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Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

«Екстремальна та кризова психологія» є вибірковим курсом професійної 

підготовки майбутніх бакалаврів – психологів, що спрямована на 

вивчення загальнопсихологічних закономірностей функціонування 

психіки і життєдіяльності індивіда в зоні граничних можливостей 

організму (особистості, групи, соціуму) при надзвичайних ситуаціях чи в 

умовах психологічної (соціальної) кризи. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Екстремальна та кризова психологія» є 

отримання студентами поглиблених знань, умінь і навичок в області 

психологічних аспектів екстремальних ситуацій та кризових станів у 

відповідності з сучасними науковими уявленнями. Опанування знань і 

навичок складає важливу умову для кваліфікованого вирішення фахівцем-

психологом широкого спектру завдань в різних напружених, 

екстремальних та кризових ситуаціях. 
 

Мова 

викладання 
Українська 

mailto:annafedorovna200884@gmail.com


 

 
Навчальне 

навантаження 

Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 32 38 80 150 

 

 

Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 

програм

ного РН 

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі програмні 

результати навчання: 

 

ПРНУ02 

Самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій психологічного дослідження та технології психологічної 

допомоги. 

 

ПРНУ04 

Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням 

специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати 

ефективність власних дій. 

 

ПРНУ06 

Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у 

процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення 

щодо їх розв’язання. 

ПРНА04 
Вживати ефективних заходів збереження здоров’я (власного й навколишніх) та 

за потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

ПРНК03 
Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

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

ПРНК05 

Демонструвати навички командної роботи та ефективно виконувати різні ролі в 

команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати 

лідерські якості. 

 

ПРН302 

Демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань, в тому числі 

в нетипових, складних та екстремальних умовах. 

 
Результати навчання 

 
Символ 

ПРН 

 
Після успішного завершення курсу цієї 

навчальної здобувач вищої освіти буде: 

 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

ПРНУ02 

ПРНА04 

ПРНУ06 

 

Аналізувати психічні процеси та стани 

особистості, дотримуючись певного 

методологічного підходу до психологічного 

дослідження  

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

Усна 

презентація, 

письмове 

узагальненн

я 



ПРНУ02 

ПРНК05 

ПРНА04 

ПРНК03 

ПРН302 

Досліджувати психологічний вплив 

різноманітних стрес-факторів повсякденної та 

службової діяльності 

Лекції, семінари, 

самостійне навчання, 

кейс-метод 

Усна 

презентація 

ПРНУ02 

ПРНК03 

ПРНА04 

ПРН302 

Визначити чинники та причини основних 

функціональних порушень психічної сфери 

осіб, що перебувають в екстремальних і 

кризових ситуаціях та у персоналу в процесі 

службової діяльності 

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

Індивідуальна робота 

під керівництвом 

викладача 

Індивідуаль

не завдання 

ПРНУ04 

ПРНУ06 

ПРНК03 

ПРНК05 

ПРН302 

 

Робити діагностику, профілактику та 

корекцію негативних психічних станів, які 

виникають під впливом ризиконебезпечних чи 

кризових ситуацій у повсякденній та 

службовій діяльності 

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

Індивідуальна робота 

під керівництвом 

викладача 

Усна 

презентація 

ПРНК03 

ПРНУ04 

ПРНУ06 

 

Надавати екстрену психологічну допомогу 

потерпілим в екстремальних ситуаціях та 

працівникам, які зазнали дії сильних 

психотравмуючих впливів при виконанні 

професійних обов'язків 

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

Усна 

презентація, 

письмове 

узагальненн

я 
 

 
Зміст навчання 

Тема за п/п 
Назва теми 

Посилан

ня на 

ПРН 

модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год. (денна ф/н) 

Тема 1. Предмет, задачі та методи екстремальної 

психології. Типи та види екстремальних 

ситуацій. 

ПРНА04 

ПРНУ02 

ПРНК05 

2/4/5  

 

Тема 2. Психогенний характер екстремальних 

ситуацій. Екстремальні чинники 

психогенного ризику 

ПРНУ02 

ПРНА04 

ПРН302 

2/2/5  

 

Тема 3. 
Особливості психічної діяльності людини в 

екстремальній ситуації. Специфічні прояви 

екстремальної поведінки. 

ПРНУ04 

ПРНУ06 

ПРНА04 

ПРН302 

2/4/5  

 

Тема 4. Зміни міжособистісних стосунків та 

способи управління масовою свідомістю в 

екстремальних та кризових умовах 

ПРНА04 

ПРНК05 

ПРНК03 

2/2/5  

 

Тема 5-6 Управління мотивацією в процесі 

екстремальної професійної діяльності. 

Способи підвищення стресової витривалості 

працівників ДСНС України. 

