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ВСТУП 
 

Навчальна дисципліна «Психологічна реабілітація» належить до вибіркового 

компоненту магістерської ОПП. Вивчення її передбачає ґрунтовні інтегральні знання та 

вміння здобувачів освіти із дисциплін бакалаврського освітнього рівня та на основі 

таких дисциплін магістерського рівня: «Кризова психологія», «Соціальна 

відповідальність», «Психологія здоров’я».  

Мета вивчення курсу - оволодіти професійними компетентностями щодо теорії 

та практики психологічної реабілітації пацієнтів/клієнтів після травматизації різного 

ступню складності відповідно до їх внутрішніх умов та зовнішніх обставин, що 

спричинили страждання та відповідні наслідки.  

Завдання:  

- вивчити теоретичні основи психологічної реабілітації як міждисциплінарного 

напрямку; 

- опанувати основні методи, методики, засоби діагностування та практичної 

допомоги постраждалим відповідно до ступеня ураження та динаміки змін в 

часі; 

- вчитись працювати в команді суміжних фахівців; 

- вчитись налагоджувати комунікацію клієнта/пацієнта з його/її соціальним 

оточенням; 

- оволодівати інноваційними методами самодопомоги та саморегуляції, в т.ч. 

нетрадиційними засобами оздоровлення. 

Результати навчання: студент повинен оволодіти компетентностями -  

 знати:  

- психологічні внутрішні чинники та зовнішні умови травматичного досвіду, 

який спричинив  страждання та порушив соціальну, психологічну, фізичну 

адаптацію; 

- володіти методами, методиками відновлення та  підтримки  щонайменше 

задовільного психічного стану та психологічних ресурсів; 

вміти:  

- вивчати та аналізувати фахову літературу;  

- здійснювати психологічний реабілітаційний супровід клієнтів для його/її 

повноцінного функціонування в соціумі;  
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- проводити психологічне обстеження для виявлення психосоматики; 

невротичних, депресивних станів, а також ознак посттравматичного стресового 

розладу;  

- добирати адекватні практичні методи діагностики та допомоги, дотримуючись 

етичних норм та норм закону;  

- складати реабілітаційні програми, використовуючи передовий досвід та 

інноваційні методи допомоги; 

- реалізувати стійку позитивну настанову на наявні й потенційні ресурси клієнта 

у партнерстві з іншими фахівцями та соціальним оточенням постраждалого;  

- реалізувати стійку настанову на відкритість до особистісного та професійного 

вдосконалення.  

Авторська методична концепція вивчення дисципліни полягає в тому, щоб 

максимально організувати самостійну пізнавальну діяльність студентів. Вона 

складається з : 

1) Пізнавально-орієнтувального компонента – студент самостійно робить огляд 

загального змісту теми, питань, завдань, списку джерел з тим, щоб 

зорієнтуватись: а) в обсязі матеріалу; б) його місці в системі предметної теорії та 

практики; в) легкості/складності у використанні. 

2) Пізнавально-структуруючого компонента – студент самостійно структурує та 

переструктуровує матеріал різного ступеня складності з тим, щоб зробити його 

«своїм», тобто надати йому нового вигляду та особистісного смислу:   

а) простішого для сприймання та запам’ятовування;  

б) відповідного до смаків та професійних інтересів (мотивація самовираження);  

в) цікавим для обговорення з колегами, що відповідає комунікативним потребам 

та лідерським компетенціям здобувача освіти. 

3) Пізнавально-пошукового компонента – студент самостійно шукає та створює 

інформацію з тим, щоб:  

а) поглибити власний професійний ресурс знань та вмінь; 

б)підтримувати високий рівень психічної енергії та  самоповаги;  

в)набувати вмінь практикуватись у професійному діапазоні творчих завдань. 

4) Експериментально-дослідницького компонента – студент самостійно проводить 

емпіричні дослідження за темами з тим, щоб:  

а) накопчувати практичний досвід;  

б) перевіряти дію вивчених методів на практиці та формувати власний методично-
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професійний профіль;  

в) розвивати діловий прагматизм.  

