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ВСТУП

Програма  навчальної  дисципліни  «Кризова  психологія»  для  магістрів  другого
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053-психологія.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  внутрішньо особистісні, пояснювальні
та  адаптаційні  механізми  життєдіяльності  особистості  в  скрутних  і  кризових  життєвих
ситуаціях,  а  також особливості  поведінки людини та  шляхи збереження її  психологічного
здоров’я в критичних ситуаціях і на поворотних етапах життєвого шляху. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 
1. Методологічні основи кризової психології.
2. Феноменологія кризових ситуацій.
3. Методи допомоги особам, що переживають кризу.

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення
про  поняття  та  феноменологію  критичних  станів,  екстремальних  та  травмуючих  подій,
кризових періодів в житті людини, оволодіння формами та методами психологічної допомоги
і підтримки особистості в кризовому стані. Важливим завданням курсу виступає формування
умінь  і  навичок  самостійної  побудови  програми  психологічної  допомоги  та  супроводу
особистості в кризових і посткризових ситуаціях і періодах життя.

1.2.  Основними  завданнями вивчення  дисципліни  є  формування  у  студентів  цілісного
уявлення про поняття та феноменологію критичних станів,  екстремальних та  травмуючих
подій,  кризових періодів в житті людини, оволодіння формами та методами психологічної
допомоги і підтримки особистості в кризовому стані. Важливим завданням курсу виступає
формування  умінь  і  навичок  самостійної  побудови  програми  психологічної  допомоги  та
супроводу особистості в кризових і посткризових ситуаціях і періодах життя.

1.3. Кількість кредитів – 3. 

1.4. Загальна кількість годин – 90. 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
За вибором

Денна форма навчання Заочна форма навчання
Рік підготовки

1-й 1-й
Семестр 

1-й 1-й
Лекції 

16 год. 4 год.
Практичні, семінарські заняття

16 год. 6 год.
Лабораторні заняття

- - 
Самостійна робота

58 год. 80 год.
Індивідуальні завдання

- 
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1.6. Заплановані результати навчання. 
Знання з предметної області

— основні поняття та категорії кризової психології;
— особливості емоційних переживань, інших проявів і поведінки особистості у кризові
періоди життя;
— закономірності розвитку й функціонування особистості в проблемному соціумі та в
екстремальних умовах, характеристики різних видів кризових та екстремальних ситуацій;
— механізми  виникнення  та  прояву кризових  життєвих  ситуацій  та  періодів,  а  також
чинники, що регламентують їх протікання;
— базове поняття про травматичні стресові розлади;
— методи  та  методики  планування  та  проведення  психологічних  і  соціально-
психологічних досліджень в рамках кризової психології;
— основні  засади  здійснення  психологічної  допомоги  та  психосоціального  супроводу
особистості в кризових життєвих обставинах та екстремальних ситуаціях;
— використання  різних  психологічних  технік  та  психологічного  супроводу  з  метою
подолання кризових ситуацій і станів;
— вимоги до особистості та професійного досвіду кризових психологів.

Когнітивні уміння та навички з предметної області
— здатність застосовувати знання та уміння для розв’язання практичних психологічних
завдань у сфері кризової та екстремальної психології;
— аналітичні  та  синтетичні  мисленнєві  здібності,  що  стосуються  діагностування  та
аналізу  психологічних  проблем  у  кризових,  надзвичайних  та  екстремальних  життєвих
ситуаціях клієнтів;
— креативність  у  пошуку  шляхів  вирішення  та  пом’якшення  проблематики  осіб,  що
переживають кризові стани;
— використання  методів  психологічної  підтримки  та  наснаження  в  антикризовій
допомозі.

Практичні навички з предметної області
— здатність  обирати  та  адекватно  використовувати  основні  форми  та  методи
психологічної допомоги та супроводу в діяльності кризових психологів;
— здатність діагностувати та аналізувати проблеми, скрутні та кризові життєві ситуації
та емоційні стани людей;
— вміння  формувати  програми  соціально-психологічного  супроводу  особистості  в
кризових та посткризових ситуаціях;
— вміння  надавати  психологічну  допомогу,  консультації  та  підтримку   людям,  що
переживають нормативні та ненормативні кризи на різних вікових етапах;
— навики профілактики професійної та особистісної деформації,  здатність збереження
психологічного здоров’я та самовідновлення; 
— здатність  використовувати  адекватні  стратегії  подолання  критичних  ситуацій  та
способів  соціально-психологічного  впливу  на  особистість  з  метою  формування  у  неї
долаючої поведінки.

