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Анотація 

Мета курсу – навчити студентів застосовувати набуті теоретичні знання з 
психології травмуючих ситуацій, консультувати і надавати психологічну допомогу 
особам, що пережили травмуючі ситуації. 
 Завдання курсу – ознайомити з основними теоретичними конструктами 
психології травмуючих ситуацій, прищепити навички і знання, що допоможуть в 
майбутньому консультувати і надавати психологічну допомогу особам, що 
пережили травмуючі ситуації. 
 Формування компетенцій 
  Знання та розуміння / Knowledge and understanding : Сформулювати 
теоретичні засади та визначити прикладні аспекти та методи дослідження впливу 
травматичних ситуацій на психіку. Описати та пояснити концептуальні моделі 
виникнення психологічних реакцій на травматичну ситуацію, роботи захисних 
механізмів, копінг-стратегій та психологічних ресурсів особистості. Розуміти 
особливості динаміки психологічних реакцій на травматичну ситуацію та поділяти 
їх за рівнями. Знати особливості психологічних реакцій при різного роду 
травматичних ситуаціях. 
 Застосування знань та розумінь / Applying knowledge and understanding : 
Діагностувати фази та рівні психологічних реакцій на травматичну ситуацію, 
особливості механізмів психологічного захисту, копінг-стратегій та психологічних 
ресурсів особистості. Створювати план та здійснювати психологічне втручання 
залежно від фаз та рівнів психологічних реакцій на травматичну ситуацію, а також 
в залежності від особливостей травматичної ситуації, моделей долаючої поведінки 
та психологічних ресурсів особистості. 
 Формування тверджень / Making judgements : Вміння критично аналізувати та 
порівнювати концептуальні моделі розуміння поняття психологічної травми та 
психологічних реакцій на травматичну ситуацію, порівнювати можливості різних 
напрямів психологічної корекції психологічних реакцій на травматичну ситуацію, 



розробляти та реалізовувати оптимальну стратегію психологічного втручання в 
індивідуальній та груповій психокорекційній, консультативній та психоедукаційній 
роботі. 
Комунікативні навички / Communication skills : Вміти проводити 
психоедукаційну, консультативну, психокорекційну індивідуальну та групову 
роботу з особами, що пережили травматичні ситуації, користуватися інтервізією та 
супервізією при здійсненні психологічного втручання. 
Навички навчання / Learning skills : Розуміти можливості психологічного 
втручання при психологічних реакціях на травматичну ситуацію, усвідомлювати 
межі власних можливостей психологічного втручання та відповідальності за його 
наслідки. Володіти методами емоційної саморегуляції, вміти запобігати 
професійному вигорянню та долати його наслідки. 
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3. Програма навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1. Поняття травмуючої ситуації. 
 
Тема 1. Травматична ситуація та її психологічні наслідки. 
Посттравматичний стресовий розлад. 
В останні роки дуже зросла кількість подій, що спричиняють психологічну 
травматизацію, а саме стихійних бід, катастроф, військових конфліктів, підвищився 
рівень тероризму. Всі ці події та багато інших ввійшли в наше щоденне життя, 
впливаючи руйнівним чином на нашу психіку. Особливо постраждали люди, які 
саме безпосередньо потрапили в певну екстремальну ситуацію. Наприклад, люди, 
що були на Скнилівському літовищі, які самі були поранені, чи бачили, як загинули 
наші близькі, ті, хто брав участь у військових діях чи був заручником терористів, 
жертви стихійних лих чи постраждалі від аварії на ЧАЕС. Ці та інші подібні події 



мають величезний вплив на психіку людини, викликаючи травматичний стрес, 
психологічні наслідки якого в крайньому своєму прояві, виявляються у 
посттравматичному стресовому розладі (ПТСР). ПТСР – це відтермінована чи/і 
затяжна реакція на стресову подію чи ситуацію (коротко- чи довготривалу) 
виключно загрозливого чи катастрофічного характеру, яка може викликати 
дистрес практично в кожної людини (за МКХ-10). 
  
 
Література: 
1. Магомед-Эминов М.Ш. Феномен экстремальности. – М.: 
Психоаналитическая ассоциация, 2008. – 218 с. 
2. Малкина-Пых И. Г. Психология поведения жертвы. – М.: Эксмо, 2006. – 
1008 с. 
3. Малкина-Пых И. Г. Экстремальные ситуации : справочник практического 
психолога. – М.: Эксмо, 2006. – 960 с. 
4. Осипова А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях. – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 315 с. 
5. Психология экстремальных ситуаций / Под ред. В.В. Рубцова, С.Б. Малых. – 
М.: Психологический ин-т РАО, 2008. – 304 с. 
6. Пуховский Н. Н. Психопатологические последствия чрезвычайных 
ситуаций. – М.: Академический проект, 2000. – 286 с. 
7. Ромек В. Г., Конторович В. А., Крукович Е. И. Психологическая помощь в 
кризисных ситуациях. – СПб.: Речь, 2004. – 256 с. 
8. Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса. – 
СПб.: Питер, 2001. – 272 с. 
  
