1. Назва модуля: Психологія кризових станів
2. Код модуля: ВПППБ 2.14.2.
3. Тип модуля: вибірковий
4. Семестр: VІІ
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 150 (кредити ЄКТС – 5.0): год.) аудиторні
години: денна форма навчання – 54 год. (лекції 30 год., практичні заняття 24 год.); заочна
форма навчання аудиторні - 16 год. (лекції - 8 год., практичні заняття - 8 год.)
6. Лектор: кандидат психологічних наук, доцент Зелінська Ярослава Цезарівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати: теоретичні основи психології кризових станів, клінічні й психологічні ознаки
різних форм порушень при стресі і інших кризових станах, основні форми й етапів
розвитку психологічної кризи; визначення оптимального алгоритму надання
психологічної допомоги методи профілактики, корекції та реабілітації при цих
порушеннях.
- вміти: аналізувати поведінку людей у кризових ситуаціях та вміти працювати з різними
негативним емоційними переживаннями; використовувати техніки й методи
психологічної допомоги; розуміти та розрізняти прийоми інтервенції при психотичній й
непсихотичній депресії; діагностувати гостру стресову реакцію, травматичний стрес;
проводити грамотний психологічний аналіз кризових станів з врахуванням їх наслідків
через тривалий проміжок часу.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:
- пререквізит: іcторія філософії; культурологія; психологія особистості, загальна
психологія, вікова психологія, психодіагностика, соціальна психологія.
- кореквізит: психологічний спецпрактикум по спецкурсам, психологія праці; основи
психологічної практики (практична психологія), політична психологія.
10. Зміст модуля: Поняття про кризи, кризові ситуації і кризові стани у вітчизняній і
закордонній психології. Класифікація криз. Програма кризової допомоги як модель
вирішення проблем. Дослідження тривоги як риси й стану (Спілбергер-Ханін). Шкала
суб'єктивного стресу. Оцінка самопочуття, активності, настрою( САН ). Оцінка
посттравматичного стресового розладу за допомогою шкал для оцінки впливу травматичної
події, Місісіпські шкали (військовий, цивільний варіанти). Можливості опитувальника
депресивності Бека.
11. Рекомендована література:
 Бодров В. А. Психологический стресс: развитие и преодоление / В. А. Бодров. М.: ПЕР
СЭ, 2006. 352 с.
 Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій :
метод. посіб. / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко, Л. Г.
Царенко; за ред. З. Г. Кісарчук. К. : ТОВ “Вид-во “Логос”, 2015. - 207 с.
 Психосоціальна підртимка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські
реалії: збірник матеріалів, доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції,
м. Маріуполь, 28 лютого 2018 р. - Маріуполь: ДонДУУ, 2018. - 322 с.
 Титаренко Т.М. Життєві кризи: технології консультування. В 2-х частинах. /
Т.М.Титаренко.- К.: Главник, 2007.- 96 с.
12. Форми та методи навчання:
- Форми: денна, заочна
- Методи: лекції, практичні заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль
знань та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку та усного
екзамену. Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50
балів; підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50
балів . Максимальна сумарна оцінка - 100 балів.
14. Мова навчання: українська.