Загальні уміння та навички
— здатність враховувати та застосовувати у професійній діяльності основні психологічні
закони,  гуманістичні  цінності  й  принципи,  навички  соціокультурної  та  психологічної
компетенції;
— уміння  враховувати  інформацію  про  соціально-політичну  ситуацію  в  Україні,
слідувати  правовим,  етичним  та  деонтологічним  нормам  у  професійній  діяльності,
навчально-виховному процесі;
— здатність до самовдосконалення та професійного зростання;
— вербальні та невербальні комунікативні компетенції;
— навички взаємодії з різними людьми, співпраці з іншими спеціалістами при виконанні
посередницьких та наснажувальних функцій.
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розділ 1. Методологічні основи кризової психології

Тема 1. Поняття та завдання кризової психології 
1. Місце кризової психології в системі психологічних знань. 
2. Теоретичні основи розвитку кризової психології. 
3. Система основних понять кризової психології

Тема 2. Категорія кризи: зміст та соціально-психологічні аспекти аналізу
1. Криза як соціально-психологічна ситуація.
2. Суб'єктивні та об'єктивні характеристики й етапи кризових станів.
3.  Криза в аспекті її переживання.

Тема 3. Типологізація та періодизація криз особистості
1. Передумови та основні чинники розвитку криз.
2. Фази психологічних криз.
3. Підходи до класифікації криз.

Розділ 2. Феноменологія кризових ситуацій

Тема 4. Особливості нормативних криз особистості
1. Поняття нормативних криз розвитку.
2. Кризи особистості через призму ідентичності.
3. Вікові кризи та їх роль в житті людини.

Тема 5. Екзистенційні кризи та феномен самогубства в аспекті кризової психології 
1. Екзистенційні переживання у контексті розгортання життєвого шляху особистості.
2. Загальні підходи до визначення феномену самогубства.
3. Психологічні аспекти та типи суїцидів.

Тема 6. Кризи, пов’язані з професійною діяльністю особистості
1. Причини розвитку криз професіоналізації.
2. Види та етапи криз професійного становлення. 
3. Соціально-психологічна характеристика кризи безробіття.

Тема 7. Ненормативні кризи особистості. Критичні та надзвичайні ситуації як чинники 
розвитку кризових станів

1. Особливості та різновиди ненормативних криз особистості.
2. Горе та втрати як чинники розвитку ненормативних криз.
3. Надзвичайні ситуації та катастрофи в аспекті кризової психології.
4. Психологічні аспекти тероризму

Розділ 3. Методи допомоги особам, що переживають кризу

Тема 8. Методи термінової допомоги людям, що переживають кризові події і стани.
1. Принципи надання психологічної допомоги в кризових станах.
2. Методи регуляції та саморегуляції кризових станів.

Тема 9. Психологічний супровід особистості в період кризи.
1. Підходи до визначення поняття психологічного супроводу особистості.
2. Психологічний супровід в аспекті антикризової допомоги і підтримки.
3. Зміст та етапи психологічного супроводу особистості в період кризи.
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви розділів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма

Усього у тому
числі

Усього у тому
числі

л п/с ср л п/с ср

Розділ 1. Методологічні основи кризової психології
1. Поняття і завдання кризової психології в аспекті 
психологічної допомоги. 

10 2 2 6 10 1 9

2. Категорія кризи: зміст та соціально-психологічні 
аспекти аналізу

12 2 2 8 10 2 8

3. Типологізація та періодизація криз особистості 10 2 6 10 1 9
Разом за розділом 1 30 6 4 20 30 2 2 26

Розділ 2. Феноменологія кризових ситуацій
4. Особливості нормативних криз особистості 14 2 2 4 4 1 1 2
5. Екзистенційні кризи та феномен самогубства в 
аспекті кризової психології

12 2 2 4 9 9

6. Кризи, пов’язані з трудовою діяльністю особистості 12 1 2 4 8 8
7. Ненормативні кризи  особистості. Критичні та 
надзвичайні ситуації як чинники розвитку кризових 
станів

14 1 2 4 9 1 8

Разом за розділом 2 30 6 8 16 30 1 2 27
Розділ 3. Методи допомоги особам, що переживають кризу

8. Методи термінової допомоги людям, що 
переживають кризові події і стани.