Тема 2. Теоретичні моделі посттравматичного стресового розладу. 
Динаміка психологічних розладів при переживанні травми. 
До 1980 року відбулося кінцеве становлення поняття ПТСР. Звичайно і перед тим 
спеціалісти були зацікавлені у впливі травматичних ситуацій на психіку людини 
(проводилися різні дослідження після Громадянської війни в Америці, 
Громадянської війни в Росії, Першої та Другої світової війн). Сильним поштовхом в 
розвитку інтересу до цієї проблеми (особливо в Америці) стала війна у В’єтнамі. 
Таким чином до 1980 року назбиралась велика кількість матеріалу про психологічні 
наслідки стресу на війні у її учасників, а також про наслідки впливу інших 
екстремальних факторів (аварій, стихійних бід, різних форм насильства) на 
людину. Узагальнення цих даних дозволило внести у DSM-III  нову діагностичну 
категорію – посттравматичний стресовий розлад (Posttraumatic stress disorder). У 
1995 році цей розлад був внесений в десяту редакцію Міжнародної класифікації 
хвороб (МКХ-10). Тепер про проблему ПТСР говорять все більше, з’являються нові 
праці, присвячені цій темі. Вивчення етіології, діагностики, терапії ПТСР далеке від 
свого завершення, однак відомим є той факт, що будь-яка екстремальна ситуація, 
техногенна катастрофа, стихійне лихо, насильство і т.п. можуть стати причинами 
виникнення психічних розладів практично в кожної людини, що з ними 
стикається. Треба мати на увазі, що при впливі великомасштабних катастроф ПТСР 
може розвиватися одночасно у великої кількості людей, і вони потребуватимуть 
допомоги, і в цьому випадку буде йтися про здоров’я нації в цілому. 
  
 
Література: 
1. Католик Г., Корнієнко І. Техногенні катастрофи: психологічна допомога 
очевидцям та постраждалим. – Львів: Червона Калина, 2003. – 124 с.  



2. Католик Г., Корнієнко І., Животовська Л., Бобрик Л., Беш Л. Психологічна 
допомога очевидцям і постраждалим від техногенних катастроф // Галецька І., 
Сосновський Т. Психологія здоров'я: теорія та практика. – Львів: Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 338 с. – С. 159-186. 
3. Корнієнко І., Католик Г., Бабяк Т., Тарасевич О., Пачковський Ю., Католик 
О., Тихобаєва Г. Скривджена дитина. Теоретичні і практичні аспекти проблеми 
дитячого кривдження та методи психокорекційної допомоги дітям, які зазнали 
насильства : наук.-метод. зб. – Львів: Ромус-Поліграф, 2005. – 303 с. 
4. Магомед-Эминов М.Ш. Феномен экстремальности. – М.: 
Психоаналитическая ассоциация, 2008. – 218 с. 
5. Малкина-Пых И. Г. Психология поведения жертвы. – М.: Эксмо, 2006. – 
1008 с. 
6. Малкина-Пых И. Г. Экстремальные ситуации : справочник практического 
психолога. – М.: Эксмо, 2006. – 960 с. 
7. Осипова А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях. – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 315 с. 
8. Патнем Ф.В. Диагностика и лечение расстройства множественной 
личности. – М.: Когито-Центр, 2004. – 440 с. 
9. Психология экстремальных ситуаций / Под ред. В.В. Рубцова, С.Б. Малых. – 
М.: Психологический ин-т РАО, 2008. – 304 с. 
10. Пушкарев А. А., Доморацкий В. А., Гордеева Е. Г. Посттравматическое 
стрессовое расстройство: диагностика, психофармакотерапия, психотерапия. – М.: 
Изд-во Института психотерапии, 2001. – 128 с. 
  
 Тема 3. Антропогенні надзвичайні ситуації як особливе джерело 
травматичного досвіду. 
Основним завданням психотерапії є реінтеграція порушеної внаслідок травми 
психічної діяльності, створення нової когнітивної моделі життєдіяльності, 
афективна переоцінка травматичного досвіду, відновлення почуттів цінності 
власної особистості і здатності подальшого існування у світі. Психотерапія повинна 
звертатися до двох фундаментальних аспектів посттравматичного розладу: 
зниження тривоги і відновлення почуттів особистісної цілісності і контролю над 
тим, що відбувається. Така робота висуває дуже високі вимоги до професіоналізму 
і особистості психотерапевта. Тактика роботи залежить від часу, що пройшов після 
травматичної ситуації. У межах першого місяця у постраждалих переважно 
спостерігаються сильні емоційні порушення. Завдання психологічного супроводу 
полягають у тому, щоб стабілізувати і знизити їх інтенсивність. Слід працювати над 
формуванням стосунків довіри, яка часто буває втрачена не тільки відносно 
окремих людей, але і відносно цілого світу, і забезпеченням можливості пацієнта 
почуватися у безпеці. 
  
 
   Література: 
1. Католик Г., Корнієнко І. Техногенні катастрофи: психологічна допомога 
очевидцям та постраждалим. – Львів: Червона Калина, 2003. – 124 с. 
2. Крукович Е. И., Ромек В. Г. Кризисное вмешательство. – М.: Европейский 
гуманитарный университет, 2003. – 92 с. 
3. Магомед-Эминов М.Ш. Феномен экстремальности. – М.: 
Психоаналитическая ассоциация, 2008. – 218 с. 
4. Малкина-Пых И. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. – М.: 
Эксмо, 2008. – 928 с. 
5. Малкина-Пых И. Г. Психология поведения жертвы. – М.: Эксмо, 2006. – 
1008 с. 



