
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП3.М053.07-03 

2. Назва: Кризова психологія 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ставицький О.О., 

доктор психологічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних 

джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

ПР4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій. 

ПР8. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про звернення за 

допомогою або підвищення кваліфікації.  

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 

загальнолюдські цінності. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: успішне засвоєння 

курсу «Кризова психологія» базується на попередньо отриманих знаннях студентів з 

загальної психології, психодіагностика, диференціальна психологія, психологічна корекція, 

соціальна психологія та інших дисциплін.  

� Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
арт-терапія, психологічні аспекти групової динаміки, релігія і секти: риторика та 

маніпулювання. 

12. Зміст курсу: Предмет, задачі та методи кризової психології. Основні поняття, що 

використовуються в межах кризової психології, їх семантичний та феноменологічний аналіз. 

Класифікація кризових ситуацій та їх психологічний аналіз. Психологічні наслідки діяльності 

в умовах кризових ситуації. Оцінка професійного стресу та посттравматичних стресових 

порушень, при виконанні задач в умовах кризових ситуаціях. Психологічні складові 

екстремальної надійності особистості. Концептуальні положення екстремальної професійно-

психологічної підготовки особистості. Основні напрями роботи практичних психологів щодо 

зниження впливу професійного стресу та посттравматичних стресових порушень на 

особистість. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Бодров В.А. Информационный стресс: Учебное пособие для вузов. М.: ПЕРСЭ, 2000. 

352 с. 

2. Бодров В.А. Психологический стресс: развитие учения и современное состояние 

проблемы. М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 1995. 136 с. 

3. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. К.: Укртехпресс, 1997. 

217 с. 

4. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). 

М.: МГУ, 1984. 200 с. 

5. Емельянов В.М., Коханов В.Н., Некрасов П.А. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие для высшей школы / Под редакцией академика 

РАЕН В.В. Тарасова. М.: Академический Проект, 2003. 480с. (“Gaudeamus”). 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 30 год. практичні заняття, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): іспит тестовий, або усний в кінці 1 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ПП3.М053.07-03 

2. Title: Сrisis psychology. 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: ІІ (master's degree) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when the discipline is studied: 1 

7. Number of established ECTS credits: 5 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stavitskyі O.O., doctor 

of psychology, professor  

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

PR1. To search, process and analyze professionally important knowledge from various sources 

using modern information and communication technologies. 

PR4. Make a psychological prognosis for the development of individuals, groups, organizations. 

PR8. Assess the complexity of the tasks of the activity and make decisions about seeking help or 

training. 

PR9. Solve ethical dilemmas based on the rule of law, ethical principles and universal values. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, control activities. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Successful mastering of the course 

"Crisis Psychology" is based on previously acquired knowledge of students in general psychology, 

psychodiagnostics, differential psychology, psychological correction, social psychology and other 

disciplines. 

       • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): art therapy, 

psychological aspects of group dynamics, religion and sects: rhetoric and manipulation. 

12. Course contents: Subject, tasks and methods of crisis psychology. Basic concepts used in crisis 

psychology, their semantic and phenomenological analysis. Classification of crisis situations and 

their psychological analysis. Psychological consequences of activity in crisis situations. Assessment 

of occupational stress and post-traumatic stress disorders, when performing tasks in crisis situations. 

Psychological components of extreme reliability of personality. Conceptual provisions of extreme 

professional and psychological training of the individual. The main areas of work of practical 

psychologists to reduce the impact of occupational stress and post-traumatic stress disorder on the 

individual. 
13. Recommended educational editions:  

1. Bodrov VA Information stress: A textbook for universities. M .: PERSE, 2000. 352 s. 

2. Bodrov VA Psychological stress: the development of learning and the current state of the 

problem. M .: Publishing house "Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences", 

1995. 136 p. 

3. Bondarenko AF Psychological help: theory and practice. K .: Ukrtechpress, 1997. 217 p. 

4. Василюк Ф.Е. Psychology of experience (analysis of overcoming critical situations). M: 

MGU, 1984. 200 s.  

5. Emelyanov VM, Kokhanov VN, Nekrasov PA Protection of the population and territories in 

emergency situations: A textbook for higher education / Edited by Academician RAEN VV 

Тарасова. M .: Academic Project, 2003. 480p. (“Gaudeamus”). 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 years lectures, 30 hours practical classes, 98 hours independent work. Together - 150 years. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of 

business and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): test exam, or oral at the end of the 1st semester. 

Current control (60 points): testing, survey. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the department Oleksin Y.P., Doctor of pedagogical sciences, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


