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Лабораторні
заняття

Самостійна
робота

2
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8
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2
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4
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2
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2

-

8

26

10

16

-

68

Семінарські
заняття

4

лекції

Практичні
заняття

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

Всього

Номер та назва навчальної
теми

Вид контролю

1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Семестр № 1
Тема № 1: «Кризова
12
психологія як наука».
Тема №2: «Кризи розвитку, їх 18
психологічна сутність».
Тема № 3: «Травматичні
18
кризи»
Тема № 4: «Посттравматичні
18
стресові розлади (ПТСР)»
Тема № 5: «Психологічна
26
допомога при травматичних
кризах»
Тема № 6: «Кризи втрати та їх 18
подолання».
Тема №7: «Суїцидальні кризи 12
та їх подолання»
Всього за семестр
120

екзамен
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Лабораторні
заняття

Самостійна
робота

1

-

-

12

2

1

1

-

14

2

2

-

-

12

2

-

2

-

12

2

-

4

-

18

2

-

2

-

14

2

-

1

-

12

14

4

8

-

94

Семінарські
заняття

2

лекції

Практичні
заняття

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

Всього

Номер та назва навчальної
теми

Вид контролю

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

Семестр № 1
Тема № 1: «Кризова
15
психологія як наука».
Тема №2: «Кризи розвитку, їх 18
психологічна сутність».
Тема № 3: «Травматичні
15
кризи»
Тема № 4: «Посттравматичні
15
стресові розлади (ПТСР)»
Тема № 5: «Психологічна
24
допомога при травматичних
кризах»
Тема № 6: «Кризи втрати та їх 18
подолання».
Тема №7: «Суїцидальні кризи 15
та їх подолання»
Всього за семестр
120

екзамен

2. Методичні вказівки до семінарських занять
Тема № 1: «Кризова психологія як наука».
Семінарське заняття. Кризова психологія як наука
Навчальна мета заняття: контроль, закріплення і поглиблення знань
за темою.
Кількість годин - 2 год. (денна форма навчання), 1 год. (заочна форма
навчання)
Навчальні питання:
1.
Історія виникнення та розвитку кризової психології.
2.
Предмет, завдання та методи кризової психології.
3.
Основні поняття кризової психології: криза, кризова ситуація,
кризова подія, кризовий стан, стрес, переживання.
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Методичні вказівки:
Питання №1:
При відповіді на це питання треба вказати, коли зявилася «кризова
психологія» як наука, з чим повязано її виникнення, які практичні проблеми
детермінували появу кризової психології та які наукові доробки стали
витоками та джерелом виникнення кризової психології як самостійної науки.
Назвати провідних дослідників з проблем кризової психології, як
вітчизняних, так і зарубіжних.
Питання №2.
Назвати мету дисципліни «Кризова психологія», її предмет та завдання.
Виділити, що предметом є є особливості поведінки людини в ситуаціях
кризової події і катастрофи, стратегії подолання життєвих криз, програми
психологічної допомоги клієнтам, які зазнали кризи.
Охарактеризувати методи кризової психології, навести приклади з
опорою на знання з дисциплін «основи психологічного консультування»,
«основи психокорекції», «основи психотерапії», «основи психореабілітації».
Питання №3:
Основні поняття кризової психології: криза, кризова ситуація, кризова
подія, кризовий стан, стрес, переживання. Ці поняття потрібно виписати з
психологічного словника, опрацювати їх з опорою на конспект лекцій.
Треба вказати, що криза – це ситуація емоційного і розумового стресу,
яка потребує від людини корінних змін у системі цінностей і уявлень про світ
і про себе за короткий проміжок часу. Назвати фази кризи.
Дати визначення поняттю «кризова подія». Зазвичай під цим розуміють
безпосередньо подію, яке спричинило за собою появу кризового стану.
Назвати основні ознаки кризової події.
Переживання - внутрішня, насамперед, інтелектуально-вольова
діяльність людини по відновленню душевної рівноваги та втраченої
осмисленості існування в критичній ситуації. Назвати та охарактеризувати
типи переживань за Ф.Василюком.
Кризовий стан – основні його риси: безнадія, безпорадність,
страждання, страх, тривога, безсилля, пригнічений настрій, безглуздість,
сором, почуття провини.
Відповідаючи на це питання, студентам необхідно також визначити та
охарактеризувати
природу критичних ситуацій, що породжують
необхідність у переживанні (за Ф.Є. Василюком): стресу, фрустрації,
конфлікту та кризи.
Охарактеризувати окремі почуття у кризі (тривога, безпорадність,
сором, гнів тощо).
Визначити типи криз: травматичні, кризи розвитку, втрати, суїцид
альні кризи.
Визначити поняття «життєвий шлях» та «життєва ситуація» за
Л.Бурлачуком, О.Коржовою («Психологія життєвих ситуацій»).
Підготувати реферати за темами:
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

1.
Історія виникнення та розвитку «Кризової психології».
2.
Психологія переживань за Ф.Е.Василюком.
3.
Класифікація криз та травмуючих ситуацій за Титаренко.
Література:
Байєр О. О. Життєві кризи особистості : навчальний посібник. Д. : Видво Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. 244 с.
Булах І.С. Психологія життєвих криз особистості : навчальний
посібник. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 110 с.
Життєві кризи особистості : наук. метод. посіб. : у 2 ч. / Ін–т змісту і
методів навчання; В. М. Доній, Г. М. Несек, Л. В. Сохань [та ін.]. К. :
ІЗМН 1998. Ч. 1 : Психологія життєвих криз особистості. 356 с.
Кризова психологія: Навчальний посібник. За заг. ред. проф. О.В.
Тімченка. Х.: НУЦЗУ, 2010. 401 с.
Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами
буденності. К., 2003.
Черезова І.О. Психологія життєвих криз особистості : навчальний
посібник [для студентів вищих навчальних закладів]. Бердянськ,
БДПУ, 2016. 193 с.