6. Малкина-Пых И. Г. Экстремальные ситуации : справочник практического 
психолога. – М.: Эксмо, 2006. – 960 с. 
7. Осипова А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях. – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 315 с. 
8. Ромек В. Г., Конторович В. А., Крукович Е. И. Психологическая помощь в 
кризисных ситуациях. – СПб.: Речь, 2004. – 256 с. 
9. Крюкова М. А., Никитина Т. И., Сергеева Ю. С. Экстренная психологическая 
помощь : практ. пособие. – М.: НЦ ЭНАС, 2007. – 64 с. 
10. Юрьева Л. Н. Кризисные состояния. – Днепропетровск:   
Арт-Прес, 1998. – 164 с. 
  
 

Змістовий модуль 2. Особливості психологічної допомоги особам, що 
пережили травмуючі ситуації 

  
Тема 4. Горе і втрата як причини кризового стану. 
Існує ряд теорій, які пояснюють, чому люди відчувають такі сильні емоції після 
важкої втрати. Психодинамічна модель є однією з найбільш впливових у поясненні 
наслідків важкої втрати. Згідно цієї моделі, формування перших і найбільш 
значних стосунків відбувається в перші роки життя, коли виникає прив’язаність до 
людей, які забезпечують догляд і турботу, частіше за все до батьків. Пізніше людина 
витрачає свою емоційну та фізичну енергію на спроби знайти когось, хто може дати 
їй розуміння, дати те, чого бракувало в дитинстві, встановити близькі стосунки. 
Тому коли помирає хтось близький, людина почувається знедоленою. 
Горе втрати характеризується наступними проявами: 
1. На перший план виступає фізичне страждання у вигляді періодичних 
нападів тривалістю від декількох хвилин до години із спазмами в горлі, нападами 
задухи, прискореним диханням і постійною потребою зітхнути. Пізніше постійні 
зітхання зберігаються тривалий час, і знов особливо помітні, якщо людина згадує 
або розповідає про своє страждання. Відчувається порожнеча в животі, втрата 
апетиту, м’язевої сили, рухи обтяжують, від незначного фізичного навантаження 
виникає повна знемога. На тлі цих тілесних страждань людина переживає психічне 
страждання у вигляді емоційної напруги або душевного болю. Відзначаються зміни 
ясності свідомості: виникає легке почуття нереальності і відчуття, що емоційна 
відстань, що відділяє людину від інших, збільшилася. 
2. Поглинення образом втраченого. На тлі почуття нереальності можуть 
виникати зорові, слухові або комбіновані ілюзії. Особи, що переживають горе, 
повідомляють, що чують кроки померлого, зустрічають його образ у натовпі, 
впізнають знайомі запахи тощо. Такі стани відрізняються сильним емоційним 
залученням, під впливом якої може втрачатися межа між переживанням та 
реальністю. 
3. Почуття провини. Людина, що переживає горе, намагається відшукати у 
передуючих втраті подіях і вчинках те, чого він не зробив для померлого. Найменші 
помилки, неуважність перебільшуються і сприяють розвитку ідей 
самозвинувачення. 
4. Ворожі реакції. У стосунках з людьми знижується або зникає симпатія, 
втрачається звичайна теплота і природність, нерідко людина говорить про те, що 
відбувається з роздратуванням і злістю, висловлює бажання, щоб його не 
турбували. Ворожість іноді виникає спонтанно і її важко пояснити. Деякі 
приймають її за початок божевілля. Інші намагаються контролювати спалахи гніву, 
що вдається далеко не завжди. Постійні спроби тримати себе в руках призводять до 
особливої манірної форми спілкування. 



5. Втрата попередніх моделей поведінки. У вчинках відзначається поспішність, 
людина стає непосидючою або здійснює хаотичні дії у пошуках якогось заняття, але 
виявляється нездатною до найпростішої організованої діяльності. З часом вона 
знов засвоює повсякденні справи. Іноді доводить знов ним навчатися, долаючи 
переживання відсутності сенсу якоїсь дії після того, що трапилося. 
6. Ідентифікація із втратою. У висловлюваннях і вчинках людини з’являються 
риси поведінки померлого або ознаки його пересмертного захворювання. 
Ідентифікація з втратою стає наслідком поглинення образом померлого. 
У часі стану горя властива динаміка, проходження ряду етапів, коли людина 
здійснює «роботу горя». Ціль «роботи горя» полягає в тому, щоб пережити його, 
стати незалежним від втрати, пристосуватися до життя, яке змінилося і знайти нові 
стосунки з людьми та світом. 
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Тема 5. Можливості психологічної корекції при травматичних 
розладах. 
Основні передумови успішної роботи з пацієнтами, що страждають на ПТСР, можна 
сформулювати наступним чином. Здатність пацієнта розповідати про травму 
прямо пропорційна здатності терапевта емпатійно вислуховувати цю розповідь. 
Будь-яка ознака відторгнення або знецінення сприймається пацієнтом як 
нездатність терапевта надати йому допомогу і може призвести до припинення 
зусиль з боку пацієнта боротися за своє одужання. Емпатійний терапевт підводить 
пацієнта до розповіді про жахливі події, не відволікаючись і не зісковзуючи на 
сторонні теми, не дивлячись на пацієнта здивованим або переляканим поглядом і 
не демонструючи йому власної шокової реакції. Терапевт не применшує значення 
тем, що спонтанно виникають і не відхилює розмову у ті області, які безпосередньо 
не пов’язані із травматичним страхом. У протилежному випадку у пацієнта виникає 
почуття, що екзистенціальна важкість пережитого нестерпна для пацієнта і він буде 
переживати через нерозуміння терапевта. 
     У 1895 році Й. Брейєр та З. Фройд опублікували «Дослідження істерії», це 
висувалося припущення, що корені психічних розладів іноді слід шукати у 
психологічній травмі. Більшість їх сучасників вважали, що психіатричні пацієнти 