Для реалізації усіх компонентів завдання для самостійної роботи сформульовані 

до кожної теми так, щоб студенти могли опрацювати зміст в повному діапазоні 

компонентів освітньої діяльності: орієнтувальної, структуруючої, пошукової, 

експериментально-дослідницької. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗПОДІЛ ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА 
ГОДИН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
Тем

и 

   № заняття  
Назва теми  

З. Д З Д З Д 
лекцій. 
годин 

 практ. 
годин 

самост. 
голин З.ф. Д.ф. 

Т.1    
 

    1 
 
 

 
1-2 

 Предмет, задачі і методи 
психологічної реабілітації 

  0 

 

  4 

 

2 4 22 14 

Т.2  
3-4 

Загальні положення про 
психологічну реабілітацію осіб, 
що пережили травматичний 
досвід  

  2   4 0 4 22 14 

Т.3     2  
5-6 

Психологічна реабілітація людей з 
неврозами, депресіями, 
синдромом мігранта 

  0 

 

  4 

 

2 4 22 14 

       
Т.4 

    3       
      7 

 Психологічна реабілітація 
соматичних хворих 

  0    4 2 2 22 14 

     
Т.5 

   4 
 

     
    8-9 

Практичні методики роботи в 
психологічній реабілітації 

  0   6 2 4 22 24 

 Всього  на з. ф.  120 год.   2 8 110 

 Всього  на д. ф.  120 год.  22  18  80 

 

РОЗДІЛ 2 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО  

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

 
МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ 
 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧІ І МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  1/1-2 ( №1 з.ф. - 1 год.),(№ 1-2 д.ф. - 4 год) 

Мета: оглядово ознайомити з науковим напрямком «психологічна реабілітація», 

дослідити предмет; дати визначення реабілітації; зазначити особливості психологічної 

реабілітації порівняно із суміжними схожими термінами;  орієнтуватись у проблемах, 

задачах та засобах їх реалізації, а також категоріях, методах та цього прикладного 

напрямку; опановувати навички творчо застосовувати теоретичні знання на практиці; 

мотивуватись до професійної діяльностями в реабілітаційній сфері. 

Завдання: 

1. Попередньо прочитайте анотацію та опрацюйте тематичну літературу. 
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2. Опрацюйте відеоматеріали та доберіть інші для пропонування «колегам-

експертам». 

3. Сформулюйте самостійно професійно важливі питання для обговорення та 

закріплення знань. 

4. Уявіть себе експертом в галузі психологічної реабілітації. Чим ви 

займатиметесь, які створюватиме результати? Почніть оформлення «Портфоліо 

психолога-реабілітолога».  

5. Обговоріть зміст теми заняття за сформульованими питаннями проблемного 

характеру, спираючись на свій план-конспект (презентацію, портфоліо). 

6. Дайте експертну оцінку вивченого матеріалу з точки зору зручності їх прямого 

використання, модифікації.  

7. Напишіть наукову або науково-популярну статтю за назвою «Сучасні 

проблеми психологічної реабілітації в Україні» та отримайте на неї рецензію від 

«експертів»-одногрупників. 

  

Анотація теми 
 

Характеристика предмету психологічної реабілітації. Реабілітаційна психологія та 
психологічна реабілітація. Міжгалузеві основи реабілітації. Система психологічної, 
медичної, соціальної та педагогічної реабілітації. Система психологічних основ 
професійної реабілітації за різними напрямками. Поняття та проблематика сучасної 
української  реабілітації. Вимоги до складання плану реабілітаційної роботи. 
Характеристика методів психологічної реабілітації. Нова професія психолога-
реабілітолога на ринку праці в державному та приватному секторах. Українська 
медична реформа XXI століття і реабілітаційна психологія. Особистісні 
характеристики психолога-реабілітолога  та його специфіка порівняно з психологами 
широкого профілю. Вимоги до психолога, що працює в реабілітаційній 
мультифункціональній  бригаді. Особливості роботи реабілітаційного психолога з 
різним контингентом. 

