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Вступ 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Кризова психологія» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Соціальна робота». 

Навчальна дисципліна «Кризова психологія» відноситься до циклу дисциплін 

професійної та практичної підготовки вільного вибору студента варіативної 

частини робочого навчального плану підготовки соціальних працівників.   

Інтенсифікація суспільного життя, оновлення морально-ціннісних 

орієнтирів, екологічні катаклізми ставить перед людиною все нові і нові 

вимоги. Не встигаючи за швидкими темпами зміни навколишнього світу 

особистість відчуває психологічне навантаження, яке при умові відсутності 

нових форм поведінки викликає депресію, стрес та особистісні кризи. 

Інформування про види особистісних криз та способи їх подолання дасть 

можливість забезпечити розвиток психологічної компетентності майбутніх 

працівників у сфері соціального захисту населення, розуміння ними 

психологічних особливостей людей, що знаходяться у кризовому стані, з метою 

надання більш якісних послуг. 

Завдання, які вирішуються в процесі вивчення дисципліни: 

1) Ознайомлення з основними поняттями, характеристиками, параметрами, 

класами та сферами застосування  кризової психології. 

2) Вивчення особливостей побудови та функціонування кризових станів 

особистості. 

3) Вивчення основ роботи з людьми що знаходяться у кризовому стані. 

4) Практичне засвоєння навичок надання первинної психологічної допомоги 

людям , що знаходяться у кризових ситуаціях. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати : 

- специфічні ознаки кризової ситуації у житті людини; 

- типологію життєвих криз особистості та критерії її побудування; 

- основні психологічні теорії стосовно переживання людини кризового 

стану; 

- термінологію, яка вживається для опису перебігу кризових станів; 

- сутність криз, що вивчаються в рамках курсу; 

- принципи психологічної допомоги людині в кризових станах різних 

типів. 

 

вміти : 

- користуватись отриманими базовими теоретичними положеннями для 

здійснення психологічного аналізу криз розвитку та ситуативних криз; 
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- враховувати витоки (причини) і специфіку різних типів криз у 

побудуванні системи заходів, спрямованих на реадаптацію людини у стані 

життєвої кризи; 

-надати первинну психологічну підтримку та допомогу людям, що 

опинилися в скрутних життєвих обставинах. 

Методичні рекомендації містять перелік теоретичних запитань та 

практичних завдань, необхідних для вивчення при підготовці до заняття, а 

також завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів. 
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Методичні поради для роботи над дисципліною 

 

Зміст дисципліни реалізується опануванням трьох блоків: теоретичного, 

практичного та блоку самостійної роботи. 

Одним з основних засобів досягнення навчальних цілей є робота на 

семінарських заняттях.  

Для розуміння студентами змісту курсу, системи семінарських занять та 

самостійного вивчення, форми підсумкового контролю вказівки містять теми і 

плани семінарських занять, теми самостійної роботи, індивідуальні завдання, 

критерії оцінювання, питання до підсумкового контролю, рекомендовану  

літературу, інформаційні ресурси. 

Теми семінарів з кризової психології відповідають тематиці лекцій та 

навчальній програмі дисципліни і тому питання, що виносяться на обговорення,  

сконцентровані на найбільш важливих аспектах лекційного курсу. 

Підготовка до семінарського заняття включає: 

1)усвідомлення завдання щодо кожного семінарського заняття, 

з’ясування логічної послідовності питань, що визначені у темі; 

2)перегляд конспектів лекцій, які мають відношення дотеми 

семінарського заняття. У лекціях викладаються найновіші досягнення 

відповідної галузі юридичної науки і законодавства, подається критичний огляд 

вітчизняної та зарубіжної літератури; 

3)вивчення рекомендованої літератури (список рекомендованих джерел 

може не бути вичерпним, тому необхідно проявляти самостійність у пошуках 

нових джерел). 

Виступ на семінарському занятті має бути чітким, висвітлювати зміст 

питання в головних напрямах. Допускається користування своїми записами для 

точного цитування першоджерел. 

Учасники семінару: 

1) уважно слухають виступ; 

2) при потребі ставлять запитання; відзначають помилки, спірні 

твердження; 

3) вносять необхідні поправки, уточнення; 

4) розвивають далі суть проблеми. 