страждають переважно від органічних розладів. Жане розробив ефективну, 
систематичну психотерапію для осіб, що пережили травму, але він виходив з 
припущення, що ці пацієнти не в стані інтегрувати травматичні спогади, тому що їх 
мозок дегенерував. Радикальна новизна поглядів Брейера та Фройда полягала в 
тому, що, на їх думку, уявлення або переживання самі собою можуть бути 
патогенними. Вони намагалися знайти патогенну думку або спогад, щоб досягнути 
одужання. Подібно до Брейєра Фройд спочатку уявляв собі травматичні спогади як 
чужорідні об’єкти, що руйнують душу. Їх потрібно просто усунути, і здоров’я 
обов’язково повернеться. З часом він зрозумів, що проаналізувати захисти так само 
важливо, як і витіснений матеріал. Таким чином, Фройд замінив ідею катарсиса на 
поняття пропрацювання, що вимагає ретельного і повторюваного дослідження 
динамічних процесів, що беруть участь в утворенні симптому. З психодинамічної 
точки зору посттравматичний симптом являє собою не просто хибу, але адаптивну 
спробу дати собі раду із травмою. Зовнішній світ може мати сенс або його не мати 
(це філософське або теологічне питання), але психічне життя неодмінно пов’язане 
із значеннями та їх створенням. 
     Центральне місце у когнітивно-біхевіоральній психотерапії відводиться 
конфронтації пацієнта із травматичними образами-спогадами з метою поступового 
послаблення симптоматики ПТСР. Особливо ефективним цей метод є для 
подолання поведінки уникання, а також для зниження інтенсивності флешбеків і 
надмірного збудження. КБТ для лікування ПТСР включає багато різних технік. 
Ранні напрямки (систематична десенсибілізація, релаксаційний тренінг, 
біологічний обернений зв’язок) базуються, як правило, на двофакторній теорії 
обумовлення емоцій страху та оперантного уникання. 
   Гештальт-терапія традиційно розглядається як один з ефективних методів терапії 
тривожних, фобічних і депресивних розладів. Вона також успішно 
використовується при терапії багатьох психосоматичних розладів і в роботі з 
широким спектром інтрапсихічних та міжособистісних конфліктів. Метою 
терапевтичної роботи є зняття блокування і стимулювання процесу розвитку, 
реалізація можливостей і прагнень особистості за рахунок створення внутрішнього 
джерела опори та оптимізації процесів саморегуляції. Основним теретичним 
принципом гештальт-терапії є переконання, що здатність до саморегуляції нічим 
неможливо замінити. Тому особлива увага приділяється готовності приймати 
рішення і робити вибір. Ключовим аспектом терапевтичного процесу є 
усвідомлення контакту з самим собою і з оточенням. Багато уваги приділяється 
усвідомленню різних установок і способів поведінки і мислення, які закріпилися в 
минулому, і розкриттю їх значення і функції в теперішній час. Традиційно 
гештальт-терапія використовується в групових методах роботи, однак, за даними 
зарубіжних авторів, при роботі з ПТСР більш ефективною є індивідуальна 
психотерапія. 
   Сімейна психотерапія – це модифікація стосунків в системі сім’ї за допомогою 
психотерапевтичних та психокорекційних методів з метою усунення негативної 
психологічної симптоматики і підвищення функціональності сімейної системи. В 
сімейній терапії психологічні симптоми і проблеми розглядаються як результат 
дисфункційних взаємодій членів сім’ї, а не як атрибути того або іншого члена сім’ї 
(«ідентифікованого клієнта»). СП реалізує не інтра-, а інтерперсональний підхід до 
вирішення проблем, і задача психотерапевта полягає в тому, щоб змінити за 
допомогою відповідних впливів сімейну систему в цілому. Значна 
розповсюдженість в неблагополучних сім’ях розлучень, подружніх конфліктів, 
сімейної дисгармонії, зловживання алкоголем, нерозуміння обумовлюють 
необхідність проведення психокорекційної та психотерапевтичної роботи. Метою 
психотерапії є гармонізація сімейних стосунків, покращення взаєморозуміння в 
сім’ї, ліквідація у подружжя негативних емоційних установок. 



Задачі групової сімейної терапії: 
• ліквідація неадекватних форм реагування, спілкування і поведінки, 
обумовлених особливостями особистості; 
• встановлення адекватного ставлення дружини до проблем чоловіка, 
пов’язаних із службою в армії; 
• зниження невротизації дружини; 
• укріплення орієнтації на здоровий спосіб життя. 
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4. Структура навчальної  дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усього у тому числі 

л п/с лаб інд ср л п лаб інд ср 

Змістовий модуль 1. Поняття травмуючої ситуації. 

