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Прізвище, ім’я, по-
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Науковий ступінь 

(спеціальність): 
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педагогічна та вікова психологія 
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(спеціальність): 
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професор кафедри професор кафедри педагогіки, 

психології та менеджементу Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти 
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Профіль: 
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=uk&user=UTvpIO0AAAAJ 

e-mail: agorava@ukr.net 

Контактний 

телефон: 
+38-067-272-22-47 

 

2. Інформація про курс навчальної дисципліни 

Кредити ЕКТС: 4 

Лекції: 8 

Лабораторні заняття: – 

Практичні заняття: 10 

Самостійна робота :  – 

Курсова робота:  –  

Вид контролю: екзамен 

Мова викладання: українська 

Форма викладання: 
очна/дистанційна (з використанням 

програмного ресурсу https://profosvita.org) 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl


3. Інформація про доступність в мережі 

Профіль навчальної дисципліни  –  

Репозитарій навчальної дисципліни 
Доступ надається в індивідуальному 

порядку 

Консультації 

Онлайн-консультації за попередньою 

домовленістю: (Viber: +38-067-272-

22-47) в робочі дні з 9.00 до 17.00 

 

4. Перелік компетентностей та результатів навчання, 

що забезпечує навчальна дисципліна 

Компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК5.Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК8. Здатність розробляти та управляти проэктами. 

СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (психодіагностичну, 

консультаційну, корегувальну, психотерапевтичну, тренінгову, 

реабілітаційну, духовно-психологічну, ресоціалізаційну, прогностичну тощо) 

з використанням науково верифікованих методів та технік. 

СК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію, налагоджувати та підтримувати 

контакти з фаховими спільнотами, цінувати та поважати різноманітності та 

мультикультурності.  

Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна: 

РН1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливої 

інформації із різних джерел із використанням сучасних інформаційно- 

комунікаційних технологій, здійснювати реферування наукових джерел. 

обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки. 

РН13. Застосовувати інноваційні методи психологічної допомоги 

клієнтам у складних життєвих ситуаціях з урахуванням їх світоглядних 

позицій та культуральних цінностей, розробляти програми психологічного 

супроводу освітньої та професійної діяльності. 

 

5. Методи навчання 

Навчання, відповідно до всіх форм викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 
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наочних (ілюстрація, демонстрація) та практичних (практична робота, 

тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання.  

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні 

методи навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти 

здібностей пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма 

роботи, кейси. 

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах 

навчання і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за темами навчальної дисципліни. 

 

6. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Психологія травмуючих ситуацій» є 

ознайомлення студентів із завданнями орієнтації в теоретичних конструктах 

психології травми, вироблення навичок і вмінь психологічного 

консультування та психологічної допомоги особам, що пережили травмуючі 

ситуації, оволодіння сучасними підходами та інструментами для вирішення 

психологічних складностей осіб, що пережили травмуючі ситуації. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів 

вищої освіти компетентностей зазначених в пункті 4 цього силабусу. 

 

 

7. Міждисциплінарні зв'язки 

Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати навчальній 

дисципліні (пререквізити):-психологія масової поведінки, психологія 

батьківства та його психологічний супровід.  

Перелік дисциплін, які мають вивчалися одночасно або безпосередньо 

після вивчення навчальної дисципліні (кореквізити): -основи професійного 

консультування, актуальні питання сучасної віктимології, актуальні 

проблеми загальної та візуальної психодіагностики. 

 

 

8. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Методологія та зміст психології травмуючих ситуацій. 

Психологічна травма. 

Поняття та види травмуючих ситуацій. 
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Переживання психотравмуючої ситуації, переживання втрати. 

Особливості психологічного стресу. 

Психологічні реакції людини на травмуючі події життя. 

 
Тема 2. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). 

Співвідношення понять стресу, травматичного та посттравматичного 

стресового розладу. 

Теоретичні підходи до дослідження особливостей посттравматичного 

стресового розладу (ПТСР). 

Особливості та критерії діагностики гострого стресового розладу та 

посттравматичного стресового розладу. 