Тема № 2: «Кризи розвитку та їх психологічна сутність».
Семінарське заняття. Кризи розвитку та їх психологічна сутність
Навчальна мета заняття: контроль, закріплення і поглиблення знань
за темою.
Кількість годин - 2 год. (денна форма навчання), 1 год. (заочна форма
навчання)
Навчальні питання:
1.
Поняття кризи розвитку, її особливості, ознаки, види.
2.
Вікові кризи психічного та особистісного розвитку.
3.
Нормативні кризи професійного становлення особистості та їх
подолання.
4.
Кризи розвитку сім’ї як соціальної групи, їх подолання.
5.
Екзистенційні кризи.
6.
Логотерапевтичний підхід у кризовій психології.
Методичні вказівки.
Питання №1:
Кризи становлення особистості (кризи розвитку) – це перехід від однієї
стадії розвитку до іншої, для якої характерна зміна соціальної ситуації, зміна
провідної діяльності та виникнення психологічних новоутворень.
Треба вказати, що це нормативні кризи. Охарактеризувати їх роль у
житті людини.
Питання №2.
Вікові кризи психічного та особистісного розвитку.
При відповіді на це питання треба вказати, що вікова криза – це
перехідний період між віковими етапами, який неминуче переживається при
6
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переході від одного вікового етапу до іншого по завершенні певних стадій
розвитку.
Назвати три фази вікових криз за Л. С. Виготським. Охарактеризувати
кризи дитинства за Л. С. Виготським: криза одного року, трьох років, семи
років, підліткова криза (13-17 років).
Дати класифікацію вікових криз за Гейл Шиихи - криз дорослішання:
16 років - "виривання коренів"; 23 роки - "план на все життя"; 30 років "корекція"; 37 років - "усвідомлення середини життя", «новлення або
покірність» - проблема 45 років.
Питання №3:
Нормативні кризи професійного становлення особистості тв. їх
подолання.
Виділити основні фази криз професійного розвитку за Е. Ф. Зеєром,
основні чинники криз професійного становлення.
Вказати, що у концепції професійного становлення особистості
виділені наступні стадії цього процесу: оптація, професійна освіта і
підготовка, професійна адаптація, первинна і вторинна професіоналізація.
майстерність. Перехід на кожну стадію здійснюється через кризу.
На стадії оптації - криза навчально-професійної орієнтації.
На стадії професійної освіти і підготовка - криза професійного вибору.
На стадії професійної адаптації - кризу професійних експектацій.
На стадії первинної професіоналізації - криза професійного росту
На стадії вторинної професіоналізації - криза професійної кар'єри.
На стадії майстерності - криза нереалізованих можливостей
На стадії виходу з професійного життя - криза втрати професійної
діяльності.
Охарактеризувати ці кризи з точки зору їх змісту та можливостей
виходу (подолання).
Питання №4:
Визначити симптоми сімейної кризи. Назвати періодичність сімейних
криз. Охарактеризувати кризи 1 року, 3-4 років, 5-7 років, 14 років та інші
кризи. Назвати причини криз розвитку сім’ї.
Питання №5.
Виписати з психологічного/філософського словника поняття: свобода,
відповідальність, смерть, ізоляція, провина, екзистенціальна тривога, сенс,
безглуздість.
Розкрити сутність екзістенційних криз, назвати причини їх виникнення,
охарактеризувати прояви.
Розкрити особливості подолання екзистенційних криз. Навести чотири
шляхи подолання за Цапфі: ізоляція, фіксація, відволікання і сублімація.
Питання 6. Логотерапевтичний підхід у кризовій психології
Надати характеристика сенсу (за В.Франклом). Проаналізувати систему
цінностей, яка дозволяє зробити людське життя осмисленим (цінності
творчості, цінності переживання і цінності відносини). Дати поняття свободи
7
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волі та екзистенційного вакууму. Навести логотерапевтичну теорію неврозів.
Дати поняття зоогенному неврозу. Охарактеризувати методи логотерапії,
навести приклади.
Підготувати реферати та доповіді на теми:
а) Кризи розвитку організації, кризовий менеджмент,
б) Кризи розвитку великих соціальних груп,
в) Вікові кризи за Е.Еріксоном,
г) Кризи психосексуального розвитку особистості.
Підготувати цільові виступи по книзі «Екзистенційна психотерапія»
(за І.Яломом):
Знайдіть приклади з кінофільмів, у яких герої переживають певні вікові
кризи: зробіть психологічний аналіз вікового періоду героя, симптомів
переживання кризи, реакції оточення на переживання кризи та засобів
подолання вікової кризи, які використовує герой.
Література:
1.
Байєр О. О. Життєві кризи особистості : навчальний посібник. Д.
: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. 244 с.
2.
Булах І.С. Психологія життєвих криз особистості : навчальний
посібник. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 110 с.
3.
Варбан Є. О. Психодіагностика стратегій подолання критичних
життєвих ситуацій : деякі підходи та методи. Науковий часопис
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №
12, Психологічні науки. К., 2007. № 17 (41), ч. 2. С. 177- 182.
4.
Життєві кризи особистості : наук. метод. посіб. : у 2 ч. / Ін–т
змісту і методів навчання; В. М. Доній, Г. М. Несек, Л. В. Сохань [та ін.]. К. :
ІЗМН 1998. Ч. 1 : Психологія життєвих криз особистості. 356 с.
5.
Психосоціальна допомога в роботі з кризовою особистістю :
навчальний посібник / наук. ред. та керівник проблем. групи Л. М. Вольнова.
К. , 2012. 275 с.
6.
Злобіна О. Г., Тихонович В.О. Суспільна криза і життєві стратегії
особистості. К.: Стислос, 2001. 238 с
7.
.Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами
буденності. К., 2003.
8.
Титаренко Т. Життєві кризи: технології консультування. К.
Главник, 2007. 144 с.
9.
Черезова І.О. Психологія життєвих криз особистості : навчальний
посібник [для студентів вищих навчальних закладів]. Бердянськ, БДПУ,
2016. 193 с.
ТЕМА № 3. Травматичні кризи
Семінарське заняття. Травматичні кризи
Навчальна мета заняття: контроль, закріплення і поглиблення знань
за темою.
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Кількість годин - 2 год. (денна форма навчання), 2 год. (заочна форма
навчання)
Навчальні питання:
1.
Поняття травматичної кризи.
2.
Поняття стресу, травматичного стресу. Травматичні ситуації:
поняття, класифікації, наслідки.
3.
Психічна травма: поняття, ознаки , етапи реакції, психологічні
наслідки.
4.Гостра реакція на стрес. Гострий стресовий розлад. ПТСР
Методичні вказівки.
Питання №1:
Згадати типології кризових подій. Дати визначення травматичної
кризи. Виділити її ознаки та особливості. Охарактеризувати травматичні
ситуації, що призводять до травматичних криз.
Питання №2.
Травматичні ситуації — це такі критичні події, які володіють
потужною негативною дією, ситуації загрози, що вимагають від індивіда
екстраординарних зусиль щоб впоратися з наслідками дії. Студенти повинні
усвідомити важливі характеристики тяжкого психотравмуючого фактору:
несподіваність, стрімкий темп розвитку катастрофічної події і тривалість дії,
