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Вступ 

 
     Програма вивчення навчальної дисципліни "Психологія екстремальних та кризових ситуацій 

"складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 05 

Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю Психологія. 
Предмет навчальної дисципліни: 
Дана  навчальна дисципліна займає межове місце у структурі підготовки фахівців відповідного 

гуманітарного профілю: психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів, соціологів. На 

сьогоднішній день актуальним залишається питання підготовки майбутніх фахівців до професійної 

діяльності у швидкоплинних умовах біо-психо-соціального середовища. Основний акцент має бути 

зроблений на формуванні установки майбутнього фахівця на ранню діагностику, профілактику перших 

ознак проявів порушень у психосоматичній сфері особистості за екстремальних умов життєдіяльності. 

Важливим залишається розробка індивідуально-психодіагоностичних методик для цілеспрямованого 

впливу на особистість дитини, підлітка, дорослої людини, осіб літнього віку з метою психопрофілактики 

можливих відхилень у стані психосоматичного здоров’я людей різних вікових категорій. 
 

           Міждисциплінарні зв'язки. навчальна дисципліна "Психологія екстремальних та кризових 

ситуацій " є вибірковою дисципліною для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавр. ЇЇ засвоєння є важливим підґрунтям для поглибленого вивчення дисциплін: “Клінічної 

психології”, “Вікової психології”, “Психодіагностики”, “Психології здоров’я”, “Психології 

особистості”, “Психології травмуючих ситуацій“. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 
 
 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. “Введення до психологічної допомоги у надзвичайних ситуаціях” 
 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Проблема дослідження прикладних аспектів „Психологічної допомоги у 

надзвичайних ситуаціях” 
 
Мета дисципліни – орієнтація майбутніх фахівців на спробу об’єднання теоретичних знань з 

відпрацюванням практичних навичок у роботі з людьми, що постраждали від наслідків впливу 

надзвичайних (екстремальних ситуацій) техногенного, природного та біолого-соціального походження. 
 
Завдання  
1. Ознайомлення студентів з теоретико-методологічними завданнями дисципліни. 
2.  Вивчення структури та змісту викладання дисципліни  "Психологія екстремальних та кризових 

ситуацій".Відпрацювання практичних навичок організації: першої психологічної допомоги, застосування 

психодіагностичних та психотерапевтичних методик для осіб, котрі пережили ситуаційно детерміновану 

екстремальну ситуацію. 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти інституту післядипломної освіти, повинні  
Знати: 
1. Головні категорії та поняття у вищезгаданої навчальної дисципліни: “екстремальна ситуація“, “перша 

медична/психологічна допомога постраждалим“, “фактори викликані екстремальною ситуацією“, “техніки 

екстреної психологічної допомоги“  та ін. 
2.  Структуру та організацію проведення регіональних, державних заходів за умов надзвичайних 

(екстремальних) ситуацій. 
3.  Напрацювання сучасних вітчизняних та зарубіжних психологів на основі участі на основі набутого 

практичного досвіду. 
4.  Можливості застосування отриманих знань у повсякденному житті. 
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Вміти: 
1. Здійснювати порівняльний аналіз стану психосоматичних розладів у постраждалих, родичів, 

рятувальників після участі у епіцентрі надзвичайної ситуації на основі проаналізованих джерел (свідчень 

фахівців)  
2.  Проводити індивідуально-психологічний аналіз власного стану психосоматичного здоров’я та 

близьких оточуючих людей після пережитих складних/екстремальних життєвих ситуацій. 
3.  Коректно використовувати психодіагностичні та психотерапевтичні методики для осіб, котрі 

пережили ситуаційно детерміновану екстремальної ситуацію. 
 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120годин / 4 кредити ECTS. 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 
 

ТЕМАТИЧНО - ЗМІСТОВА ЧАСТИНА КУРСУ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. “ВВЕДЕННЯ ДО ПСИХОЛОГЧНОЇ ДОПОМОГИ У 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ” 
 
Тема №1   Робота психолога в осередку надзвичайної (екстремальної ситуації) 
Анотація до теми 

Збільшення кількості екстремальних ситуацій (техногенних та природних катастроф, 

міжнаціональних конфліктів, терористичних актів) у різних регіонах світу за останні роки диктує 