Семінар завершується заключним словом викладача, в якому: 

підсумовується робота групи, робляться зауваження щодо висвітлення змісту 

проблеми, яка виносилась на семінарське заняття, оцінюються підготовлені 

студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і 

відстоювати свою позицію тощо. 
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1 Семінарське заняття № 1.  

Психологія кризових станів 

 

1.1 Питання для обговорення 

1. Актуальні проблеми кризової психології і психології екстремальних 

ситуацій. 

2. Визначення понять «життєвий шлях» та «подія» 

3. Поняття про кризову подію, кризове реагування і кризисну особистість. 

4. Вплив кризової події на життєдіяльність людини. 

5. Розпізнавання кризових станів  та їх класифікація. 

 

Література: [4, 6, 11, 17, 18, 22, 29, 44, 49, 51]. 

 

1.2 Завдання для індивідуальної роботи 

1. Екзистенційна криза людства. 

2. Екзистенційна тривога як підгрунття для появи патологічної тривоги. 

3. Травматичні події як каталізатори небуття людини.  

 

1.3 Завдання для самостійної роботи 

1. Динаміка кризи. 

2. Причини кризи. 

3. Психологічні особливості кризи та особливості переживання 

  

2. Семінарське заняття № 2. 

Вікові кризи особистості 

 

2.1 Питання для обговорення 

1. Вік як причина психологічної кризи 

2. Характеристика основних криз дитинства і їх специфіка. 

- криза новонародженості; 

- криза 1-го року життя; 

- криза 3-х років; 

- криза 7 років; 

- підліткова криза; 

- криза юнацького віку. 

3. Кризи дорослого віку, їх особливості 

- кризи ранньої дорослості; 

- кризи віку дорослості; 

- криза середини життя; 

- криза похилого віку. 
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Література: [6, 11, 17, 18, 22, 26, 29, 34, 44, 51, 54, 55]. 

 

2.2 Завдання для індивідуальної роботи 

1. Класифікація життєвих криз за Е. Еріксоном. 

2. Періодизація психічного розвитку за Л.С. Виготським. 

3. Періодизація психічного розвитку за Д.Б. Ельконіним. 

 

2.3 Завдання для самостійної роботи 

1. Які параметри вікової кризової події виділяє психологічний аналіз? 

2. Якими головними термінами користується сучасна наука для опису 

індивідуального розвитку.   

3. Що є рушійною силою розвитку особистості по Ш. Бюлер? 

4. Завдяки чому може себе реалізувати людина, на думку Ш.Бюлер? 

5. Назвіть кількісні аспекти прогнозування особистістю свого життєвого шляху. 

 

3 Семінарське заняття № 3. 

Психологія сім’ї у кризі. 

 

3.1 Питання для обговорення 

1. Сімейні кризи їх типи та класифікації. 

2. Криза вступу у шлюб. 

3. Криза, пов’язана із народженням дитини у сім’ї.  

4. Криза середини життя у батьків та підліткова криза у дітей. 

5. Криза значущих стосунків.  

 

Література: [6, 11, 17, 18, 22, 26, 29, 34, 44]. 

 

3.2 Завдання для індивідуальної роботи 

1. Кризи особистісної автономії. 

2. Розлучення і зради, як психотравмуючі фактори. 

3. Гендерні особливості прийняття розлучення. 

4. Психологічні особливості сім’ї,  що мають тяжкохвору дитину. 

 

3.3 Завдання для самостійної роботи 

  1. Виділіть факторі які є небезпечними симптомами кризи сімейних стосунків. 

  2. Визначіть правила поведінки у сімейній кризі. 

  3. Проаналізуйте особливості сімейних відносин що сприяють протистояти 

стресогенним чинникам.  
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4 Семінарське заняття № 4.  

Криза ідентичності особистості. 

 

3.1 Питання для обговорення 

1. Провідні підходи до вивчення феномену ідентичності. 

2. Сутність, структура і класифікація ідентичності особистості. 

3. «І» та «Ме», як провідні аспекти ідентичності в рамках теорії Дж. Міда. 

4. Причини виникнення кризи ідентичності. 

5. Позитивна (продуктивна, досягнута) та негативна (непродуктивна,дифузна) 

трансформації ідентичності. 