ПРНУ02 

ПРНК05 

ПРНК03 

ПРН302 

4/4/10  

 

Тема 7-8 

Екстрена психологічна допомога 

постраждалим в умовах надзвичайної 

ситуації.  

ПРНУ04 

ПРНУ06 

ПРНА04 

ПРНК03 

ПРНК05 

4/4/10  

 

Тема 9. 
Методологічні основи та система 

принципів кризової психології 

ПРНА04 

ПРНУ02 

ПРН302 

2/2/5  

 

Тема 10. Криза як феномен внутрішнього світу ПРНК04 2/4/5  



людини і ключовий момент її розвитку. ПРНА04  

Тема 11 
Методичний арсенал психологічних засобів 

корекції кризових станів особистості 

ПРНУ04 

ПРНУ06 

ПРН302 

2/2/5  

 

Тема 12 
Психологічна допомога в умовах втрати 

особистісної цілісності (при спробах 

суїциду) 

ПРНА04 

ПРНК03 

ПРНУ04 

ПРНУ06 

2/2/5  

 

Тема 13 
Особливості надання психологічної 

допомоги людині, яка перебуває в 

алкогольному або наркотичному стані 

ПРНА04 

ПРНК03 

ПРНУ04 

ПРНУ06 

2/2/5  

 

Тема 14 

Основні аспекти переживання горя (при 

втраті близьких) 

ПРНА04 

ПРНК03 

ПРНУ04 

ПРНУ06 

2/2/5  

 

Тема 15-16 
Надання психологічної допомоги дітям з 

психотравмою, з реакціями страху та 

фобіями 

ПРНА04 

ПРНК03 

ПРНУ04 

ПРНУ06 

4/4/10  
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зб. статей / НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології – К. : 

Міленіум, 2017. – Вип.39 (42).- С. 39-50. http://lib.iitta.gov.ua/710465/ 

32. Прохоров А. О. Технологии психической саморегуляции. - Харьков : 

Гуманитарный Центр, 2017. - 360 с. 

33. Хинш Р. Уверенность в себе. Практическое руководство по тренингу : 

пер. с нем.. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2018. - 160 с. 

34. Купер Л. Кэри Организационный стресс: теории, исследования и 

практическое применение. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2007. - 

336 с. 

35. Орсильо С. М. Осознанность или тревога. Перестань беспокоиться и 

верни себе свою жизнь : пер. с англ.. - Харьков : Гуманитарный Центр, 

2019. - 364 с. 

 

Електронні ресурси: 

1. Архив психологической учебной и научной литературы My Word.ru 

[Електронний ресурс] - Режим доступа: 

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads – Назва з 

екрану. 

2. «Антистресс» [Електронний ресурс] - Режим доступа: 

http://marks.on.ufanet.ru – Назва з екрану. 

3. Библиотека с книгами по психологии [Електронний ресурс] - Режим 

доступа: http://psychologylib.ru/books/index.shtml – Назва з екрану. 

4. Загальна психологія - Максименко С.Д. [Електронний ресурс] - Режим 

доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/1264/1/ – Назва з 

екрану. 

5.  Практическая психология. Книги [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://www.koob.ru/practic_psychology/ – Назва з екрану. 

6.  «Психея» [Електронний ресурс] - Режим доступа: 

http://www.psycheya.ru – Назва з екрану. 

7. Психологическая библиотека ВООКАР [Електронний ресурс] - Режим 

доступа: http://www.bookap.info/ – Назва з екрану. 

8. Психологическая библиотека Киевского Фонда cодействия развитию 

психической культуры PSYLIB = Самопознание и саморазвитие 

[Електронний ресурс] - Режим доступа: http://psylib.kiev.ua/ – Назва з 

екрану. 

 

Дотримання вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна 

доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

https://www.academia.edu/40462954/
http://lib.iitta.gov.ua/713738/
http://lib.iitta.gov.ua/713195/
http://lib.iitta.gov.ua/710465/
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads
http://marks.on.ufanet.ru/
http://psychologylib.ru/books/index.shtml
http://studentbooks.com.ua/content/view/1264/1/
https://www.koob.ru/practic_psychology/
http://www.psycheya.ru/
http://www.bookap.info/
http://psylib.kiev.ua/


навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; 

надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в 

НУ "ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-

polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч.: 50 

• доповіді та повідомлення на семінарах 25 

• виконання письмових індивідуальних завдань, рефератів, 

контрольних робіт 
15 

• опитування на семінарських заняттях 10 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч.: 50 

• письмова компонента 25 

• усна компонента 25 

 

 

Шкала 
оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


 

Вимоги викладача: 

вимоги до 

відвідування занять 

Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, попереднє  

ознайомлення з рекомендованою літературою. Підготовка рефератів 

та доповідей за темами навчальної дисципліни. Поведінка в 

аудиторії повинна відповідати загальним вимогам ділової та 

наукової етики. 



 

 