Тема 1. Травматична ситуація та її 
психологічні наслідки. 

24 2 2   20 24 
    24 

Тема 2. Теоретичні моделі 
посттравматичного стресового 
розладу. Динаміка психологічних 
розладів при переживанні травми. 

28 4 4 

  

20 28 

    

24 

Тема 3. Антропогенні надзвичайні 
ситуації як особливе джерело 
травматичного досвіду. 

28 4 4 
  

20 28 
    

24 

Змістовий модуль 2. Особливості психологічної допомоги особам, що 
пережили травмуючі ситуації 

Тема 4. Горе і втрата як причини 
кризового стану 

32 6 6   20 32     30 

Тема 5. Можливості психологічної 
корекції при травматичних 
розладах. 

28 4 4 
  

20 28 
    

28 

Контрольна робота 10    10  10     10 

Усього годин: 150 20 20  110 150 6 144 

  
 

5. Теми семінарських  занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Принципи, підходи та методи в психологічному консультуванні осіб, 
що пережили травматичні ситуації. 

2 

3 Теоретичні моделі посттравматичного стресового розладу. Динаміка 
психологічних розладів при переживанні травми. 

2 

4 Особливості діяльності психолога у вогнищі антропогенної 
надзвичайної ситуації. 

2 

6 Методи емоційної саморегуляції в роботі з особами, що пережили 
психологічну травму. 

2 

  
 
Тема 1. Травматична ситуація та її психологічні наслідки. 
Посттравматичний стресовий розлад. 
1. Аналіз симптоматики переживання різноманітних травмуючих ситуацій. 
2. Складання переліку зовнішніх стимулів, що складають картину травмуючої 
ситуації (індивідуальне та групове). 
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7. Ромек В. Г., Конторович В. А., Крукович Е. И. Психологическая помощь в 
кризисных ситуациях. – СПб.: Речь, 2004. – 256 с. 
8. Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса. – 
СПб.: Питер, 2001. – 272 с. 
9. Шутценбергер А. А. Синдром предков. Трансгенерационные связи, 
семейные тайны, синдром годовщины, передача травм и практическое 
использование геносоциограммы. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2001. – 
238 с. 
10. Юрьева Л. Н. Кризисные состояния. – Днепропетровск:   
Арт-Прес, 1998. – 164 с. 
  
  
 
Тема 3. Теоретичні моделі посттравматичного стресового розладу. 
Динаміка психологічних розладів при переживанні травми. 
1.  Гострі та відтерміновані реакції на травмуючу ситуацію. 
2. Динаміка психологічних реакцій у осіб, що пережили травмуючі ситуації. 
3. Аналіз симптоматики переживання різноманітних травмуючих ситуацій. 
4. Теоретичні моделі ПТСР. 
5. Особливості та динаміка психічних процесів та поведінки при переживанні 
стресових реакцій. 
6. Психодіагностика стресових реакцій у осіб, що пережили травмуючі 
ситуації. 
7. Психологічні проблеми психолога при роботі з психологічною травмою. 
Вторинний ПТСР психолога та його профілактика. 
  
 
Література: 
11. Католик Г., Корнієнко І. Техногенні катастрофи: психологічна допомога 
очевидцям та постраждалим. – Львів: Червона Калина, 2003. – 124 с.  
12. Католик Г., Корнієнко І., Животовська Л., Бобрик Л., Беш Л. Психологічна 
допомога очевидцям і постраждалим від техногенних катастроф // Галецька І., 
Сосновський Т. Психологія здоров'я: теорія та практика. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 338 с. – С. 159-186. 
13. Корнієнко І., Католик Г., Бабяк Т., Тарасевич О., Пачковський Ю., 
Католик О., Тихобаєва Г. Скривджена дитина. Теоретичні і практичні аспекти 
проблеми дитячого кривдження та методи психокорекційної допомоги дітям, які 
зазнали насильства : наук.-метод. зб. – Львів: Ромус-Поліграф, 2005. – 303 с. 
14. Магомед-Эминов М.Ш. Феномен экстремальности. – М.: 
Психоаналитическая ассоциация, 2008. – 218 с. 



15. Малкина-Пых И. Г. Психология поведения жертвы. – М.: Эксмо, 2006. – 
1008 с. 
16. Малкина-Пых И. Г. Экстремальные ситуации : справочник практического 
психолога. – М.: Эксмо, 2006. – 960 с. 
17. Осипова А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях. – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 315 с. 
18. Патнем Ф.В. Диагностика и лечение расстройства множественной 
личности. – М.: Когито-Центр, 2004. – 440 с. 
19. Психология экстремальных ситуаций / Под ред. В.В. Рубцова, С.Б. Малых. – 
М.: Психологический ин-т РАО, 2008. – 304 с. 
20. Пушкарев А. А., Доморацкий В. А., Гордеева Е. Г. Посттравматическое 
стрессовое расстройство: диагностика, психофармакотерапия, психотерапия. – М.: 
Изд-во Института психотерапии, 2001. – 128 с. 
  
  
  
 
Тема 4. Особливості діяльності психолога у вогнищі антропогенної 
надзвичайної ситуації. 
1. Особливості, правила та принципи діяльності психолога в епіцентрі 
надзвичайної ситуації. 
2. Формулювання правил першої психологічної допомоги для психологів 
стосовно до конкретних ситуацій. 
3. Застосування кейс-методу (ситуативні задачі). 
  
