам, що й оцінка 

“5”, але допускає деякі помилки, які сам виправляє після зауваження викладача, та пооди-

нокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 

За національною шкалою За 100 бальною шкалою За шкалою ECTS 

Задовільно 
    68 – 74 D 

60 - 67 E 

ставиться, якщо студент виявляє знання і розуміння основних положень даної теми, 

але: 

- відтворює матеріал не досить повно і допускає помилки у формулюванні правил; 

- не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває труднощі під час 

добору прикладів; 

- відтворює матеріал непослідовно і допускає помилки в мовленнєвому оформленні. 
 

За національною шкалою За 100 бальною шкалою За шкалою ECTS 

Незадовільно з можливі-

стю повторного скла-

дання 

35 – 59 FX 

Незадовільно з обов’язко-

вим повторним вивчен-

ням 

0 – 34 F 

ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини вивченого матеріалу відпо-

відно розділу, допускає у формулюванні правил помилки, що спотворюють їх зміст, непослідо-

вно і невпевнено викладає матеріал. 

 

13. Методичне забезпечення 

 
1. Конспект лекцій 

2. Плани практичних занять 

3. Завдання для самостійної роботи студентів 

4. Питання та завдання для поточного контролю знань і вмінь студентів. 

 

 

14. Рекомендованалітература 

 

Основна: 

 

1. Екстремальна психологія: Підручник / За заг. ред. проф. О. В. Тімченка. К.: ТОВ 

«Август Трейд», 2007. –502 с.  

2. Життєві кризи особистості: навчальний посібник / О. О. Байєр. Дніпропет-

ровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – 244 с. 

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

Х.: НУЦЗУ, 2010. – 401 с.  

4. Наугольник Л. Б. Психологія стресу: підручник / Л. Б. Наугольник. Львів: 

Львівськийдержавнийуніверситетвнутрішніх справ, 2015. – 324 с.  



5. Туриніна О. Л. Психологія травмуючих ситуацій: навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / О. Л. Туриніна. – К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. – 160 с.  

6. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний 

посібник. Том 1. / Загальна ред.: Н. Пророк. – Київ, 2018. – 208 с.  

7. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний 

посібник. Том 2. / Загальна ред.: Л. Царенко. – Київ, 2018. – 240 с. 
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