Розвиток особистості за травматичним типом внаслідок пережитого 

травматичного досвіду. 

Система та напрями профілактики посттравматичного стресу. 

Методи психопрофілактики посттравматичного стресу. 

 

Тема 3. Екстрена психологічна допомога в екстремальних ситуаціях. 

Особливості організації та надання психологічної допомоги 

постраждалим внаслідок екстремальних ситуацій.  

Принципи та методи екстреної консультативної допомоги 

 

Тема 4. Психотерапія посттравматичних стресових розладів. 

Практичні психотерапевтичні підходи у допомозі при подоланні 

посттравматичних стресів. 

Психотехніки корекційної роботи з посттравматичними розладами. 

 

9. Структура курсу та форма контролю знань 

Номер 

тижня 

Вид занять Тема заняття або 

завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин Балів 

(max) лк. лаб. пр. СРС 

1 Лекція 1 Методологія та зміст 

психології 

травмуючих ситуацій 

2   11  

2 Лекція 2 Посттравматичний 

стресовий розлад 

(ПТСР) 

2   11  

3 Лекція 3 Екстрена 

психологічна 

допомога в 

екстремальних 

ситуаціях 

2   11  
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4 Лекція 4 Психотерапія 

посттравматичних 

стресових розладів 

2   11  

5 Практичне 

заняття 1 

Особливості 

порушень психіки та 

поведінки людини 

внаслідок 

екстремальних 

ситуацій 

  2 11 20 

6 Практичне 

заняття 2 

Травматичний стрес, 

гостра реакція на 

стрес та критерії 

діагностики. 

  2 12 20 

7 Практичне 

заняття 3 

Посттравматичний 

стресовий розлад: 

моделі та 

діагностика 

  2 11 20 

8 Практичне 

заняття 4 

Методи діагностики 

ПТСР у дорослих та у 

дітей 

  2 12 20 

9 Практичне 

заняття 5 

Практичні 

психотерапевтичні 

підходи у допомозі 

при подоланні 

посттравматичних 

стресів. 

  2 12 20 

Екзамен      

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 8  10 102  

Підсумковий контроль – екзамен, що є результатом суми балів за усіма 

видами робіт. 

10. Політика курсу навчальної дисципліни 

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять 

є обов’язковим. За відвідування 1 лекції нараховується 3 бали. За 

об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись дистанційно за умови погодження із викладачем. У цьому 

випадку за відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються 

за результатами тестування за темою лекції / практичного заняття. 

Політика щодо діяльності на заняттях. Під час практичних занять 

створюється творчий простір для формування практичних умінь і навичок 

роботи у соціумі, зокрема у колективі. На заняттях обов’язковим є 

дотримання правил роботи у групі, шанобливе ставлення до поглядів колег, 
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налаштованість на дружню співпрацю та взаємодопомогу, роботу у команді. 

На заняттях вітаються прояви творчості, креативності та індивідуальний 

підхід. При оцінюванні враховується активність роботи на заняттях, 

теоретична підготовка, виконання практичних завдань та завдань для 

самостійної роботи. Всі види робіт доцільно виконувати в оговорений 

викладачем термін. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(практичне заняття – 2 бали; самостійна робота – 3 бали). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 

(хвороба, міжнародне стажування, тощо).  

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та екзамену заборонене (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 

онлайн тестування. За плагіат та некоректну поведінку (у тому числі 

запізнення) знімаються штрафні бали. За плагіат – 25 балів; некоректну 

поведінку від 0,2 балів до 5 балів включно. 

 

11. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за видами 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 9 

Участь у практичних заняттях (виступи, проблемні 

ситуації) 
18 

Самостійна робота (аналіз інформаційних джерел, 

опрацювання спеціальної літератури, виконання 

індивідуально-дослідницьких завдань) 

53 

Тестування за змістовими модулями 1 та 2 20 

Залік 
Сума балів за 

усіма видами робіт 

 

 



Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення  

1. Методичні рекомендації до практичних робіт за навчальною 

дисципліною «Психологія травмуючих ситуацій» (електронне 

видання, що знаходиться в репозитарії навчальної дисципліни). 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

за навчальною дисципліною «Психологія травмуючих ситуацій» 

(електронне видання, що знаходиться в депозитарії навчальної 

дисципліни). 