10 2 2 10 15 1 14

9. Психологічний супровід особистості в період кризи. 12 2 2 12 15 1 1 13
Разом за розділом 3 30 4 4 22 30 1 2 27

Усього годин                                                  90 16 16 58 90 4 6 80

4. ТЕМИ  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин
1. Система основних понять кризової психології 2
2. Джерела та класифікація життєвих криз 2
3. Стисла характеристика криз особистісного розвитку 2
4. Психологія криз, спричинених травматичними подіями 2
5. Кризи професійної діяльності особистості 2
6. Основні засоби надання психологічної допомоги під час 

переживання кризи
2

7. Екстрена психологічна допомога постраждалим в умовах 
екстремальних і надзвичайних ситуацій

2

8. Психологічний супровід особистості в період кризи 2

Разом 16
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5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ з/п Види, зміст самостійної роботи Кількість годин 
Денна
форма 

Заочна
форма

1. Реферування наукової літератури на тему «Роль і завдання 
кризової психології в аспекті психологічної допомоги»

6 8

2. Реферування наукової літератури на тему «Категорія кризи: 
зміст та соціально-психологічні аспекти аналізу»

8 8

3. Підготовка есе та рефератів по темі «Типологізація та 
періодизація криз особистості»

6 8

4. Підготовка есе, презентацій та рефератів по темі «Особливості 
нормативних криз особистості»

4 2

5. Реферування наукової літератури та підготовка презентацій на 
тему «Екзистенційні кризи та феномен самогубства в аспекті 
кризової психології»

4 7

6. Підготовка до контрольної роботи 4 8
7. Підготовка есе, презентацій та рефератів по темі «Ненормативні

кризи  особистості. Критичні та надзвичайні ситуації як 
чинники розвитку кризових станів»

4 8

8. Пошук нової літератури за темою «Методи термінової допомоги
людям, що переживають кризові події і стани та її 
опрацювання»

8 8

9. Створення ситуаційних вправ по темі «Психологічний супровід 
особистості в період кризи»

4 10

10. Підготовка до контрольної роботи 4 -
11. Підготовка до заліку 6 13

Разом 58 80

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
(не передбачені)

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Для здійснення проміжного контролю використовуються методи усного та письмового
опитування,  написання  тестової  контрольної  роботи,  виступів  студентів  при обговоренні
визначених  питань.  Презентація  як  результат  самостійної  роботи  студентів  має  бути
представлена  у  форматі  Power Point або  будь-якому  іншому  форматі  офісних додатків
Microsoft Office. Реферат  оформляється  згідно  вимог  і  може  бути  представлений  до
перевірки  у  письмовій  (друкованій)  формі,  або  презентований  в  усній  формі  на
семінарському занятті.

Для підсумкового контролю передбачено складання заліку у письмовій формі в межах
програмних питань курсу.

Форми контролю навчальних здобутків студентів
Розділ 1:
– поточний контроль аудиторної роботи на лекційних та семінарських заняттях,
– оцінка презентацій з виконання самостійної роботи за темами занять.
Розділ 2: 
– поточний контроль аудиторної роботи на лекційних та семінарських заняттях,
– контрольна робота,
– оцінка презентацій з виконання самостійної роботи за темами занять.
Розділ 3: 
– поточний контроль аудиторної роботи на лекційних та семінарських заняттях,
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– оцінка презентацій з виконання самостійної роботи за темами занять.
Критерії оцінювання навчальних здобутків студентів

Протягом навчального семестру з курсу «Кризова психологія» студент може набрати
100 балів. 
Аудиторна робота на лекційних та лабораторних заняттях – до 2 балів за заняття:

– 2 бали – систематична робота на занятті;
– 1 бал – епізодична робота на занятті.

Контрольна робота за розділом – 15 балів:
робота  складається  з  п’ятнадцяти  тестових  запитань  закритого  типу,  на  які
запропоновано  4  варіанти  відповідей.  Правильна  відповідь  на  кожне  з  запитань
оцінюється у 1 бал.