необхідність підготовки фахівців, здатних  надавати екстрену психологічну допомогу жертвам 

подібних ситуацій. Не дивлячись на усю важливість та актуальність проблем надання екстреної 

психологічної допомоги населенню у екстремальних ситуаціях, ці задачі усе ще залишаються 

досить новими для психолога.  
У межах теорії постравматичного розладу та створеної у кінці  80- років кризової 

психології сформувалось поняття „психічна травма”(психотравма). Подія, яка сприймається 

людиною як загроза для її існування, яка порушує її нормальну життєдіяльність, стає для неї 

подією травматичною, тобто потрясінням, яке переживається по особливому  
 

Тема №2 Екстрена психологічна допомога у надзвичайних (екстремальних) ситуаціях 
Анотація до теми 

Екстерна психологічна допомога   надається людям у гострому стресовому стані (чи ГСР – 
гострий стресовий розлад). Цей стан представляє собою переживання  емоційної та розумової 

дезорганізації.  
Психодіагностика, психотехніки впливу та процедура надання психологічної допомоги у 

екстремальних ситуаціях мають свою специфіку (Сухов, Деркач 1998). Зокрема, психодіагностика 

у екстремальних ситуаціях має свої відмінності. За цих умов через брак часу неможливо 

використовувати стандартні діагностичні процедури. Дії, у тому числі практичного психолога, 

визначаються планом на випадок надзвичайних обставин. 
 Непридатними у багатьох екстремальних ситуаціях і звичайні методи психологічного 

впливу. Усе залежить від цілей психологічного  впливу у екстремальних ситуаціях: у одному 

випадку необхідно підтримати, допомогти; у іншому – необхідно присікти, наприклад, плітки, 

паніку; у третьому – провести переговори.  
 
Тема №3 Проведення психотерапії та психопрофілактики у осередку надзвичайної 

(екстремальної) ситуації 
Анотація до теми 
Мета та завдання екстреної психологічної допомоги включають профілактику гострих панічних 

реакцій, психогенних нервово-психічних порушень; підвищення адаптаційних можливостей 

індивіда; психотерапію межових психосоматичних порушень. Екстерна психічна допомога 
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населенню повинна ґрунтуватися на принципі інтервенції у поверхові прошарки свідомості, тобто 

роботі з симптоматикою, а не з синдромами. (Психотерапия в очаге чрезвычайной ситуации, 1998). 

Проведення психотерапії та психопрофілактики здійснюється у двох напрямках. Перший – зі 

здоровою частиною населення – у вигляді профілактики: 
а). гострих панічних реакцій; 
б). відстрочених, „відставлених” нервово-психічних порушень. 

Другий напрямок – психотерапія та психопрофілактика осіб з розвиваючимися нервово-
психічними порушеннями.  
 

Тема №4 Рекомендації для рятівників, психологів працюючих у осередку надзвичайної 

(екстремальної) ситуації 
Анотація до теми 

У результаті проведення  значної дослідницької програми німецькі психологи (Б.Гаш та 

Ф.Ласога, 1977)  розробили низку рекомендацій для психолога, іншого фахівця чи добровольця, 

працюючих у екстремальній ситуації. Ці рекомендації корисні як психологам під час 

безпосередньої роботи у місцях масових бід, так і для підготовки рятівників та співробітників 

спеціальних служб (Ромек та ін.,2004). 
 
Тема №5  Класифікація факторів викликаних екстремальною ситуацією 

Анотація до теми 
При наданні екстреної психологічної допомоги необхідно  пам’ятати, що жертви 

стихійних лих та катастроф страждають від цілої низки факторів, викликаних екстремальною 

ситуацією (Everstine, Everstine, 1993) 
Тема №6 Класифікація динаміки психогенних розладів за даними зарубіжних та 

вітчизняних фахівців 
Анотація до теми 

Важливе місце займає питання про динаміку психогенних розладів, які розвивались у 

небезпечних ситуаціях. Цьому присвячено  досить багато спеціальних досліджень. У відповідності 

з працями Національного інституту психічного здоров’я (США), психічні реакції за катастроф 

підрозділяються на чотири фази: героїзму, „медового місяця”, розчарування та поновлення. Інша 

класифікація послідовних фаз чи стадій у динаміці стану людей після психотравмуючих ситуацій 

запропонована у роботі Решетнікова та ін. (1989). Ще одна класифікація (Александровський та 

ін.,1991) виділяє три фази.  
 