 

13. Питання на екзамен 

1. Основні поняття психології травмуючих ситуацій, їх співвідношення та 

взаємозв’язок.  

2. Поняття травмуючої ситуації, її ознаки та різновиди.  

3. Історія вивчення психологічних реакцій на травмуючу ситуацію. 

4. Сприймання травмуючої ситуації людиною. Види та рівні реакцій на 

травмуючу ситуацію.  

5. Різновиди, рівні та динаміка психологічних станів та розладів при 

катастрофах. 

6. Поняття стресу в психології. Загальні ознаки та симптоми надмірного 

стресу. 

7. Теоретичні моделі посттравматичного стресового розладу. 

8. Психодіагностика розладів, пов’язаних із травматичним стресом. 

9. Загальні особливості та послідовні цілі психокорекції при роботі з 

переживанням травмуючої ситуації.  
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10. Особливості протікання психічних процесів при переживанні 

травмуючої ситуації.  

11. Значення сімейного та інтерперсонального контексту при переживанні 

травмуючої ситуації. 

12. Механізми психологічного захисту та копінг-стратегії  при переживанні 

травмуючої ситуації.  

13. Дисоціація та розлад множинної особистості як наслідки переживання 

травмуючої ситуації.  

14. Психологічні особливості дітей з посттравматичним стресовим 

розладом. 

15. Особливості діяльності психолога у вогнищі надзвичайної ситуації. 

16. Дебрифінг як метод роботи з потерпілими від надзвичайної ситуації.  

17. Методи зняття психологічного напруження, робота з емоційними 

переживаннями потерпілих у вогнищі надзвичайної ситуації. 

18. Психологічні проблеми психолога в роботі з психологічною травмою. 

19. Групова психокорекційна робота з психологічною травмою. 

20. Тілесно-орієнтована психотерапія в роботі психокорекційної групи осіб, 

що пережили психологічну травму. 

21. Арт-терапія при роботі з травматичними реакціями. 

22. Робота з екзистенціальними переживаннями осіб, що пережили 

психологічну травму.  

23. Психоаналітичний підхід до травматичних реакцій.  

24. Гештальт-терапія в роботі з особами, що пережили травмуючу ситуацію.  

25. Когнітивно-поведінковий підхід в роботі з особами, що пережили 

травмуючу ситуацію.  

26. Сімейна психотерапія в роботі з особами, що пережили травмуючу 

ситуацію. 

27. Нейролінгвістичне програмування в роботі з особами, що пережили 

травмуючу ситуацію.  

28. Кататимно-імагінативна психотерапія в роботі з психологічною 

травмою.  

29. Методи саморегуляції психологічного стану особистості, їх різновиди та 

особливості застосування. 

30. Охарактеризуйте типологію критичних життєвих ситуацій (емоційно 

складна, утруднена, проблемна, критична, гранична, екзистенціальна, 

термінальна). 

31. Розкрийте сутність критичних життєвих ситуацій як послідовних стадій 

несприятливого розгортання життєвої кризи. 

32. Охарактеризуйте стратегій подолання кризових життєвих ситуацій. 

33. Розкрийте класифікацію життєвих криз особистості (вікові(нормативні), 

біографічні; за критерієм тривалості; за критерієм результативності; за 

діяльнісним критерієм; за критерієм детермінованості; за критерієм 

складності). 
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34. Охарактеризувати види ставлення до критичних життєвих ситуацій 

(ігноруюче, перебільшуюче, волюнтаристське, продуктивне). 

35. Ставлення до критичних ситуацій як фактор, що впливає на вибір 

способів психологічного подолання. 

36. Охарактеризуйте стратегії подолання критичних життєвих ситуацій 

(рівень психологічно захисту, рівень адаптації, рівень опанування 

ситуації). 

37. Охарактеризуйте прийоми та вправи подолання критичних життєвих 

ситуацій. 

38. Розкрийте історію вивчення психологічної травми. 