  
 
Література: 
1. Католик Г., Корнієнко І. Техногенні катастрофи: психологічна допомога 
очевидцям та постраждалим. – Львів: Червона Калина, 2003. – 124 с. 
2. Магомед-Эминов М.Ш. Феномен экстремальности. – М.: 
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Изд-во Института психотерапии, 2001. – 128 с. 
8. Ромек В. Г., Конторович В. А., Крукович Е. И. Психологическая помощь в 
кризисных ситуациях. – СПб.: Речь, 2004. – 256 с. 
9. Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса. – 
СПб.: Питер, 2001. – 272 с. 
  
  
 
Тема 6. Методи емоційної саморегуляції в роботі з особами, що 
пережили психологічну травму. 
1. Індивідуальна психологічна допомога у випадку гострих стресових реакцій.  



2. Дебрифінг як метод роботи з потерпілими від надзвичайних ситуацій. 
3. Опрацювання різноманітних методів зняття психологічного напруження 
(нервово-м’язева релаксація, аутогенне тренування, сенсорна репродукція). 
4. Методики допомоги та самодопомоги в роботі з травматичними 
переживаннями. 
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6. Теми практичних  занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

2 Структурний та динамічний аналіз травматичної ситуації (на 
прикладі з власного життя). 

4 

6 Побудова стратегії надання психологічної допомоги при 
переживанні горя. 

4 

7-8 Практикум з методів психологічної корекції при травматичних 
розладах (особистий досвід). 

4 

  
  
 
Тема 2. Структурний та динамічний аналіз травматичної ситуації (на 
прикладі з власного життя). 
  
 
Література: 
1. Вачков И. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. – М.: 
Ось-89, 2007. – 256 с. 
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Тема 6. Побудова стратегії надання психологічної допомоги при 
переживанні горя. Аналіз способів поведінки та психологічних 
ресурсів в травмуючих ситуаціях. 
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Тема 7-8. Практикум з методів психологічної корекції при 
травматичних розладах (особистий досвід). 
1. Гештальт-психотерапія. 
2. Тілесно-орієнтована психотерапія. 
3. Нейролінгвістичне програмування. 
4. Сімейна психотерапія. 
5. Арт-техніки в роботі з психологічною травмою.. 
6. Екзистенційний підхід в роботі з психологічною травмою. 
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7. Теми лабораторних  занять 
Немає 

  
 

8. Самостійна  робота 
  
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

І. Травмуюча ситуація та її психологічні наслідки 20 

1. Поняття травмуючої ситуації 
Виконання реферату на вибір: 

10 

http://www.hpsy.ru/public/x018.htm
http://www.psychotechnica.ru/kniga2/2-1.html


1. Психологічні аспекти перебування в екстремальних 
природних умовах. 
2. Психологічні аспекти перебування в надзвичайних 
суспільно-культурних умовах. 
3. Психопатологічні прояви у специфічних суспільно-
культурних ситуаціях. 
4. Історія дослідження особливостей стресових 
реакцій в надзвичайних ситуаціях. 
5. Епідеміологія гострих та відтермінованих 
стресових реакцій. 
6. Гострі та відтерміновані стресові реакції: 
порівняльний аналіз. 
7. Динаміка психологічних розладів при катастрофах. 

2. Теоретичні моделі посттравматичного стресового 
розладу. Динаміка психологічних розладів при 
переживанні травми. 

Виконання реферату на вибір: 
1. Порівняльний аналіз теоретичних моделей ПТСР 
2. Психодіагностика стресових реакцій у осіб, що пережили 
психологічну травму. 
3. Механізми психологічного захисту в переживанні 
травмуючої ситуації. 
4. Індивідуальні особливості реагування в травмуючій 
ситуації. 
5. Віктимна поведінка: визначення та особливості. 
6. Ресурсність особистості та її психологічні детермінанти.  
7. Дисоціація та феномен множинної особистості. 

5 

3   
  
  
  
  
  
  
  

Антропогенні надзвичайні ситуації як особливе 
джерело травматичного досвіду. 

Виконання реферату на вибір: 
1. Особливості терапевтичної ситуації в роботі з 
потерпілими від надзвичайних ситуацій. 
2. Статус жертви та його психологічні наслідки. 
3. Дебрифінг як метод роботи з потерпілими від 
надзвичайних ситуацій. 
4. Психологічні проблеми спеціаліста, працюючого з 
психологічною травмою та їх профілактика. 

20 

ІІ. Особливості психологічної допомоги особам, що 
пережили травматичні ситуації 

20 

4 Горе і втрата як причини кризового стану. 
Виконання реферату на вибір: 

1. Особливості групової психокорекції в роботі з 
психологічною травмою. 
2. Методи саморегуляції психологічного стану особистості, 
їх різновиди та особливості застосування в роботі з 
психологічною травмою. 
3. Нетривіальні способи подолання гострих та 
відтермінованих травматичних реакцій. 

20 



5 Можливості психологічної корекції при 
травматичних розладах. 

Виконання реферату на вибір: 
1. Психодинамічний підхід до корекції гострих та 
відтермінованих травматичних реакцій. 
2. Когнітивно-поведінковий підхід в роботі з психологічною 
травмою. 