Тема №7 Техніки екстреної психологічної допомоги 

Анотація до теми 
У людини у екстремальній ситуації можуть виникати наступні симптоми: марення, 

галюцинації, апатія, ступор, рухові збудження, агресія, страх, істерика, нервове тремтіння, плач 

(Крюкова та ін.,2001). Допомога психолога у даній ситуації  полягає, в першу чергу, у створенні 

умов для нервової «розрядки». 
 

Тема №8 Екстремальні ситуації(насильство) пов’язані з загрозою для життя 
Анотація до теми 

До подібних ситуацій відносяться: захват терористами, пограбування, розбійний напад. За 

короткий час відбувається зіткнення з реальною загрозою смерті (у буденному житті психіка 

створює захист, дозволяючи сприймати смерть як щось далеке чи навіть нереальне). Змінюється 

образ світу, дійсність представляється наповненою фатальною випадковістю. Людина  починає 

ділити своє життя на дві частини – до події та після неї. Виникає відчуття, що оточуючі люди не 

можуть зрозуміти його почуття  та переживання. Необхідно пам’ятати, що якщо людина не 

піддається насильству, вона все рівно отримала значну психічну травму.  
 
Тема №9 Психогенії у  надзвичайних (екстремальних) ситуаціях 
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Анотація до теми 
За умов катастроф та стихійних лих нервово-психічні порушення проявляються у 

широкому діапазоні: від стану дезадаптації та невротичних, неврозоподібних реакцій до 

реактивних психозів. Їх тяжкість залежить від багатьох факторів: віку, статі, рівня вихідної 

соціальної адаптації; індивідуальних характерологічних особливостей; додаткових обтяжуючих 

факторів на момент катастрофи (самотність, піклування про дітей, наявність хворих родичів, 

власна безпорадність: вагітність, хвороба і т.п.) 
Психогенний вплив екстремальних умов складається не тільки з прямої загрози для життя 

людини, але із опосередкованої, пов’язаної з її очікуванням. Психічні реакції при повені, урагані та 

інших ситуаціях не є якимись специфічними, характерними тільки для конкретної екстремальної 

ситуації. Це скоріше універсальні реакції на небезпеку, а їх частота та глибина визначається 

раптовістю та інтенсивністю екстремальної ситуації (Александровський, 1989; Александровський 

та ін.,1991). 
 
Тема №10 Психогенні розлади до та після надзвичайних (екстремальних) ситуацій 

Анотація до теми 
Найбільш часто відмічаються під час та після екстремальних ситуацій психогенні розлади 

об’єднуються у чотири групи-непатологічні (фізіологічні) реакції, патологічні реакції, невротичні 

стани та реактивні психози. Вивчення спостерігаємих за екстремальних ситуацій психічних 

розладів, а також аналіз комплексу рятувальних, соціальних та медичних заходів дають можливість 

виділити три періоди розвитку ситуації, у яких спостерігаються різні психогенні розлади:  перший 

(гострий) період, другий період, який проходить при розгортанні рятувальних робіт, починається, 

по образному виразу, „нормальне життя у екстремальних умовах”, третій  період, починається для 

постраждалих після їх евакуації у безпечні райони, у багатьох відбувається складна емоційна та 

когнітивна переробка ситуації, переоцінка власних переживань та відчуттів, усвідомлення втрат. 
 
Тема №11 Класифікація факторів впливаючих на розвиток та компенсацію психічних 

розладів при надзвичайних ситуаціях 
Анотація до теми 

Основні фактори, що впливають на розвиток та компенсацію психічних розладів  за 

надзвичайних ситуаціях, можуть бути класифіковані наступним чином: безпосередньо під час 

подій (катастрофа, стихійне лихо ті ін.), при проведенні рятувальних робіт після завершення 

небезпечної події; на віддалених етапах надзвичайної ситуації. 
 