 

Література: 

                   Базова:  
1. Єгорова О.Б. Реабілітаційна психологія: курс лекцій. Навчально-методичний 

посібник для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 
053 Психологія. – Слов'янськ: Вид-во Б.І.Маторіна, 2018. – 132 с. 

2. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний 
посібник. Том 1. – Київ, 2018. – 208 с. 

3. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний 
посібник. Том 3. – Київ, 2018. – 236 с. 
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4. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний 
посібник. Том 2. – Київ, 2018. – 240 с. 

Відеоматеріали: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=vFG0DEa1kH0                                         
2 хв. Психологічна реабілітація 

2. https://www.youtube.com/watch?v=RenZfe-aHsk                                                                           
22 хв. Эмоции. Фобии и страхи. Ненависть и злость. Что с людьми? 
Кинезиология 

3. https://www.youtube.com/watch?v=6Yzrsg78WuU                                                                    
1 год.40 хв.  Подкаст: «Дельта» на порозі: як діяти? 

 

ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ 

РЕАБІЛІТАЦІЮ ОСІБ, ЩО ПЕРЕЖИЛИ ТРАВМАТИЧНИЙ ДОСВІД 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ( №1 з.ф. - 1 год.),(№ 3-4 д.ф. - 4 год) 

 

Мета: пригадати поняття «психологічна травма», її види, вплив на різні типи 

людей; диференціювати поняття «вплив» та «реакція»; розмежувати наслідки 

травматичних обставин за силою подразника, віком, статтю; вчитись системно 

розглядати чинники травми та динаміку подолання дезадаптації; вивчити загальні 

особливості психологічної реабілітації щодо різних життєвих обставин; вивчити 

практичні методи моделювання системи реабілітаційних заходів; опановувати навички 

творчо застосовувати знання та інструменти, набуті в процесі вивчення фахової 

літератури; підвищувати мотивацію професійної самореалізації. 

Завдання: 

1. Попередньо прочитайте анотацію та опрацюйте тематичну літературу. 

2. Опрацюйте відеоматеріали та доберіть інші для пропонування «колегам-

експертам». 

3. Сформулюйте самостійно професійно важливі питання для обговорення та 

закріплення знань. 

4. Уявіть себе експертом в галузі психологічної реабілітації. Які випадки 

психологічного травмування вам зустрічались ц вашому досвіді? Як ви охарактеризуєте 

осіб, що пережили цей травматичний досвід? Чим вони були схожі у своїх реакціях, а 

чим відрізнялись?  

5. Обговоріть зміст теми заняття за сформульованими питаннями проблемного 

характеру, спираючись на свій план-конспект (презентацію, портфоліо). 

6. Дайте експертну оцінку вивченого матеріалу з точки зору зручності його 
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прямого використання, модифікації.  

7. Напишіть науково-аналітичну статтю за назвою «Психологічна травматизація в 

Україні: найпоширеніші причини та реакції» та отримайте на неї рецензію від 

«експертів»-одногрупників. 

8. Зробіть індивідуальний або парний міні-проєкт  у вигляді кейсів та 

рекомендацій, пам’яток для професійного застосування. Продовжуйте 

заповнювати «Портфорліо психолога-реабілітолога» 

 

Анотація теми  

Види травматичного досвіду: полон, тортури, насильство, війна, внутрішня міграція, 

повернення після зовнішньої міграції, втрата близьких, переживання катастроф, аварій, 

пожежі, наводнення; втрата ідеалів кохання та сімейної довіри, булінг. Гостра 

психологічна травма – її види та типи реакції на неї. Посттравматичні стресові розлади 

ПТСР. Допомога в подоланні важкого стресу та його наслідків. Зміни особистості, що 

пережила травматичний досвід - динаміка. Реабілітаційна психологія в 

посттравматичному періоді. Психологічна допомога людям в горюванні. Психологічна 

реабілітація психологів, соціальних працівників, волонтерів, священиків і капеланів, що 

працюють з постраждалими верствами населення. 