20 

  Разом 100 

  
  
 

   9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

І. Травмуюча ситуація та її психологічні наслідки 6 

1. Поняття травмуючої ситуації 
Виконання есе на вибір: 

1. Структурний аналіз травмуючої ситуації (життєвої 
кризи) на прикладі власного життя, літературних творів та 
кінофільмів. 
2. Життєвий дефіцит та травмуюча ситуація як 
психологічний ресурс (на прикладі з власного життя, 
літературних творів та кінофільмів). 
3. Дисоціація та феномен множинної особистості (на 
прикладі з власного життя, літературних творів та 
кінофільмів). 

  
  
  
2 

2. Індивідуальні особливості переживання 
травматичних реакцій 

Виконання есе на вибір: 
1. Механізми психологічного захисту та характер 
людини: особливості взаємозв’язку. 
2. Дослідження психологічних чинників життєстійкості. 
3. Дослідження психологічних чинників ресурсності 
особистості. 
4. Парасуіцидальна поведінка в психологічному 
контексті (на прикладі літературних творів та кінофільмів). 
5. Психічне захворювання та стигматизація як чинники 
кризових переживань особистості(на прикладі літературних 
творів та кінофільмів). 
6. Гендерно-рольовий дефіцит та інверсія гендерних 
ролей як чинники кризових переживань особистості. 
(на прикладі  літературних творів та кінофільмів). 

  
2 

3   Екстрена психологічна допомога та кризова 
інтервенція в епіцентрі надзвичайної ситуації 

Виконання есе на вибір: 
1. Психологічна підтримка в моєму житті: як я приймаю 
і надаю її. 
2. Мої найважливіші активи і психологічні ресурси: що я 
можу зробити для їх активізації. 

  
2 



3. Надання психологічної допомоги при переживанні 
горя і втрати (на прикладі власного життя, літературних 
творів та кінофільмів). 

ІІ. Особливості психологічної допомоги особам, що 
пережили травмуючі ситуації 

8 

4 Загальні особливості психокорекційної роботи з 
психологічною травмою 

Виконання есе на вибір: 
1. Найбільш ефективний метод психотерапії в роботі з 
психологічною травмою (власна думка та її обгрунтування). 
2. Методи зняття психологічного напруження: 
застосування та аналіз результатів. 
3. Особливості терапевтичних стосунків з травмованими 
особами (на прикладі літературних творів та кінофільмів). 

2 

5 Когнітивно-біхевіоральний та психодинамічний 
підходи в роботі з травматичними реакціями 

Виконання есе на вибір: 
1. Аналіз неконструктивних типів мислення на прикладі 
літературних творів та кінофільмів. 
2. Один тиждень з мого життя: неконструктивне 
мислення та способи його корекції. 
3. Мотиваційні, ціннісні та світоглядні чинники і 
ресурси в переживанні психологічної травми. 
4. Способи інтерпретації реальності як унікальні та 
специфічні чинники стресових станів. 
5. Внутрішні конфлікти, пов’язані з переживанням 
психологічної травми. 
6. Діяльнісний підхід до травматичних реакцій і 
переживань особистості. 

2 

6 Гештальт-терапія, тілесно-орієнтована терапія, 
нейролінгвістичне програмування в роботі з 
травматичними реакціями 

Виконання есе на вибір: 
1. Внутрішні ресурси та фактори ризику у переживанні 
травмуючої ситуації з точки зору гештальт-психології: 
функції Self, способи контактування з середовищем, 
особистісні виміри. 
2. Психологічна еластичність та творче пристосування 
до середовища як чинник подолання гострих та 
відтермінованих стресових реакцій. 
3. Змінені стани свідомості як особистісні ресурси (на 
прикладі власного життя). 
4. Допомога жертвам масового маніпулювання 
психікою. 

2 

7 Сімейна терапія, арт-техніки та екзистенційний 
підхід в роботі з травматичними реакціями 

Виконання есе на вибір: 
1. Метод межових сенсів в роботі з екзистенціальною 
проблематикою. 
2. Психологічний час і простір як чинники та ресурси у 
випадку гострих та відтермінованих стресових реакцій 

2 



3. Духовність особистості у переживанні нею травмуючої 
ситуації. 
4. Творчість як чинник подолання травматичних 
реакцій. 
5. Невизначеність як чинник та ресурс у переживанні 
травматичних реакцій. 
6. Трансперсональний психотерапевтичний підхід до 
травматичних реакцій та переживань особистості. 
7. Гуманістичний психотерапевтичний підхід до 
травматичних реакцій та переживань особистості. 