а також повторюваність протягом життя. Необхідно навести приклади
хронічної психотравматизації.
Класифікації травматичних ситуацій. Необхідно охарактеризувати
наступні типи травматичних ситуацій: тип 1 - короткострокова, несподівана
травматична подія; тип 2 - постійна дія травматичного стресора, що
повторюється, - серійна травматизація або пролонгована травматична подія.
А також пояснити основні психотравмуючі фактори.
Необхідно розглянути найбільш суттєві фактори впливу травмуючої
ситуації: невизначеність і очікування подальшого розвитку подій при нестачі
інформації ; травма уяви, зі всіма подальшими наслідками травмуючої події.
Студенти пояснюють сутність загальних реакцій на травматичну подію.
Кажучи про віддалені наслідки травми, слід розрізняти наслідки травмуючої
події і наслідки розвитку психологічної травми у людини. До перших може
віднести власне розвиток психологічної травми і інші нервові і психічні
порушення. Але наслідками травмуючої події є нерідко також серйозні
соціальні наслідки: зміна соціального статусу, зміна місця проживання,
втрата звичного оточення.
Центральними положеннями в концепції стресу, запропонованій в 1936
р. Гансом Сельє, є гомеостатична модель самозбереження організму та
мобілізація ресурсів для реакції на стресор. Усі дії на організм він розділив
на специфічні та стереотипні неспецифічні ефекти стресу, які проявляються у
вигляді загального адаптаційного синдрому. Цей синдром у своєму розвитку
проходить три стадії: 1) реакцію тривоги; 2) стадію резистентності; 3) стадію
виснаження. Сельє ввів поняття адаптаційної енергії, яка мобілізується
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шляхом адаптаційної перебудови гомеостатичних механізмів організму. Її
виснаження безповоротне і веде до старіння і загибелі організму.
Травматичний стрес – це переживання особливого роду, результат
особливої взаємодії людини і навколишнього світу. Це нормальна реакція на
ненормальні обставини, стан, що виникає у людини, яка пережила щось, що
виходить за рамки звичайного людського досвіду. Ряд явищ, що викликають
травматичні стресові порушення, досить широкий і охоплює безліч ситуацій,
коли виникає загроза власного життя або життя близької людини, загроза
фізичному здоров´ю або «образу Я».
Відстрочені реакції на сильну стресову ситуацію ‑ комплекси змін в
емоційній та психічній сфері, зміни в поведінці, що виникають після
отримання психічної травми.
Питання №3:
Психічна травма: поняття, ознаки, фізіологія травми, етапи реакції,
психологічні наслідки.
При визначенні поняття «психічної травми» рекомендується спиратися
на визначення Фішера та Рьедесера. Автори вказують, що травма - це
переживання дисбалансу між загрозливими обставинами й індивідуальними
можливостями побороти їх, що супроводжуються почуттям безпорадності й
незахищеності і викликають тривале потрясіння в розумінні себе і світу.
Визначити відмінності між поняттями «травма» та «стрес».
Охарактеризувати, які фізіологічні процеси відбуваються при травмі (
щодо кори головного мозку, мовного центру, поділ систем пам'яті в амігдоле
і гіпокампі. Особливості емоційної пам’яті, пам'ять тіла, м’язів).
Щодо наслідків, треба вказати на найближчі на віддалені наслідки
психічної травми. Перерахувати найближчі наслідки. Говорячи про віддалені
наслідки травми, слід розрізняти: наслідки травмуючої події і наслідки
розвитку психологічної травми у людини. До перших відносять власне
розвиток психологічної травми і інші нервові і психічні порушення. Але
наслідками травмуючої події є також серйозні соціальні наслідки: зміна
соціального статусу, зміна місця проживання, втрата звичного оточення.
Виділити та охарактеризувати блоки віддалених наслідків.
Вказати, які чотири основних способи, якими людина виходить з
травмуючої ситуації (за Ф.Рупертом):
Проаналізувати рекомендації щодо зниження індивідуальної
віктимності за С. Гарькавцем (додаток В). 5. Розробити просвітницький
буклет для проведення психоедукації на будь-яку тему: 1) шкільний булінг;
2) протидія торгівлі людьми; 3) кібер-булінг як загроза сучасного світу; 4)
засоби протидії мобінгу; 5) як не стати жертвою сексуального харрасменту;
6) як протистояти домашньому насиллю.
Питання №4:
Вказати, що гостра реакція на стрес - тимчасовий розлад значної
тяжкості, який розвивається в осіб без психічного розладу у відповідь на
винятковий фізичний і психологічний стрес і який зазвичай проходить
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впротягом годин або днів.
Гострий стресовий розлад — це короткий період нав'язливих спогадів,
що виникають протягом 4 тижнів після того, як людина стала свідком або
учасником нищівної травматичної події.
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — це повторювані,
нав'язливі спогадами про нищівну травматичну подію. Спогади тривають
> 1 місяця і починаються протягом 6 місяців після події. Патофізіологія
розладу є не до кінця зрозумілою. Симптоми також включають уникнення
подразників, пов'язаних з травматичною подією, нічні кошмари та
ретроспекції. Діагноз базується на анамнезі. Лікування складається з
експозиційної та медикаментозної терапії.
Вказати, що фахівці розрізняють кілька стратегій поведінки людей, які
пережили психічну травму.
Постраждалих переслідують нав´язливі спогади та думки про травму. З
часом вони починають організовувати своє життя таким чином, аби
витіснити, уникнути цих спогадів та негативних емоцій. Уникнення може
набувати різні форми: відхід від спогадів про події; зловживання
наркотиками або алкоголем, щоб притупити усвідомлення сильного
внутрішнього дискомфорту.
У поведінці людей, які перенесли психічну травму, часто спостерігається
неусвідомлене прагнення до повторного переживання травматичних подій.
Цей поведінковий механізм проявляється в тому, що людина підсвідомо
прагне до участі в ситуаціях, схожими з початковою травматичною подією в
цілому або якимось її аспектом. Цей феномен називається компульсивною
поведінкою і спостерігається практично при всіх видах травматизації.
Теми рефератів:
1. Психологічна резильєнтність.
2. Салютогенний піхдід до травми.
3. Психологічні наслідки психічної травми.
4. Вторинна психічна травма.
5. Непряме постравматичне зростання
6. Розвиток уявлень про психічну травму у психології
7. Тероризм та його психологічні наслідки.
8. Військові дії як травматична подія.
9. Домашнє (сімейне) насильство.
10.Насильство над дітьми.
11.Сексуальне насильство.
Цільові доповіді:
1.
Соціальний підхід до розуміння психічної травми.
2.
Умовно-рефлекторний підхід до розуміння психічної травми.
3.
Психофізіологічний підхід до розуміння психічної травми.
4.
Психоаналітичний підхід до розуміння психічної травми.
5.
Когнітивний підхід до розуміння психічної травми.
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6.
7.