Література: 

            Базова:  
1. Єгорова О.Б. Реабілітаційна психологія: курс лекцій. Навчально-

методичний посібник для студентів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти спеціальності 053 Психологія. – Слов'янськ: Вид-во Б.І.Маторіна, 
2018. – 132 с. 

2. Туриніна О. Л. Психологія травмуючих ситуацій: навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / О. Л. Туриніна. – К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. – 
160 с.  

3. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний 
посібник. Том 1. – Київ, 2018. – 208 с. 

4. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний 
посібник. Том 3. – Київ, 2018. – 236 с. 

5. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний 
посібник. Том 2. – Київ, 2018. – 240 с. 

         Додаткова:  

1. Зливков В.Л., Лукомська С.О. Спис Гіппократа: основи психології спілкування для 
медичних працівників / В.Л.Зливков, С.О. Лукомська. – Ніжин: Видавець ПП 
Лисенко М.М.; К., 2017. 208с. 
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Відеоматеріали: 

1.  https://www.youtube.com/watch?v=dxvk_SosEOo                                                             
16 хв.  Психологічна травма: як зцілитися самому. Терапевтична гра 

2. https://www.youtube.com/watch?v=DHOqBXP41mo                                                               
40 хв. Лечим ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ТРАВМУ: посттравматическое 
стрессовое расстройство, ПТСР 

3. https://www.youtube.com/watch?v=UAKCGVSfKVA                                                            

24 хв. Горе. Как пережить расставание, или как пережить смерть | Pogodin 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ РІЗНИХ ЦІЛЬОВИХ ГРУП 

ТЕМА 3. ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ З НЕВРОЗАМИ, 

ДЕПРЕСІЯМИ, СИНДРОМОМ МІГРАНТІВ 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ( №2 з.ф. - 2 год.),(№ 5-6 д.ф. - 4 год) 

Мета: пригадати поняття «невроз», «депресія», їх види, джерела походження; 

психотипи, схильні до невротичних та депресивних реакцій; уточнити обставини, за 

якими ці порушення набувають хронічної форми; вчитись системно розглядати 

симптоми в динаміці; ознайомитись з особливостями неврозів, депресій та різних типів 

поведінки, характерних для внутрішніх та зовнішніх мігрантів; вивчити загальні 

особливості психологічної реабілітації щодо зазначеної в темі проблематики; вивчити 

практичні методи моделювання системи реабілітаційних заходів для переселених осіб; 

опановувати навички творчо застосовувати знання та інструменти, набуті в процесі 

вивчення фахової літератури; підвищувати мотивацію професійної самореалізації. 

 

Завдання: 

1. Попередньо прочитайте анотацію та опрацюйте тематичну літературу. 

2. Опрацюйте відеоматеріали та доберіть інші відео по темі для пропонування 

«колегам-експертам». 

3. Сформулюйте самостійно професійно важливі питання для обговорення та 

закріплення знань. 

4. Уявіть себе експертом в галузі психологічної реабілітації. Які випадки неврозів 

та депресій у дітей та дорослих вам зустрічались у вашому досвіді? Як ви 

охарактеризуєте осіб, що перебувають у міграції? Що характерно виявляється у 

порівнянні неврозів з депресіями? Чим відрізняються у своїх реакціях на переміщення 

мігранти?  

5. Обговоріть зміст теми заняття за сформульованими питаннями проблемного 

характеру, спираючись на свій план-конспект (презентацію, портфоліо). 

6. Дайте експертну оцінку вивченого матеріалу з точки зору зручності його 
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прямого використання, модифікації.  

7. Напишіть науково-популярну статтю за назвою «Вимушена міграція в Україні: 

найпоширеніші психологічні проблеми та поради від експерта»; отримайте на 

неї рецензію від «експертів»-одногрупників.  