Презентація,  що  містить  результати виконання  самостійної  роботи  за  темами занять –
протягом  курсу  студенти  самостійно  виконують  1  роботу,  що  відображає  рівень
засвоєння  ними  самостійно  опрацьованих  матеріалів  щодо  певного  виду  криз
особистості.  Максимальну  оцінку  (10  балів)  отримує  презентація,  яка  містить
соціально-психологічний  опис  кризи  (причини  виникнення,  прояви  та  чинники,  що
впливають на її розвиток), теоретичні засади та історію її дослідження,  опис методів,
що сприяють доланню кризового стану та загальний висновок.
Презентація  оцінюється за наступними критеріями:
5 балів – студент описав кризу, навів приклади вирішення проблематики особистості, 
що переживає даний різновид кризи;
8 балів – студент здійснив повний соціально-психологічний опис кризи, розкрив 
історію її дослідження, навів приклади вирішення проблематики особистості, що 
переживає даний різновид кризи, а також представив психологічні методики, що 
сприяють доланню кризи;
10 балів – студент здійснив повний соціально-психологічний опис кризи, розкрив 
історію її дослідження, навів приклади вирішення проблематики особистості, що 
переживає кризу, а також представив психологічні методики, що сприяють доланню 
кризи; запропонував власну модель соціально-психологічного долання даного різновиду
кризи. 

Залікова робота – 30 балів. Робота складається з двох частин.
Перша передбачає відповідь на одне запитання відкритого типу, відповідь оцінюється
максимально у 10 балів. 

10 балів  ставиться, якщо зміст питання повністю розкритий, викладення інформації чітке,
логічне й послідовне.

8  балів  ставиться,  якщо  зміст  питання  у  цілому розкритий  вірно,  проте  наявні  декілька
незначних недоліків,  або один з аспектів питання розкритий тільки схематично,  чи є
одна суттєва помилка у розкритті другорядного аспекту питання.

6  балів  ставиться,  якщо  зміст  питання  розкритий  у  цілому  вірно,  але  схематично,  без
подробиць чи конкретизації, або розкрито не всі основні аспекти питання, чи є помилки
у розкритті основних аспектів питання.

4  бали  ставиться,  якщо  у  цілому  вірно,  але  надто  схематично,  розкритий  тільки  один
основний  аспект  питання,  наявні  суттєві  помилки  у  розкритті  основного  змісту
запитання.

2  бали  ставиться  якщо  частково  висвітлений  лише  один  аспект  питання,  можливо  не
основний.

У  другій  частині  студентам  пропонується  відповісти  на  20  тестових  завдань,  що
містять закриті запитання та варіанти відповіді на них. За кожну правильну відповідь студент
отримує 1 бал, що в сумі становить максимально 20 балів.

Якщо  студент  із  поважних  причин  пропустив  заняття,  в  якості  відпрацювання
матеріалу йому пропонується підготовка реферату з різних напрямків кризової психології, що
фіксується  у  вигляді  конспекту.  Успішна  презентація  підготовлених  власноруч  матеріалів
оцінюватиметься максимально в один бал. 
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8. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ

Поточний контроль, самостійна робота Заліков
а 
робота

Сума 
Розділ 1 Розділ  2 Розділ 3 Контрольн

а робота
 Презентація

100

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 2 1
15 20 10 15 10 30

Максимальна кількість балів               45 15 10 30
Т 1, Т2….Т9 – теми розділів

Шкала оцінювання 

Критерії оцінювання Кількість
набраних

балів

Рівень 
компетентності

Оцінка за 
2-

бальною
системою 

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє
самостійно здобувати знання, без допомоги 
викладача знаходить та опрацьовує необхідну 
інформацію, вміє використовувати набуті 
знання і вміння для прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, переконливо 
аргументує відповіді, самостійно розкриває 
власні обдарування і нахили, самостійно 
виправляє допущені помилки, кількість яких 
незначна та може виправляти помилки, серед 
яких є суттєві, добирати аргументи для 
підтвердження думок

90 – 100

80-89

70-79

60-69

50-59

зараховано

високий
(творчий) 

достатній 
(конструктивно-
варіативний) 

 середній 
(репродуктивний)

Студент володіє матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять незначну частину 
навчального матеріалу, елементарного 
розпізнання і відтворення окремих фактів, 
елементів, об’єктів

1-49
не 

зараховано

Низький 
(рецептивно-

продук-
тивний)