39. Розкрийте поняття психічної травми: фізіологія, класифікація, наслідки. 

40. Розкрийте сутність стресу, травматичного стресу і ПТСР. 

41. Охарактеризуйте особливості дитячої і дорослої травми. 

42. Охарактеризуйте концепцію травми Франца Рупперта 

43. Охарактеризуйте трансгенераційну травму та її наслідки (за 

Ф.Руппертом). 

44. Охарактеризуйте типи травми за Францом Руппертом. 

45. Охарактеризуйте концепцію травми Франца Рупперта. 

46. Розкрийте сутність теорії розщеплення особистості після травматичного 

досвіду. 

47. Охарактеризуйте терапію травми і порушень прихильності методом 

системних розстановок (Франц Рупперт). 

48. Охарактеризуйте підхід до розуміння і терапії травми Пітера Левіна. 

49. Охарактеризуйте етапи терапії травми за Пітером Левіним. 

50. Розкрийте сутність методу зцілення травми Френсін Шапіро. 

51. Охарактеризуйте етапи терапії травми Френсін Шапіро. 

52. Розкрийте сутність енергетичної терапії в роботі з психологічною 

травмою Фреда Галло. 

53. Охарактеризуйте розуміння травми в енергетичному підході Фреда 

Галло. 

54. Розкрийте сутність психодінамічно-імажінативної терапія Луїзи 

Реддеманн в роботі з психологічною травмою. 

55. Охарактеризуйте сучасні методи тілесної терапії психологічної травми 

(бодінаміка Лісбет Марчер). 

56. Охарактеризуйте епапи роботи з клієнтом в бодінаміці Лісбет Марчер. 

57. Розкрийте сутність концепції Ф.Василюка у роботі з психологічною 

травмою (типи життєвих світів та характерні для них критичні ситуації). 

58. Здійсніть типологічний аналіз критичних життєвих ситуацій за 

Ф.Василюком. 

59. Розкрийте поняття екстремальної ситуації, наведіть класифікацію 

екстремальних ситуацій. 

60. Охарактеризуйте чинники, які викликані екстремальною ситуацією. 

61. Розкрийте специфіку надання термінової психологічної допомоги в 

екстремальній ситуації, її мету та завдання. 
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62. Охарактеризуйте головні принципи надання психологічної допомоги 

постраждалим в екстремальній ситуації. 

63. Розкрийте особливості роботи психолога в екстремальних умовах, 

охарактеризуйте головні відмінності від звичайної терапевтичної 

ситуації. 

64. Охарактеризуйте правила надання першої психологічної допомоги 

постраждалим. 

65. Охарактеризуйте чинники екстремальної ситуації від яких страждають її 

жертви. 

66. Охарактеризуйте етапи психогенних розладів, що розвиваються в 

травмуючих ситуаціях (класифікація національного інституту 

психічного здоровя США) 

67. Охарактеризуйте динаміку психогенних розладів, що розвиваються в 

травмуючих ситуаціях (класифікація В.П. Решетнікова). 

68. Розкрийте сутність посттравматичного стресового розладу (історія 

становлення поняття). 

69. Розкрийте сутність ПТСР (охарактеризуйте основні групи симптомів). 

70. Розкрийте сутність ПТСР (охарактеризуйте невротичні і 

патохарактерологічні синдроми). 

71. Охарактеризуйте діагностичні критерії ПТСР. 

72. Охарактеризуйте типи посттравматичних стресових розладів. 

73. Розкрийте взаємозв’язок індивідуальної уразливості і психологічних 

наслідків травми. 

74. Розкрийте роль життєстійкості в опануванні травмуючих життєвих 

ситуацій. 

75. Розкрийте сутність життєстійкості особистості. 

76. Охарактеризуйте компоненти життєстійкості (за С. Мадді). 

77. Охарактеризуйте структуру життєстійкості та умови її формування. 

78. Охарактеризуйте постравмитичний стресовий розлад як чинник 

залежності від ПАР. 

79. Розкрийте сутність концепції переживання горя за Ф.Василюком. 

80. Охарактеризуйте фази переживання втрати за Ф.Василюком. 
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