8. Зробіть індивідуальний або парний міні-проєкт  у вигляді кейсів та 

рекомендацій, пам’яток для професійного застосування. Продовжуйте 

заповнювати «Портфорліо психолога-реабілітолога» 

 

 

Анотація теми  

Невротичні реакції, неврози, невротичний розвиток як предмет реабілітаційної роботи 

психолога. Особливості неврозів  у дітей і підлітків. Діагностика неврозів. Вимоги до 

психолога, що працює з дітьми - невротиками. Процес реабілітації  дітей з  неврозами. 

Поняття депресії, види депресії. Методи діагностики депресивних порушень та 

глибоких депресій. Небезпека суїциду. Реабілітація дітей та підлітків з депресивними 

порушеннями. Запобігання суїциду та реабілітація після суїцидальних намірів. 

Психологічна робота з близькими. Принцип комплексної системної реабілітації 

пацієнта та його найщільнішого оточення. Переселені особи (внутрішні та зовнішні 

мігранти), психологічні проблеми дезадаптаії, що виникають у них; різні реакції 

дезадаптації переселених осіб. Психологічна реабілітація переселених осіб. Допомога в 

адаптації та психологічний супровід переселених осіб. 

 

Література: 

            Базова: 
1.      Єгорова О.Б. Реабілітаційна психологія: курс лекцій. Навчально-методичний 

посібник для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 
053 Психологія. – Слов'янськ: Вид-во Б.І.Маторіна, 2018. – 132 с. 

2. Туриніна О. Л. Психологія травмуючих ситуацій: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / О. Л. Туриніна. – К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. – 160 с.  

Додаткова: 

1. Зливков В.Л., Лукомська С.О. Спис Гіппократа: основи психології спілкування 
для медичних працівників / В.Л.Зливков, С.О. Лукомська. – Ніжин: Видавець 
ПП Лисенко М.М.; К., 2017. 208с. 

2. Синопсис діагностичних критеріїв DSM-V та протоколів NICE для діагностики 
та лікування основних психічних розладів у дітей та підлітків / перекл. з  
англійської; упор. та наук. ред. Леся Підлісецька. (Серія «Психологія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Психіатрія. Психотерапія»). Львів: Видавництво Українського католицького 
університету, 2014. 112 с. http://ndips.org/assets/sinaps.pdf 

3. Максимова Н.Ю., МілютінаК.Л., Піскун В.М. Основи дитячої патопсихології: 
Навч. Посібник. – К.: Перун, 1996. – 464 с. https://www.klex.ru/bok  

 

Відеоматеріали: 

1.  https://www.youtube.com/watch?v=rtixmI2qXDg                                                       
40 хв. Олег Чабан про психіатрію, депресії, неврози, тривожні розлади та 
сучасні методи лікування 

2. https://www.youtube.com/watch?v=xU3tHIsj61w                                                         
60 хв. ДЕПРЕСІЯ: ЛІКУВАННЯ на прикладі клінічного випадку 

3. https://www.youtube.com/watch?v=QTm_IDQ8EQU                                                        
29 хв. Неврозы: эффективная схема лечения 

 

ТЕМА 4. ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ СОМАТИЧНИХ ХВОРИХ 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ( №3 з.ф. - 2 год.),(№ 7 д.ф. - 2 год) 

Мета: пригадати поняття «психосоматика», психотипи соматичних хворих, 

схильних до деструктивних реакцій; уточнити обставини, за якими первинні 

порушення набувають ускладненої хронічної форми; вчитись системно розглядати 

симптоми та поведінку в динаміці; розглянути різні умови перебування соматичних 

хворих та можливості організації психологічного реабілітаційного супроводу; 

ознайомитись з особливостями комплексної реабілітації осіб, що її потребують та 

можуть собі дозволити; вивчити практичні методи моделювання системи 

реабілітаційних заходів для осіб психосоматичного та соматичного спектру у співпраці 

із суміжними фахівцями; опановувати навички творчо застосовувати знання та 

інструменти, набуті в процесі вивчення фахової літератури; підвищувати мотивацію 

професійної самореалізації. 