Багатофакторні моделі психічної травми.
Модель механізму психічної травми як

процесу переживання

події.
Література:
1.
Зливков В.Л., Лукомська С.О., Федан О.В. Психодіагностика
особистості у кризових життєвих ситуаціях К. : Педагогічна думка, 2016. 219
с
2.
Кризова психологія: Навчальний посібник. За заг. ред. проф. О.В.
Тімченка. Х.: НУЦЗУ, 2010. 401 с.
3.
Луппо С. Стратегії подолання психічної травми. Соціальна
психологія. 2004. № 5 (7). C.25-35 .
4.
Мороз Р. А. Психологія травмуючих ситуацій та надання
психологічної допомоги : методичні рекомендації. Миколаїв: Іліон, 2016.
224 с.
5.
Мюллер М. Якщо ви пережили психотравмуючу подію / Пер. з
англ. Діана Бусько; наук. ред. Катерина Явна. – Львів : Вид-во Українського
католицького університету : Свічадо, 2014. 120 с.
6.
Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій:
психологічна теорія і практика : монографія / за ред. С. Д. Максименка, С. Б.
Кузікової, В. Л. Зливкова. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка,
2017. 540 с.
Тема № 4: Посттравматичні стресові розлади.
Семінарське заняття. Посттравматичні стресові розлади.
Навчальна мета заняття: закріплення і поглиблення знань за темою.
Кількість годин - 2 год. (денна форма навчання).
Навчальні питання:
1.
Теоретичні моделі ПТСР.
2.
Діагностичні критерії та фактори ризику ПТСР. Вторинна
травматизація.
Методичні вказівки.
Питання №1:
Питання №2.
Теоретичні моделі ПТСР.
При
відповіді
на
це
питання
треба
охарактеризувати
психодинамический, когнітивний, психосоціальний і психобіологічний
підходи до розуміння ПТСР, а також
розроблену в останні роки
мультифакторну теорію ПТСР.
Назвати психологічні моделі ПТСР. Вказати на найбільш ефективні
стратегії виходу з травми з точки зору цих теорій.
Виділено стресогенні ситуації, пов'язані з соціальним оточенням
Більш детально охарактеризувати двофакторну теорію ПТСР. Означити
основні ідеї теорії патологічних асоціативних емоційних мереж.
Питання 1.
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Питання 2.
ПТСР. Вказати, коли з’явився діагноз ПТСР у класифікаторах хвороб.
Назвати, які травмуючи події вважають «звичайним» людським досвідом, а
які стресори виходять за рамки звичайного людського досвіду,
Вказати, що ПТСР є комплексом реакцій людини на травму, де травма
визначається як переживання, потрясіння, яке у більшості людей викликає
страх, жах, безпорадність.
Назвати, які три підвиди посттравматичних стресових розладів
виділяють відповідно до особливостей прояву і перебігу.
Перерахувати та охарактеризувати критерії ПТСР в МКБ-10.
Перерахувати та охарактеризувати критерії ПТСР в DSM-V.
Визначити фактори ризику ПТСР:
Розкрити поняття «вторинна травматизація». Назвати ъъ причини.
Підготувати доповідь на тему:
«Діагностика кризи за допомогою інтерв’ю».
Підготувати реферати на тему:
1.
Історія наукових поглядів на ПТСР.
2.
Дисоціація та ПТСР.
Література:
1.
Булах І.С. Психологія життєвих криз особистості : навчальний
посібник. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 110 с.
2.
Кризова психологія: Навчальний посібник. За заг. ред. проф. О.В.
Тімченка. Х.: НУЦЗУ, 2010. 401 с.
3.
Луппо С. Стратегії подолання психічної травми. Соціальна
психологія. 2004. № 5 (7). C.25-35 .
4.
Мороз Р. А. Психологія травмуючих ситуацій та надання
психологічної допомоги : методичні рекомендації. Миколаїв: Іліон, 2016.
224 с.
5.
Мюллер М. Якщо ви пережили психотравмуючу подію / Пер. з
англ. Діана Бусько; наук. ред. Катерина Явна. – Львів : Вид-во Українського
католицького університету : Свічадо, 2014. 120 с.
6.
Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій:
психологічна теорія і практика : монографія / за ред. С. Д. Максименка, С. Б.
Кузікової, В. Л. Зливкова. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка,
2017. 540 с.
7.
Профілактика
посттравматичних
стресових
розладів:
психологічні аспекти. Методичний посібник / Упор. : Д. Романовська, О.
Ілащук. Чернівці : Технодрук, 2014. 133 с.
8.
Черезова І.О. Психологія життєвих криз особистості : навчальний
посібник [для студентів вищих навчальних закладів]. Бердянськ, БДПУ,
2016. 193 с.
Тема № 4: Посттравматичні стресові розлади.
Практичне заняття. Посттравматичні стресові розлади.
13

