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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Психологія екстремальних та кризових ситуацій 
Викладач (-і) Коллер Оксана Іванівна, доктор психологічних наук, професор  

кафедри психології та соціальної роботи 
Контакти  (0312) 612008 
Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС,  120 год. 
Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 
Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 
каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 
     Навчальна дисципліна "Психологія екстремальних та кризових ситуацій " 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. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 Змістовний модуль 1. Введення до психологічної допомоги у надзвичайних ситуаціях. 
 Змістовний модуль 2. Проблема дослідження прикладних аспектів „Психологічної 

допомоги у надзвичайних ситуаціях”. 
3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія екстремальних та 

кризових ситуацій» є 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. 
 Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

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. 

4. Результати навчання (компетентності) 
Для засвоєння даної дисципліни студент повинен: 

Знати: 
- 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. 
- структуру та організацію проведення регіональних, державних заходів за умов 

надзвичайних (екстремальних) ситуацій. 
- напрацювання сучасних вітчизняних та зарубіжних психологів на основі участі 

на основі набутого практичного досвіду. 
- можливості застосування отриманих знань у повсякденному житті. 
Вміти: 
- здійснювати порівняльний аналіз стану психосоматичних розладів у 

постраждалих, родичів, рятувальників після участі у епіцентрі надзвичайної 

ситуації на основі проаналізованих джерел (свідчень фахівців)  
- проводити індивідуально-психологічний аналіз власного стану 

психосоматичного здоров’я та близьких оточуючих людей після пережитих 

складних/екстремальних життєвих ситуацій. 
- коректно використовувати психодіагностичні та психотерапевтичні методики 

для осіб, котрі пережили ситуаційно детерміновану екстремальної ситуацію.  
5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 44 
семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 20 

самостійна робота 56 
Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Обов’язкова / 
вибіркова 

7 053 Психологія 4 вибіркова 
Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 
лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. ВВЕДЕННЯ ДО ПСИХОЛОГЧНОЇ ДОПОМОГИ У 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Тема1. Робота психолога в осередку  надзвичайної 

(екстремальної ситуації) 
2  

 
2 

3 

Тема 2. Екстрена психологічна допомога у надзвичайних 

(екстремальних) ситуаціях 
2 3 

Тема 3. Проведення психотерапії та психопрофілактики у 

осередку надзвичайної (екстремальної) ситуації 
2 3 

Тема 4. Рекомендації для рятівників, психологів 

працюючих у осередку надзвичайної (екстремальної) 

ситуації 

2 2 3 

Тема 5. Класифікація факторів викликаних 

екстремальною ситуацією 
2  

2 
3 

Тема 6. Класифікація динаміки психогенних розладів за 

даними зарубіжних та вітчизняних фахівців 
2 3 

Тема 7. Техніки екстреної психологічної допомоги 2 - 3 
Тема 8. Екстремальні ситуації(насильство) пов’язані з 

загрозою для життя 
2 2 3 

Тема 9. Психогенії  у  надзвичайних (екстремальних) 2 2 3 



ситуаціях 
Модуль ІІ. Проблема дослідження прикладних аспектів „Психологічної допомоги у 

надзвичайних ситуаціях”. 
Темаа 10. Психогенні розлади до та після надзвичайних 

(екстремальних) ситуацій 
4 - 3 

Тема 11. Класифікація факторів впливаючих на розвиток 

та компенсацію психічних розладів при надзвичайних 

ситуаціях 

2 2 3 

Тема 12. Психологія тероризму 2  
2 

3 
Тема 13. Стихійна масова поведінка людей  в 

надзвичайних (екстремальних) ситуаціях 
2 3 

Тема 14. Психологічний дебрифінг 2 2 3 
Тема 15. Перша медична допомога постраждалим у 

надзвичайних (екстремальних) ситуаціях 
2 - 3 

Тема №16 Посттравматичний стресовий розлад:моделі та 

діагностика 
4 2 3 

Тема №17 Індивідуально-психологічні особливості 

психолога у осередку надзвичайної (екстремальної) 

ситуації та ефективність професійної діяльності 

4 2 3 

Тема №18 Значення методів підтримання 

психосоматичного здоров’я для психологів практиків за 

звичайних та надзвичайних (екстремальних) ситуацій 

професійної діяльності 

4 - 5 

ЗАГ.: 44 20 56 
6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань із "Психологія 
екстремальних та кризових ситуацій ":  

1) характер володіння знаннями із загальної та кримінальної 
сексології (рівень усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, 
повнота і точність знань); 

2) якість актуалізації знань із "Психології екстремальних та 
кризових ситуацій ": (логіка мислення, аргументація, послідовність і 
самостійність викладу, культура професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психолого -
педагогічних фактів, здатність творчо використовувати засвоєні 
знання на практиці, ; 

4) здатність до творчості й самостійності в навчально-
пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 
виконання, ретельність тощо). 

Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 
відповідь, так і за доповнення. 

A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 



основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 

роботи. 
Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 

та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 
Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 
Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 
- повага до колег, 
- толерантність до інших та їхнього досвіду,  
- сприйнятливість та неупередженість, 
- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 
- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 
- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 
- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 
Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів 

очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  
Умови допуску 

до 

підсумкового 

Підсумковий контроль у формі екзамену здійснюється на основі 

зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього отримані 

бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, ніж 50 % 



контролю завдань 
7. Політика навчальної дисципліни 

Неприпустимі плагіат та списування. 
Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 
Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 
Обов'язковою умовою отримання екзамену є відвідування студентом більш як 50% 

занять, написання контрольної роботи.  
Відвідування занять 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  
8. Рекомендована література 

Основна: 
1. Зливков В.Л., Лукомська С.О., Федан О.В. Психодіагностика особистості у 

кризових життєвих ситуаціях. Навчальний посібник. К.: Педагогічна думка, 2016. 
2. Уварова С.Г., Бойченко Н.Г., Гришкан С.Д.,Улько Н.М. Психологічна допомога в 

кризових ситуаціях. Підручник. ПВНЗ "МІГП", 2016. 
3. Сєждова Н.А.,Тараненко Р.К. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в 

звичайних та екстремальних умовах : навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. Кіровоград: Ніка-Центр, 2016. 
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