Тема №12   Психологія тероризму 

Анотація до теми 
Терористичні акти стали невід’ємною частиною сучасного життя. Терор (лат.terror – страх, 

жах) спрямований на „ страхання”, „залякування”. Саме ця обставина і визначає терор як особливу 

форму політичного насильства, що характеризується жорстокістю, цілеспрямованістю та уявною 

ефективністю. Терор – жах, тобто емоційний стан, що виникнення якого прагнуть терористи, 

здійснюючи ті чи інші спеціальні дії – терористичні акти. Терористичний акт є засобом, 

використання якого веде реальні чи потенційні жертви до стану жаху. Сукупність ланок терорист - 
терористичний акт - терор складає тероризм як цілісне явище (Ольшанський, 2002)  

 
Тема №13 Стихійна масова поведінка людей  в надзвичайних (екстремальних) 

ситуаціях 
Анотація до теми 

Однією з головних небезпек за будь якої надзвичайної ситуації є натовп. Різні форми 

поведінки натовпу називають „стихійна масова поведінка”. Її ознаками є: замученість великої 

кількості людей, одночасність, ірраціональність (послаблення свідомого контрою), а також слабка 

структурованість, тобто розмитість позиційно-рольової структури, характерної для нормативних 

форм групової поведінки (Назаретян, 2001) 
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Тема №14  Психологічний дебрифінг 

Анотація до теми 
Метод роботи з груповою психічною травмою ( Бадхен, 2001; Ромек та ін.,2004). Це форма 

кризової інтервенції, особливо організована та чітко структурована у групах з людьми, котрі разом 

пережили катастрофу чи трагічну подію.  
Дебрифінг відноситься до заходів екстреної психологічної допомоги. Він проводиться як 

можливо раніше після події, інколи через декілька годин чи днів після трагедії. Вважається, що 

оптимальний час для проведення дебрифінгу – не раніше ніж 48 годин після події. До цього часу 

завершується період особливих реакцій та учасники подій будуть у стані, у якому повертається 

здатність до рефлексії та самоаналізу. 
 
Тема №15 Перша медична допомога постраждалим у надзвичайних (екстремальних) 

ситуаціях 
Анотація до теми 

З метою надання своєчасної та кваліфікованої допомоги не тільки рятівники, але і 

психологи повинні знати прийоми та методи визначення стану та міри травмування постраждалих 

(Шойгу та ін.,1997)  
 

Тема №16 Посттравматичний стресовий розлад:моделі та діагностика 
Анотація до теми 

Надзвичайні (екстремальні) ситуації характеризуються, по-перше, надзвичайним впливом 

на психіку людини, що викликає у неї травматичний стрес. Психологічні наслідки травматичного 

стресу у крайньому своєму вияві виражаються у постравматичному стресовому розладі (ПСР), 

виникаючому як затяжна чи відстрочена реакція  на ситуації, пов’язані з серйозною загрозою для 

життя чи здоров’я (Тарабрина, 2001) 
 

Тема №17 Індивідуально-психологічні особливості психолога у осередку надзвичайної 

(екстремальної) ситуації та ефективність професійної діяльності. 
Анотація до теми 

Вважається доцільним для підготовки сучасного психолога та майбутнього виконання 

професійних обов’язків урахування індивідуально-психологічних особливостей впродовж 

викладання навчального курсу „Психологічна допомога у екстремальних ситуаціях”. Планується 

проведення блоку дванадцяти стандартизованих опитувальників для студентів п’ятого курсу 

спеціалістів та магістрів для вивчення індивідних, особистісних та соціально-психологічних 

особливостей. Індивідуально-груповий метод  проведення тестування на кожному практичному 

занятті  завершується  написанням звіту про „Власні індивідуально-психологічні особливості”. Для 

набуття практичних навичок студентами планується, також самостійне проведення тестування 

двох осіб (однолітка та старшої людини).  
 

Тема №18 Значення методів підтримання психосоматичного здоров’я для психологів 

практиків за звичайних та надзвичайних (екстремальних) ситуацій професійної діяльності. 
Анотація до теми 

За останній час фахівці медики  працюючі у сфері екстремальної медицини, рятувальники, 

допоміжний персонал міністерств надзвичайних ситуацій стають свідками не зовсім ефективної 

роботи та наданні комплексної допомоги людям, що постраждали від екстремальних ситуацій. 

Мова іде про важливу роль психологів практиків, працюючих з людьми у екстремальних ситуаціях. 