14

Навчальна мета заняття: формування вміння застосовувати методи
психологічної діагностики ПТСР.
Кількість годин - 2 год. (денна форма навчання), 2 год. (заочна форма
навчання)
Місце проведення: аудиторія
Навчальні питання:
1. Діагностичні критерії ПТСР (МКХ-10, DSM-V).
2. Методи психологічної діагностики ПТСР.
Методичне та матеріально-технічне забезпечення занять: бланки
методик, «ключі», папір, ручка.
Методичні вказівки.
І. Порядок проведення вступу до заняття. На початку практичного
заняття викладач вітає студентів, називає тему, мету, план та структуру
заняття. Далі проводиться перевірка самостійної роботи студентів. Заняття
проводиться в формі тренінгу, тому обговорюються правила групової
поведінки.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Питання №1: Діагностичні критерії ПТСР (МКХ-10, DSM-V).
За допомогою МКХ-10 студенти проводять аналіз критеріїв
діагностики посттравматичних стресових розладів. Далі аналогічну
процедуру проводять, спираючись на DSM-V. Порівнюють критерії ПТСР за
цими класифікаторами хвороб. Вирішують діагностичні задачі.
Питання №2. Методи психологічної діагностики ПТСР.
Знайомство і виконання наступних психодіагностичних методик:
1) структуроване клінічне діагностичне інтерв’ю – СКИД (SCID –
Structured Clinical Interview for DSM)
2) клінична діагностична шкала (CAPS);
3) госпітальна шкала тривоги і депресії (HADS);
4) шкала оцінки тяжкості впливу травматичної події;
5) Міссісипська шкала для оцінки посттравматичних реакцій;
6) опитувальник Бека для оцінки депресії.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Наприкінці заняття
викладач запитує у студентів, який досвід вони придбали й просить
висловити свої думки стосовно труднощів та планів розвитку одержаних
навиків.
Література:
1.
Булах І.С. Психологія життєвих криз особистості : навчальний
посібник. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 110 с.
2.
Кризова психологія: Навчальний посібник. За заг. ред. проф. О.В.
Тімченка. Х.: НУЦЗУ, 2010. 401 с.
3.
Луппо С. Стратегії подолання психічної травми. Соціальна
психологія. 2004. № 5 (7). C.25-35 .
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4.
Мороз Р. А. Психологія травмуючих ситуацій та надання
психологічної допомоги : методичні рекомендації. Миколаїв: Іліон, 2016.
224 с.
5.
Мюллер М. Якщо ви пережили психотравмуючу подію / Пер. з
англ. Діана Бусько; наук. ред. Катерина Явна. – Львів : Вид-во Українського
католицького університету : Свічадо, 2014. 120 с.
6.
Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій:
психологічна теорія і практика : монографія / за ред. С. Д. Максименка, С. Б.
Кузікової, В. Л. Зливкова. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка,
2017. 540 с.
7.
Профілактика
посттравматичних
стресових
розладів:
психологічні аспекти. Методичний посібник / Упор. : Д. Романовська, О.
Ілащук. Чернівці : Технодрук, 2014. 133 с.
8.
Черезова І.О. Психологія життєвих криз особистості : навчальний
посібник [для студентів вищих навчальних закладів]. Бердянськ, БДПУ,
2016. 193 с.
Тема № 5: Психологічна допомога при травматичних кризах.
Практичне заняття. Психологічна допомога при травматичних
кризах.
Навчальна мета заняття: формування вміння застосовувати методи та
техніки психологічної допомоги населенню під час травмуючих та
критичних ситуацій.
Кількість годин - 6 год. (денна форма навчання), 6 год. (заочна форма
навчання)
Місце проведення: аудиторія
Навчальні питання:
1.
Аутодебріфінг. Індивідуально-груповий варіант дебрифінгу.
2.
Техніки екстреної психологічної допомоги при афективношоковому стані.
3.
Техніка послаблення травмуючого інциденту. Пролонговане
поринання в уявленні.
4.
Когнітивне переструктурування.
5.
Техніка м’язової релаксації з візуалізацією. Техніки нервовом’язової релаксації.
Хід заняття.
І. Порядок проведення вступу до заняття. На початку практичного
заняття викладач вітає студентів, називає тему, мету, план та структуру
заняття. Далі проводиться перевірка самостійної роботи студентів. Заняття
проводиться в формі тренінгу, тому обговорюються правила групової
поведінки.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
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Питання №1: Аутодебріфінг. Індивідуально-груповий варіант
дебрифінгу.
Характеризуючи аутодибрифінг як індивідуально-груповий варіант
дебрифінгу, необхідно назвати особливі характеристики та навести
послідовну схему внутрішнього діалогу.
Даний вид психологічного дебрифінгу має індивідуальний характер за
формою роботи. Група виступає у вигляді фону, а клієнт зі своєю подією у