6. Причини трансформації ідентичності. 

 

Література: [3, 10, 11, 24, 34, 44, 53, 54, 55]. 

 

4.2 Завдання для індивідуальної роботи 

1. Поняття «іманентної ідентичності». 

2. Види ідентичності (за Е. Гофманом). 

3. Статуси ідентичності (Дж. Марсіа). 

4. Криза ідентичності як результат стагнації в розвитку особистості.  

5. Роль кризи особистісної ідентичності в розвитку людини. 

6. Вплив «кризи ідентичності» на особистісне та професійне 

самовизначення. 

 

5 Семінарське заняття № 5 

Психологія горя. Переживання втрати. 

 

4.1 Питання для обговорення 

1. Визначення поняття горя, феноменологія, динаміка. 

2. Моделі горя: 

 - психодинамічна; 

- горе як хвороба; 

- горе як втрата прив’язаності; 

- горе як втрата особистої свободи; 

- когнітивна; 

- стресова; 

- соціобіологічна 

3. Стадії розвитку синдрому гострого горя. 

 

Література: [4, 6, 11, 13, 19, 23, 26, 29, 34]. 
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5.2 Завдання для індивідуальної роботи 

1. Вікові особливості переживання горя. 

2. Форми ускладненого синдрому втрати. 

3. Гостре горе як синдром з психологічною та соматичною симптоматикою. 

4. Основні принципи психологічної роботи в гострому горі. 

5. Особливості психологічної допомоги дітям, що пережили втрату. 

 

5.3 Завдання для самостійної роботи 

1. Проаналізуйте та запишіть у зошит що варто, а що не варто робити при 

наданні допомоги клієнту, що знаходиться у стані горя. 

2. Напишіть, яким чином необхідно спілкуватись із людиною у стані горя, 

відповідно до стадій горювання.  

 

6 Семінарське заняття № 6. 

Посттравматичний стресовий розлад 

 

6.1 Питання для обговорення 

1. Стан стресу, причини виникнення і ознаки. 

2. Динаміка розвитку стресу та його наслідки. 

3. Поняття «пост травматичний стрес», діагностичні критерії та типи ПТСР. 

4.  «Теория заживления» при ПТСР. 

 

Література: [1, 2, 5, 6, 12, 15, 16, 20, 26, 29, 30, 37, 40, 46]. 

 

6.2 Завдання для індивідуальної роботи 

1. Психодінамічний, когнітивний, психосоціальний, психобіологічний 

підхід, мультифакторна теорія ПТСР.  

2. Трикутник травмованої особистості. Руйнування базових ілюзій. 

3. Аналіз методів психодіагностики ПТСР. 

4. Загальні підходи до психотерапії ПТСР. 

 

6.3 Завдання для самостійної роботи 

1. Проаналізуйте перелік факторів ризику розвитку ПТСР та запропонуйте 

методи роботи, направлені на запобігання ПТРС 

 

7 Семінарське заняття № 7.  

Методи психологічної допомоги людині у кризовому стані (4 години) 

 

7.1 Питання для обговорення 

1.  Практична робота за наступними завданнями  



Кризова психологія 

Кафедра психології і соціології  

11 

а)еріксонівський метод психологічної допомоги жертвам у гострих 

кризових ситуаціях; 

б) психологічний дебрифінг як форма кризової інтервенції. 

в) психобіографічний дебрифінг. 

г) методи логотерапії: залученість, дерефлексія, парадоксальна інтенція, 

переосмислення, сократичний діалог. 

д) групи підтримки. 

е) «вскриваюча» терапія, як тривала конфронтація з тривожними 

стимулами. 

ж) метод десенсибілізації і переробки травми рухами очей. 

з) методи самодопомоги. 

 

Література: [4, 7, 14, 16, 26, 27, 28, 35, 37, 38, 41, 43, 45]. 

 

7.2 Завдання для індивідуальної роботи 

1. Спробуйте у малих групах відпрацювати один з методів психологічної 

допомоги  людям, що знаходяться у кризовій ситуації. 

 

7.3 Завдання для самостійної роботи 

1. Зробіть порівняльний аналіз використання різних технік роботи з людьми у 

кризових ситуаціях. 
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