  Разом 14 

 
  

     Методи контролю 
1. Поточне оцінювання рефератів та есе протягом семестру 
відповідно до тем роботи, відповіді на семінарських заняттях. Протягом 
семестру кожен студент повинен написати 2 реферати та 4 есе (по 1 реферату та 2 
есе на кожен кредит). Тема визначається вільним вибором студента (при 
затвердженні викладачем) або призначенням викладача у випадку пропусків 
студентом семінарських або практичних занять. Обсяг реферату – 10 – 15 сторінок 
(кількість літературних джерел не менше 15), обсяг есе – 5 -7 сторінок. Реферат 
оцінюється у 10 балів максимально, есе –у 5 балів максимально. Виконання 
реферату передбачає творче опрацювання наукової літератури, виконання есе – 
самостійний аналіз психологічного контексту власного життя, літературного твору 
або кінофільму. Реферати та есе не зараховуються у випадку виявлення факту 
плагіату. Усні відповіді під час семінарських та практичних занять оцінюються у 3 
бали максимально (залежно від змістовності, повноти та точності відповіді).  
2. Підсумкова контрольна робота (тестування). Контрольна робота 
(залік) передбачає оцінювання правильності відповідей студента на 50 питань, які 
охоплюють всі теми курсу. Студент може отримати по 1 балу за кожну правильну 
відповідь, разом 50 балів максимально. В кожному тестовому завданні може бути 
тільки одна правильна відповідь  

Контрольні питання: 
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. 
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. 
  
 

Зразки підсумкових тестових завдань: 
1. Характерні обставини травми в травмуючій ситуації:  
а) раптовість, недостатність контролю, відсутність подібного досвіду, моральна 
невпевненість 
б) невідкладність, наближеність, очікування відновлення нормального стану, 
простота і єдність впливу 
в) підтримка і допомога, припинення чуток, проведення переговорів, 
попередження паніки 
2. Вперше подав комплексний опис симптоматики ПТСР:  
а) Кардінер 
б) Горовіц 
в) Ліндеманн 
3. Грінкер і Шпігель назвали психічні реакції солдат, що перебували в полоні:  
а) «солдатським серцем» 
б) військовою втомою 
в) військовим неврозом 
4. Значне психічне і фізичне напруження, симптоматично – тремор, потіння, 
нудота, часте сечовиділення, тахікардія при збереженні здатності до критичної 
оцінки ситуації і доцільних дій це  
а) невротичний рівень реагування на ТС 
б) психопатичний рівень реагування на ТС 
в) непатологічний (нормальний) рівень реагування на ТС 



5. Помірне підвищення активності, збільшення м’язевої сили, гучне і дзвінке 
мовлення, мобілізація волі, знижена здатність до фіксації подій у пам’яті, зміни у 
сприйманні часу безпосередньо після НС характерні для:  
а) простої реакції страху 
б) астенічного симптомокомплексу 
в) початкових субневротичних розладів змішаного кола 
6. Нестабільність, фрагментарність, безпосередній зв’язок хворобливих 
проявів з конкретними зовнішніми впливами, зниження порогу перенесення 
фізичної або психічної напруги це ознаки:  
а) початкових проявів психологічної дезадаптації 
б) розгорнутих проявів психологічної дезадаптації 
в) реакцій психотичного регістру 
7. Дифузний головний біль, що посилюється ввечері, кардіалгії, порушення 
серцевого ритму, анорексія характерні для:  
а) соматичної маски депресії 
б) органічного ураження центральної нервової системи 
в) декомпенсації акцентуацій характеру 
8. Неспокій, тривога, напруга, погані думки, очікування нещастя, формування 
фобічних розладів (клаустрофобія, метеофобія), невпевненість, ускладнення у 
прийнятті рішень, сумніви у правильності власних дій, що супроводжуються 
нав’язливим обговоренням ситуації, спогадами про минуле життя з ідеалізацією 
це ознаки:  
а) реакцій астенічного кола 
б) реакцій афективного кола 
в) реакцій вегетативного кола 
9. Гострі реактивні психози, що виникли під час НС, переважно 
завершуються:  
а) різким падінням психічного тонусу, частковим ступором у вигляді паралічу 
емоцій 
б) фазою ейфорії 
в) складною реакцією страху 
 10. Переживання власної провини перед тими, хто загинув, відраза до життя, 
апатія, байдужість, скорбота, пасивність, розчарування, зниження самооцінки це 
ознаки: 
а) соматичної маски депресії 
б) пуерилізму 
в) депресивного розладу 
  
                                                                                 

   11. Розподіл балів, що  присвоюється студентам 
  

Поточне тестування та самостійна робота Контрольна робота Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2   
50 

  
100 

Т1   
Т2 

Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

7   
7 

7 7 7 7 8 

  
  
 



Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 
заліку). 
▪ максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 
дисципліни, яка завершується контрольною роботою, становить за поточну 
успішність 50 балів, за контрольну роботу – 50 балів; 
▪ при оформленні документів за екзаменаційну сесію 
використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними 
системами. 
  
 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
  
 

Оцінка  ECTS 
Оцінка в 
балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 
диференційованого заліку 

  
Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно   
  
Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре 

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно 

Е 51-60 Достатньо 

  
  
  
 
       Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 
контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 
встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у 
шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами 
факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 

12. Методичне забезпечення 
  
  
  
 

13. Рекомендована література 
Базова 

1. Александровский Ю.А., Лобастов О.С., Спивак Л.И., Щукин 
Б.П. Психогении в экстремальных ситуациях. – М.: Пресс, 1991. – 321 с.   
2. Бермант-Полякова О.В. Посттравма: диагностика и терапия. – СПб.: Речь, 
2006. – 248 с. 
3. Воробьев Ю.Л. Катастрофы и человек.–М.: Академический проект, 1997.–
256 с. 
4. Гостюшин А.В. Человек в экстремальной ситуации.–М.: Армада-Пресс, 
2001.–384 с. 
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