Досить часто при ліквідації наслідків впливу природних, техногенних, біолого-соціальних 

катастроф залишається у стороні проведення психологічної допомоги населенню через  комплекс 

факторів. Одним із яких є недостатнє володіння психологами практиками методами підтримання 

психосоматичного здоров’я: психологічна саморегуляція, самонавіювання, елементи медитації, 

самогіпноз, класичний, східний масаж. Сучасні наукові розробки та діяльність психологів у 
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екстремальних ситуаціях підтвердила ефективність даних методів, що дозволяють швидко 

стабілізувати стан постраждалої людини, навчити практикуючого психолога управляти власними 

емоціями, зменшувати негативний  вплив на психосоматичне здоров’я. 
 
 
3. Рекомендована література: 

Базова:  

1. Екстремальна психологія : підручник / [за заг. ред. проф. О. В. Тімченка]. – К. : ТОВ «Август 

Трейд», 2007. – 502 с.  
2. Зеер З. Ф. Психология профессий / З. Ф. Зеер. – [4-е изд.]. – М. : Академический проект, 

2006. 3. Малкина-Пых И. Г. Экстремальные ситуации / И. Г. Малкина-Пых. – М.: Изд-во 

Эксмо, 2005. – 960 с. – (Справочник практического психолога).  
4. Мамонтова С. Н. Прикладная юридическая психология / С. Н. Мамонтова. – 

http://psm.in.ua/10.aspx-38.html. – 2002.  /учеб. пособие 
5. Практическая психодиагностика : методики и тесты :  [ред.-сост. Д. Я. Райгородский]. – 

Самара : БАХТАХ-М, 2000. – 672 с. 
 6. Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных / [под общей ред. Ю. С. 

Шойгу]. – М. : Смысл, 2007. – 319 с.  
7. Степанов О. М. Основи психології і педагогіки : навч. посібник / О. М. Степанов, М. М. 

Фіцула. К. : Академвидав, 2006. – 520 с.  
8. Чуфаровский Ю. В. Юридична психологія / Ю. В. Чуфаровский. – М., 1996.  

Допоміжна література: 
9. Александровский Ю. А. Психические расстройства во время и после чрезвычайной ситуации 

/ Ю. А. Александровский // Психиатрия и психофармакотерапия. – 2001. – Т.3. – № 4. – С. 32–

39.  
10. Андреев Н. В. Психологическое обеспечение переговорной деятельности сотрудников ОВД 

в екстремальных условиях / Н. В. Андреев. – М. : Академия управления МВД РФ, 1997. 11. 

Билл Д. Все о стрессе : пер. с англ / Д. Билл. – М. : Олимп; ACT, 2002.  
12. Брайт Д. Стресс. Теории, исследования, мифы. / Д. Брайт, Ф. Джонс. – СПб. : Прайм-

Еврознак, 2003. 39  
13. Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) / Ф. 

Е. Василюк. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984.  
14. Вейтен У. Стресс и его эффекты / У. Вейтен, М. Ллойд. – М., 1994.  
15. Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания : диагностика и профилактика / Н. Е. Водопьянова, 

Е. С. Старченкова. – СПб., 2005.  
16. Гаврилин Ю. В. Современный терроризм : сущность, типология, проблемы 

противодействия / Ю. В. Гаврилин, Л. В. Смирнов. – М., 2003. – 425 с.  
17. Голобуцкий А. Информатизация, глобализация, терроризм и ближайшее будущее 

человечества / А. Голобуцкий, О. Шевчук. – М., 2004. – 550 с.  
18. Елисеева И. Н. Профессиональное здоровье. Синдром выгорания и его профилактика : 

методические рекомендации / И. Н. Елисеева. – М., 2006.  
19. Забордин Ю. М. Психологические проблемы деятельности в особых условиях / Ю. М. 

Забордин, В. Г. Зазыкин. – М. : Наука, 1985.  
20. Зазыкин В. Г. Деятельность специалистов в особых условиях (психолого-акмеологические 

основы) / В. Г. Зазыкин. – М. : НИИВО, 1994. – 267 с.  



 8 

21. Замковой В. Терроризм – глобальная проблема современности / В. Замковой, М. Ильчиков. 