Завдання: 

1. Попередньо прочитайте анотацію та опрацюйте тематичну літературу. 

2. Опрацюйте відеоматеріали та доберіть інші відео по темі для пропонування 

«колегам-експертам». 

3. Сформулюйте самостійно професійно важливі питання для обговорення та 

закріплення знань. 

4. Уявіть себе експертом в галузі психологічної реабілітації. Які випадки 

соматичних хворих вам зустрічались у вашій практиці? Як ви охарактеризуєте 

осіб, що перебувають у різних відділеннях стаціонару? Порівняйте їх між 

собою. З якою категорією найлегше, з якою найскладніше працювати?  

5. Обговоріть проблему вигорання медичного персоналу та допомоги їм.  
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6. Підготуйте інформацію на основі вивчення історії хволроб пацієнтів про те, як 

психологічна реабілітація могла би значно покращити їхній стан.  

7. Проведіть ділову гру «Консіліум», використовуючи матеріали підготовлені 

попереднього завдання. 

8. Напишіть наукову статтю за назвою «Психологічна реабілітація хворим з 

діагнозом …»; отримайте на неї рецензію від «експертів»-одногрупників.  

9. Зробіть індивідуальний або парний міні-проєкт  у вигляді рекомендацій, 

пам’яток для професійного застосування. Продовжуйте заповнювати 

«Портфорліо психолога-реабілітолога» 

Анотація теми  

Поняття психосоматики. Психологічна особливості хронічних соматичних  хворих. 

Психологічна характеристика людей з різкими фізичними втратами. Особливості 

людей, що працюють із соматичними хворими та фізично травмованими. Психологічна 

реабілітація хворих у гострий, відновлюваний період та в період ремісії. Психолого-

педагогічна реабілітація соматично хворих дітей. Потреба в психологічній реабілітації 

медичного персоналу, що працює з різними групами соматичних хворих та фізично 

постраждалими пацієнтами. Профілактика вигорання медичного персоналу. 

Література: 

              Базова:  
1. Єгорова О.Б. Реабілітаційна психологія: курс лекцій. Навчально-методичний 

посібник для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 
053 Психологія. – Слов'янськ: Вид-во Б.І.Маторіна, 2018. – 132 с. 
Допоміжна: 

1. Зливков В.Л., Лукомська С.О. Спис Гіппократа: основи психології спілкування 
для медичних працівників / В.Л.Зливков, С.О. Лукомська. – Ніжин: Видавець 
ПП Лисенко М.М.; К., 2017. 208с. 

2. Максимова Н.Ю., МілютінаК.Л., Піскун В.М. Основи дитячої патопсихології: 
Навч. Посібник. – К.: Перун, 1996. – 464 с. https://www.klex.ru/bok  

3. Народна та нетрадиційна медицина. Оздоровлення. Електронний ресурс: 
http://www.logos.biz.ua/proj/medoz/medycyna-006.pdf 

 
Відеоматеріали: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=onIVkg3XFWc  30 хв. УБИРАЕМ 
ВЕГЕТАТИВНЫЙ СБОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕВРОЗА, ТРЕВОГИ, ВСД, 
ПАНИЧЕСКИХ АТАК.Вегетосудинна дистонія, тривожність і т.д. – психофізична 
проблема. 

2. https://www.youtube.com/watch?v=7zPafiIKFbM  

40 хв. Утрата радости и крик тела. Константин Павлов. 10й Саммит психологов. 
Методики работы в психологической реабилитации  

3. https://www.youtube.com/watch?v=FfExLi367bk                              
12 хв. Психосоматические причины онкологи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

4. https://www.youtube.com/watch?v=u90Puf5rYCM                                                                
55 хв. Онкопсихолог. Особенности работы с людьми с онкологией 

 

ТЕМА 5. ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ РОБОТИ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ( № 4 з.ф. - 2 год.),(№ 8-9 д.ф. - 4 год) 