вигляді фігури. Даному варіанту психокорекційної процедури дали назву
аутодебрифінг. Інструкція, ввідна частина, правила групової роботи, цілі і
завдання дебрифінгу не відрізняються від класичного варіанту. Принципова
відмінність даної процедури - відсутність єдиної травмуючої події, всі події унікальні і індивідуальні. Звідси і назва даної психотерапевтичної процедури.
Аутодебрифінг передбачає самоаналіз, де група виступає в ролі фону і
групового фасилітатора.
Процедура заснована на аналізі спогадів про події або випадки, які
носили для людини у минулому травматичний характер. Вправа виконується
у формі внутрішнього діалогу з подальшим обговоренням в групі.
Послідовна схема внутрішнього діалогу (інтроспективна):
1. Характеристика події.
2. Час, коли сталася дана подія.
3. Місце, де сталася дана подія.
4. Левітація (уявне переміщення на місце події).
5. Ваш вік під час даної події.
6. Зовнішній вигляд (особливості одягу).
7. Оточення (природа, міські споруди і так далі).
8. Погода і пора року.
9. Тілесні відчуття під час цієї події.
10. Сама подія (зміст).
11. Відчуття під час події.
12. Локалізація відчуттів під час події.
13. Ваші переживання.
14. Перші думки про подію.
Питання №2. Техніки екстреної психологічної допомоги при
афективно-шоковому стані.
Студенти розбиваються на трійки, де кожен з них виступає у ролях
клієнта, психотерапевта та супервізора. Відпрацьовується техніка екстреної
психологічної допомоги при афективно-шоковому стані.
Питання №3: Техніка послаблення травмуючого інциденту.
Пролонговане поринання в уявленні.
Студенти розбиваються на трійки, де практикують техніки
психологічної допомоги. У трійці один студент виступає в ролі психолога,
другий – клієнта, а третій – спостерігає й після характеризує роботу
психолога.
Техніка «Ослаблення травматичного інциденту»
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Це дуже ефективна техніка втручання при кризі. Її автор - Франк
Джербод. Техніка ослаблення травматичного інциденту (ОТІ) складається у
візуалізації, повторному переживанні сталася травми (без переривань,
інтерпретацій і коментарів). Можна направити роботу на одне відокремлений
подія або на серію подій, об'єднаних загальною темою, яка прямо пов'язана з
травмою. Цей метод дозволяє когнітивно переоцінити травматичні події
(Ромек та ін, 2004). Дана техніка передбачає нейтральність консультанта.
Клієнт тут є «глядачем», консультант тільки створює умови для процедури
«перегляду». Для роботи необхідно, щоб клієнт був досить бадьорим на
початку сеансу, довіряв консультанту і бажав вирішувати проблему.
Консультант повинен надати клієнту безпечне терапевтичне оточення, а
також переконатися в тому, що він хоче працювати з проблемою. Місце для
«перегляду» має бути ізольованим, щоб ходу роботи нічого не заважало.
Процедура може зайняти багато часу, але ні консультант, ні клієнт не
повинні поспішати.
Спілкування з клієнтом чітко структуроване і не передбачає жодних
інтерпретацій.
Консультант нейтральний, він приймає без коментарів все, що б клієнт
не говорив. Консультант не повинен дозволяти собі оцінку ні в якому
вигляді. Можливо, клієнт почне загрожувати консультанту, але і в цьому
випадку не повинно бути ніяких обговорень. Якщо у консультанта
виникають емоційні реакції, їх не слід проявляти. У клієнта може бути
сильна емоційна реакція, він може захотіти зупинитися, тоді консультант
йому повинен допомогти продовжувати роботу, щоб знову зустрітися з тим,
що він пережив під час травматичної події. Завдання консультанта - довести
сесію до успішного завершення.
Техніка проведення ОТІ дуже проста. Консультант пояснює основні
правила і описує процедуру: «Вам потрібно слідувати інструкції і робити те,
що я скажу. Ми повинні працювати, не перериваючись. Ваше завдання згадати епізод і пройти через нього багато разів. Працюємо до результату,
зупинимося, коли відчуєте себе краще. Можливо, вам захочеться зі мною
щось обговорити, запитати ради, але цього ми не будемо робити. Я не буду
давати порад, не буду оцінювати вас. Що було - те було. Зараз перед нами
стоїть завдання зробити так, щоб ці спогади не заважали жити. Ми не будемо
докладно обговорювати ваш випадок, я поясню, що потрібно робити. Вам не
слід з будь-ким обговорювати те, що станеться на сеансі.
Процедура ОТІ
Інструкції консультанта: «Згадайте травматичний інцидент. Уявіть
собі, що ви дивитеся про це фільм на відео. Перегляньте подія і скажіть:
1 крок. Коли це сталося?
2 крок. Де це сталося?
З крок. Як довго це тривало? Якщо це ланцюжок подій, згадайте
першу. Коли ви визначите, як довго тривало подія:
4 крок. Поверніться до початку інциденту.
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5 крок. Увімкніть кнопку «відео», почніть перегляд. (Якщо необхідно,
закрийте очі.) Що ви уявляєте, бачите, відчуваєте? Коротко розкажіть про це.
6 крок. Перегляньте подія, пройдіть через інцидент до кінця. Дайте
мені знати, коли завершите перегляд.
7 крок. Скажіть, що сталося? Що ви уявляєте, бачите, чуєте,
відчуваєте? Коротко розкажіть про це.
8 крок. Вам потрібно пройти через цей епізод багато разів. Це схоже
на повторний перегляд фільму, коли його дивишся кілька разів і помічаєш
все більше деталей і реагуєш менш емоційно. Скажіть вголос «початок»,
коли повернетеся до початку епізоду, перегляньте епізод знову. Можете
розповісти те, що захочете, можете повідомляти тільки про нові деталі, які ви
помічаєте при повторному перегляді. Коли закінчите перегляд, знову
повертайтеся до початку. Пройдіть все до кінця.
9 крок. Після того як ви кілька разів всі перегляньте, я хочу дізнатися,
краще вам або гірше. Інцидент стає легше чи важче? »
Якщо клієнт говорить, що стало легше, необхідно почати спочатку;
якщо важче чи без змін, консультант питає: «Може, інцидент почався
раніше?» При позитивній відповіді слід попросити повернутися до передував
епізоду, пройшовши кроки 5-8.
Якщо клієнт не може згадати попередній епізод, слід запитати клієнта,
чи є в його досвіді небудь, що нагадує ситуацію травми? Якщо відповідь
позитивна, консультант просить клієнта згадати цю подію, свої почуття,
думки. У цьому випадку слід повторити кроки 1-8.
Коли у консультанта створюється враження, що клієнт досяг «фіналу»,
він задає питання типу: «Як інцидент представляється вам тепер? Чи
усвідомлюєте ви, які рішення приймали під час події? »,« Чи є щось, що ви
хотіли б запитати або сказати до кінця сесії? ».
Питання №4: Когнітивне переструктурування.
Студенти розбиваються на трійки, де практикують техніки когнітивної
терапії. Відпрацьовується АВС-схема будування раціональних думок та
техніки дискутування. У трійці один студент виступає в ролі психолога,
другий – клієнта, а третій – спостерігає й після характеризує роботу
психолога.
Питання №5: Техніка м’язової релаксації з візуалізацією. Техніки
нервово-м’язової релаксації.
Студенти розбиваються на трійки, де практикують техніки м’язової
релаксації з візуалізацією та техніки нервово-м’язової релаксації. Один
студент виступає в ролі психолога, інші – клієнта, та один – спостерігає й
після характеризує роботу психолога.
Література:
1.
Жданова І.В. Психотехніки надання екстреної психологічної
допомоги працівниками поліції. Психологія у професійній діяльності поліції:
навч. посіб. / [О.О. Євдокімова, І. В. Жданова, Д.В.Швець та ін.] ; за заг. ред.
В. В. Сокуренка ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х. : ХНУВС,
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2018. С.342 -349.
2.
Кризова психологія: Навчальний посібник. За заг. ред. проф. О.В.
Тімченка. Х.: НУЦЗУ, 2010. 401 с.
3.
Луппо С. Стратегії подолання психічної травми. Соціальна
психологія. 2004. № 5 (7). C.25-35 .
4.
Максименко С.Д., Шевченко Н.Ф.
Психологічна допомога
тяжким соматично хворим : навч. посіб. К.: Ін-т психології імені Г.С.
Костюка; Ніжин : Міланік, 2007. 115 с
5.
Мороз Р. А. Психологія травмуючих ситуацій та надання
психологічної допомоги : методичні рекомендації. Миколаїв: Іліон, 2016.
224 с.
6.
Мюллер М. Якщо ви пережили психотравмуючу подію / Пер. з
англ. Діана Бусько; наук. ред. Катерина Явна. – Львів : Вид-во Українського
католицького університету : Свічадо, 2014. 120 с.
7.
Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій:
психологічна теорія і практика : монографія / за ред. С. Д. Максименка, С. Б.
Кузікової, В. Л. Зливкова. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка,
2017. 540 с.
8.
Профілактика
посттравматичних
стресових
розладів:
психологічні аспекти. Методичний посібник / Упор. : Д. Романовська, О.
Ілащук. Чернівці : Технодрук, 2014. 133 с.
9.
Психосоціальна допомога в роботі з кризовою особистістю :
навчальний посібник / наук. ред. та керівник проблем. групи Л. М. Вольнова.
К. , 2012. 275 с.
10. Титаренко Т.М. Кризове психологічне консультування. К.:
Плавник, 2004. 96 с.
Тема № 6: Кризи втрати та їх подолання
Семінарське заняття. Кризи втрати та їх подолання
Навчальна мета заняття: закріплення і поглиблення знань за темою.
Кількість годин - 4 год. (денна форма навчання), 4 год. (заочна форма
навчання)
Навчальні питання:
1.
Поняття «кризи втрати», її різновиди та ознаки.
2.
Поняття, прояви, стадії, задачі та види горя.
3.
Психологічна допомога горюючому.