– М., 1996. – 134 с.  
22. Илларионов В. П. Переговоры с преступниками (правовые, организационные, оперативно-

тактические основы) / В. П. Илларионов. – М., 1993.  
23. Коломеец В. К. Вопросы психологической подготовки сотрудников милиции к действиям в 

особо сложных условиях / В. К. Коломеец. – Свердловськ, 1975.  
24. Котенев И. О. Психологическая диагностика постстрессовых состояний у сотрудников 

органов внутренних дел / И. О. Котенев. – М. : ГУК. МВД РФ, 1997.  
25. Котенев И. О. Психологические реакции работников милиции в чрезвычайных 

обстоятельствах и постстрессовые состояния : предупреждение и 40 психологическая 

коррекция / И. О. Котенев // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 1996. – № 1 

(3). – с. 76–84.  
26. Кравцова О. А. Психосоматические аспекты развития психических нарушений у 

ликвидаторов аварии на ЧАЭС / О. А. Кравцова, Г. М. Румянцева, О. В. Чинкина, Т. М. 

Левина // Психиатрия и психофармакотерапия. – 2002. – Т. 4. – № 3. – с. 12–18.  
27. Крюкова М. А. Профессиограмма спасателя поисково-спасательной службы МЧС России : 

руководство. ГУ ЦЭПП МЧС России (филиал ВЦЭРМ МЧС России г. Санкт-Петербург) / М. 

А. Крюкова. – М., 2000.  
28. Кушнірова Т. В. Психологічна підготовка працівників Державної кримінально-виконавчої 

служби у системі професійної підготовки / Т. В. Кушнірова // Сучасна наука – пенітенціарній 

практиці : матеріали між нар. наук.-практ. конф. (Київ, 24 жовт. 2013 р.). – К. : ІКВС, 2013. – 
С. 93–96.  

29. Миронець С. М. Негативні психічні стани та реакції працівників аварійно-рятувальних 

підрозділів МНС України в умовах надзвичайної ситуації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах» / С. 

М. Миронець. – Х., 2007. – 24 с.  
0. Панкин А. И. Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел. Тактика и 

психология безопасной деятельности / А. И. Панкин. – М., 1996. 3 
1. Приемы психологической саморегуляции для спасателей и пожарных. Методич. 

рекомендации / [под общей ред. Ю. С. Шойгу]. – М., 2006.  
32. Прокофьев Л. Е. Основы психологической саморегуляции / Л. Е. Прокофьев. – СПб. : Лань, 

2003.  
33. Профессионально-психологическая подготовка милиционеров охраны / [под ред. А. М. 

Столяренко]. – М., 1990.  
34. Пуховский Н. Н. Психопатологические последствия чрезвычайных ситуаций / Н. Н. 

Пуховский. – М. : Академический проект, 2000.  
35. Руководство по реабилитации лиц, подвергшихся стрессорным нагрузкам / [под ред. В. И. 

Покровского]. – М. : Медицина, 2004. 41  
36. Собольников В. В. Развитие личности в особых условиях деятельности : [моногр.] / 

Собольников В. В. – Новосибирск : НГПУ, НГАС. 1997. – 256 с.  
37. Сова М. О. Професійно-психологічна підготовка працівників пенітенціарної служби до 

саморегуляції в екстремальних ситуаціях оперативнослужбової діяльності / М. О. Сова // 

Науковий вісник Інституту кримінальновиконавчої служби. – К., 2014. – № 2 (6). – С. 136–

148.  
38. Соколова Е. Д. Эмоциональный стресс / Е. Д. Соколова, Ф. Б. Березин, Т. В. Барлас. // 



 9 

Хрестоматия «Мотивации и эмоции» / [под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, М. В. Фаликман]. – М. : 

ЧеРо, 2002. – с. 339–344.  
39. Столяренко Л. Д. Психология делового общения и управления / Л. Д. Столяренко. – Ростов-

на-Д. : Феникс, 2001. – 268 с.  
40. Черепанова Е. М. Саморегуляция и самопомощь при работе в экстремальных условиях / Е. 

М. Черепанова. – М., 1995.  
41. Яковенко С. І. Психічна стійкість військовослужбовців до впливу екстремальних чинників : 

методичні рекомендації. / С. І. Яковенко, Т. М. Яковенко. – К. : КВГІ, 1997. 
 
4. Засоби діагностики успішності навчання: 

• усні опитування на практичних заняттях; 
• індивідуальні самостійні завдання; 
• дві письмові контрольні роботи; 
• два усні залікові запитання. 

 
5. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен 
 

 