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література
1. Василюк Ф. Е. Психология переживания : анализ преодоления критических ситуаций /
Ф. Е. Василюк. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 200 с.
2. Гроф  С.,  Гроф  К.  Духовный  кризис  :  когда  преобразование  личности  становится
кризисом / С. Гроф, К. Гроф. – М. : Изд-во Трансперсонального ин-та, 2003. – 380 с.
3. Життєві кризи особистості (у двох частинах)./ за заг. Ред. Т.М. Титаренко// Част. 1.та
Част.ІІ – К., 1998. – 358 с.
4. Кризова  психологія:  навчально-методичний  комплекс  для  студентів  спеціальності
«психологія» / укл. Кривоконь Н.І.. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 17 с.
5. Лушин П. В. Личностные изменения как процесс : теория и практика / П. В. Лушин. –
Одесса : Аспект, 2005. – 334 с.
6. Малкина-Пых И.Г. Возрастные кризисы. – Москва: Эксмо, 2004 – 322с.
7. Прикладна психологія : навчальний посібник – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015 – 456 с.
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8. Психологія життєвої кризи / відп. ред. Т. М. Титаренко. – К. : Агропромвидав України,
1998. – 348 с.
9. Титаренко Т. Життєві  кризи:  технології  консультування.  /  Тетяна  Титаренко.  –  К.  :
Главник, 2007. –144 с.
10. Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста /Гейл Шихи; пер. с англ. Р.
Никитенко. – СПб. : Ювента, 1999. – 436 с.

Допоміжна література
1. Амбрумова А. Г. Анализ состояний психологического кризиса и их динамика / А. Г.
Амбрумова // Психологический журнал. – 1985. – Т. 6, № 6. – С. 107-115.
2. Анцыферова Л.  И.  Личность  в  трудных  жизненных условиях  :  переосмысливание,
преобразование ситуаций и психологическая защита / Л. И. Анцыферова // Психологический
журнал. – 1994. – Т. 15, № 1. – С. 318.
3. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика – М. : Класс, 2001. –
331 с. 
4. Братусь Б.С. К проблеме развития личности в зрелом возрасте. Вестн. Моск. ун-та,
сер. 14, психол-я, 1980 №2 С. 3-12.
5. Варбан Е.  А.  Жизненный кризис  :  попытка определения /  Е.  А.  Варбан //  Журнал
практикующего психолога. –1997. – Вып. 3. – С. 153 161.
6. Варбан Є. О. Психодіагностика стратегій подолання критичних життєвих ситуацій :
деякі  підходи  та  методи  /Є.  О.  Варбан //  Науковий часопис  Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 12, Психологічні науки. – К., 2007. – № 17
(41), ч. 2. – С. 177 182.
7. Василюк  Ф.  Е.  Жизненный  мир  и  кризис  :  типологический  анализ  критических
ситуаций / Ф. Е. Василюк // Психологический журнал. – 1995. – Т. 16, № 3. – С. 90 101.
8. Выготский Л.С. Проблема возраста // Собрание сочинений : В 6 т. – М., 1984 (б) – Т.4
– С. 244 – 269.
9. Загайнов Р. М. К поиску практических путей преодоления кризисных ситуаций : (на
материале спортивной деятельности) / Р. М. Загайнов // Психология с человеческим лицом :
гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г.
Щур. – М. :Смысл, 1997. – С. 274 283.
10. Крюкова Т. Л. Возрастные и кросскультурные различия в стратегиях совладания / Т. Л.
Крюкова // Психологический журнал. – 2005. – Т. 26, № 2. – С. 5 15.
11. Ромек В. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях-. –СПб. : Речь, 2005. –
256 с.
12. Семичов С.  Б.  Теория  кризисов  и психопрофилактика :  (обзор  литературы)  /  С.  Б.
Семичов // Труды Ленинградского научно исследовательского  психоневрологического
института имени В. М. Бехтерева. – Л., 1978. – Т. 63 : Неврозы и пограничные состояния. – С.
96 99.
13. Фонтана Д. Как справиться со стрессом / Дэвид Фонтана.Как справиться с кризисом /
Гленис Перри. Как жить с вашей болью / Аннабел Брум, Хелен Джеллико : пер. с англ. Т. М.
Марютиной. – М. : Педагогика-Пресс, 1995. – 352 с.

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення

1. Державна  служба  з  надзвичайних  ситуацій.  Офіційний  веб-сайт.  Режим  доступу:
http://www.mns.gov.ua
2. Сборник  научных  трудов:  «Проблемы чрезвычайных ситуаций».  –  Режим доступу:
http://nuczu.edu.ua/rus/science/y_pns/
3. Електронні репозитарії ХНУ імені В.Н.Каразіна.
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