Мета: ознайомитись з діагностичними методами та методиками відповідно до 

груп уражень психологічного, психо-фізичного станів та задач первинного та/або 

процесуального моніторингу; вивчити практичні методи допомоги та підтримки 

задовільного стану пацієнта/клієнта з поступовим нарощенням його/її ресурсів; 

удосконалювати навички дотримання принципів професійної етики та основних 

принципів діагностичного дослідження; вивчати інноваційні методи допомоги та 

реабілітаційного супроводу клієнтів/пацієнтів так само, як і вправлятись у вже 

напрацьованих стандартних методиках; виробляти у себе професійну та особистісну 

життєстійкість у зв’язку з високим ризиком вигорання; опановувати навички творчо 

застосовувати знання та інструменти, набуті в процесі вивчення фахових матеріалів; 

підвищувати мотивацію професійного самовдосконалення. 

Завдання: 

1. Попередньо прочитайте анотацію та опрацюйте тематичну літературу. 

2. Опрацюйте відеоматеріали та доберіть інші відео по темі для 

пропонування «колегам-експертам». 

3. Сформулюйте самостійно професійно важливі питання для обговорення та 

закріплення знань. 

4. Уявіть себе експертом в галузі психологічної реабілітації. Які групи 

методів ви використовуєте найчастіше? Які групи є складними, але 

надійними? Які методи вам здаються надто складними та не надто 

ефективними?  

5. Обговоріть інноваційні методи психологічної та комплексної реабілітації з 

психологічним компонентом у складі. Які підходи особисто вам хочеться 

спробувати?  

6. Підготуйте методики та стимульний діагностичний матеріал; проведіть 

діагностику психологічного стану; внутрішньої картини хвороби тощо на 

комусь з вашого оточення. Проінтерпретуйте. Зробіть звіт. 

7. Проведіть ділову гру, використовуючи матеріали підготовлені з 

попереднього завдання. 

8. Зберіть у портфоліо практичні методики психологічної реабілітації з 

відповідним стимульним матеріалом та описом процедури проведення, 
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обробки результатів, опису інтерпретацій. Класифікуйте їх. 

9. Проведіть «Консиліум» щодо використання діагностичних та 

терапевтичних методик відповідно до підготовлених кейсів (медичних 

карток)   

Анотація теми  

Практичні методи діагностики – їх види і призначення при різних видах порушень та з 

врахуванням відповідного походження. Процедури проведення діагностичних 

досліджень, їх оцінка та інтерпретації. Професійна етика та правові норми щодо 

проведення психологічного дослідження постраждалих осіб та осіб у групі ризику. 

Методи, методики, техніки, прийоми психологічної допомоги в реабілітаційному 

процесі та їх підбір. Порівняльний аналіз різних методик за складністю проведення. 

Вивчення реабілітаційних методів, технік тощо та аналіз їх послідовності, поєднання в 

реабілітаційних програмах. Комбінування методів психологічної допомоги, 

психотерапії та фізичної терапії. Поєднання реабілітаційних впливів з ерготерапією та 

трудотерапією. Нетрадиційні засоби інтегрального оздоровлення в роботі психолога-

реабілітолога. Моніторинг станів та прогнозування динаміки покращення. Стратегія 

самодопомоги, самопідтримки в реабілітаційних програмах. Пропозиції  велнес-

коучінгу на сучасному ринку психологічних послуг. Християнські підходи до 

психологічної реабілітації постраждалих. Методи, методики, засоби християнської 

психологічної реабілітації. 

Література: 

Базова:  
1. Єгорова О.Б. Реабілітаційна психологія: курс лекцій. Навчально-методичний 

посібник для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності 053 Психологія. – Слов'янськ: Вид-во Б.І.Маторіна, 2018. – 132 с. 

2. Туриніна О. Л. Психологія травмуючих ситуацій: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / О. Л. Туриніна. – К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. – 160 с.  

3. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний 
посібник. Том 1. – Київ, 2018. – 208 с. 

4. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний 
посібник. Том 3. – Київ, 2018. – 236 с. 

5. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний 
посібник. Том 2. – Київ, 2018. – 240 с. 

   Додаткова:  
1. Зливков В.Л., Лукомська С.О. Спис Гіппократа: основи психології спілкування 

для медичних працівників / В.Л.Зливков, С.О. Лукомська. – Ніжин: Видавець 
ПП Лисенко М.М.; К., 2017. 208с. 

2. Синопсис діагностичних критеріїв DSM-V та протоколів NICE для діагностики 
та лікування основних психічних розладів у дітей та підлітків / перекл. з  
англійської; упор. та наук. ред. Леся Підлісецька. (Серія «Психологія. 
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Психіатрія. Психотерапія»). Львів: Видавництво Українського католицького 
університету, 2014. 112 с. http://ndips.org/assets/sinaps.pdf 

3. Максимова Н.Ю., МілютінаК.Л., Піскун В.М. Основи дитячої патопсихології: 
Навч. Посібник. – К.: Перун, 1996. – 464 с. https://www.klex.ru/bok  

4. Народна та нетрадиційна медицина. Оздоровлення. Електронний ресурс: 
http://www.logos.biz.ua/proj/medoz/medycyna-006.pdf 

 
Відеоматеріали: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=6r1hrnCrVTQ                                                                    
29 хв. Психология реабилитации: закономерности отношения к себе, 
поведения и реакций тела 

2. https://www.youtube.com/watch?v=7axwteLajvg                         
30 хв. что я делала, чтобы быть счастливее 

3. https://www.youtube.com/watch?v=D69id90nAlg                             
23 хв. 15 вещей, Которые Дают Энергию и Возвращают Ресурс 

4. https://www.youtube.com/watch?v=bF_wo3v6Dpw                                    
19 хв. Почему тезис "ТЫ МОЖЕШЬ ВСЕ" не работает? | Игорь Погодин 

5. https://www.youtube.com/watch?v=KrPCFieF5aE  
6. 24 хв. Аутогенне тренування 
7. https://www.youtube.com/watch?v=Ftcw88QVS9k  9 хв. Психологічні прийоми 

саморегуляції в екстремальних умовах.       
https://www.youtube.com/watch?v=bzEheoMOaIo   3 хв. Цветы Баха. 
Цветочная терапія.  

8. https://www.youtube.com/watch?v=cW1UQxoJOsU 5 хв. Эмоциональ 
9. ная коррекция при помощи цветов Баха.  
10. https://www.youtube.com/watch?v=p8IKTShfbYo 11 хв. Терапия звуками 

природы.  
11. https://www.youtube.com/watch?v=ehNpi3msRhk 2 год. Терапия наблюдением 

и слушанием дельфинов. 
12. https://www.youtube.com/watch?v=guGfnb37RPM 9 хв. Ландшафтная терапія 

по реке 

 

РОЗДІЛ 3 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
Поточне оцінювання на практичних заняттях Сума  

Балів 
№ 
Теми 

1 2 3 4 5  Всього 

З /Д 
години 

1 /4 1 /4 2 /4 2 /2 2 /4 

Бали за 
темати
чний 
звіт з/д 

З /д 
 5 /10 

З /д 
  5/10 

З /д 
  15 /10 

З /д 
 15 /5 

З /д 
 20/10+15 

60/60 

 
МК-1 – 20 балів,  за МК-2 – 20 балів.  
Підсумковий контроль: залік (40 балів). 
 Всього: 100 балів. 
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Сума 
балів за 
всі види 
навчальн

ої 
діяльнос

ті 

Оцінка 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 Відмінно  
 

зарах. 
82-89 Добре 
74-81 
64-73 Задовільно 
60-63 

 
35-59 

незадовільно, 
з можливістю повторного 

складання 

не зарах. з 
можлив. 
повторн. 

складання 
 
 

0-34 

 
незадовільно, 

з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зарах., з 
обов’язк. 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