4.
Проблема ефективності психологічного подолання.
5.
Кризове телефонне консультування
Методичні вказівки.
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Питання №1:
Дати визначення поняття «кризи втрати».
Назвати основні типи втрат. Порівняти поняття «горе», «втрата»,
«скорбота». Назвати ознаки кризи втрат.
Пояснити з точки зору різних теорій, чому люди відчувають сильні
емоції після важкої втрати.
Питання №2:
Дати більш глибоке визначення поняття «горе». Форми горя:
нормальне; • патологічне; хронічне горе (характеризується тривалим
застріванням у 2-й фазі); затримане горі (що повернулося через деякий час);
несподіване горе; конфліктне горе; уникайте горе; замасковане горе.
Патологічне і нормальне горе, в чому різниця.
Охарактеризувати типові симптоми переживання горя.
Охарактеризувати симптоми, що часто зустрічаються при природному
переживанні горя. Охарактеризувати нетипові (патологічні) симптоми горя.
Назвати комплекси симптомів горя: емоційний комплекс, когнітивний
комплекс, поведінковий комплекс.
Фази горя.
При аналізі фаз горя треба акцентувати увагу на
комплексах симптомів горя, а також на чинниках, що утруднюють
проживання фази. Треба охарактеризувати: початкову фазу горя - шок і
заціпеніння; фазу страждання і дезорганізації; фазу залишкових поштовхів і
реорганізації; фазу завершення. Означити тривалість кожної фази. Дати
визначення поняттю «робота горя».
Охарактеризувати особливості протікання патологічного горя.
Питання №3:
Психологічна допомога горюючому. Назвати та охарактеризувати
задачі, які повинні бути вирішені за час переживання горя (за Уорден). Що
таке визнання втрати? Сутність відкритого проживання почуттів. Що
включає в себе вироблення умінь справлятися з тими областями життя, де
вплив померлого був найбільш помітним. Створення нових емоційно
насичених зв'язків як остання задача роботи горя.
Який результат треба отримати внаслідок «роботи горя» та
психологічної допомоги горюючому?
Довести, що психологічна допомого людині залежить від фаз горя.
Назвати суть допомоги на кожній фазі.
Як допомогти дитині подолати горе.
Питання №4:
Розглядаючи проблему ефективності психологічного подолання
травматичних подій, слід зупинитися, перш за все, на критеріях
ефективності.
Які можна виділити критерії ефективності подолання? Назвати їх
(ситуаційний критерій, особистісний, адаптаційний критерій).
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Визначити поняття «опановуючи поведінка», «допінг-стратегії». Які
копінг-стратегії є ефективними? Які копінг-стратегії є неоднозначними? Які
копінг-стратегії є не ефективними?
Назвати три рівня ризику в ситуаціях переживання горя.
Назвати, чого, як правило, мовчазно хочуть від нас люди, які перенесли
втрату? Охарактеризувати автоматичні реакції людини на смерть. Почуття
провини і робота горя.
Питання №2:
Телефонне консультування як метод соціальної роботи
зародилося у США у 1960-ті роки XX ст. (в окремих виданнях
називається точна дата — 2 жовтня 1953 р.), у той час, коли
відчувалася потреба як в соціальних службах, так і в службах
психіатричної і психологічної допомоги, що сприяло спонтанному
розвитку волонтерського руху на місцевому рівні. За свідченням Мері
Френсіс Сілі, причиною цьому виявилася нездатність національних
державних органів задовольнити потреби населення у різних видах
допомоги.
Україні найбільш поширеними є лінії "Телефон довіри", які
працюють при соціальних службах для молоді, різних соціальних
закладах і установах, лікарнях та ін. Основні проблеми, з якими
звертаються клієнти до ліній телефонного консультування:
екзистенціальні, вікові, сімейні конфлікти, кризові стани (психологія
важкого горя, втрати близької людини; екстремальні ситуації; хвороба
чи вмирання; консультування дітей та підлітків, жертв сексуального
насильства), суїцидальня поведінка (в історичній перспективі,
загальні риси та особливості суїцидальної поведінки, чинники, які
спричинюють її, превенція, біоетика і самогубство), проблеми аддикції
(алкоголізм, вживання психоактивних речовин, ігрова залежність,
комп'ютерна залежність, релігійні та духовні проблеми), сексуальні,
спілкування із душевнохворими.
Підготувати реферати на тему:
1.
Дитяче горе, його особливості».
2.
Психологічна допомога дитині, яка пережила горе»
3.
Психодраматичний підхід у допомозі клієнтам, які зазнали кризи.
4.
Позитивна психотерапія як засіб допомоги кризовим клієнтам.
5.
Сімейна психотерапія при кризах втрати.
6.
Гештальт-підхід до надання психологічної допомоги кризовим
клієнтам.
Література:
1.
Жданова І.В., Шахова О.Г. Психологічні аспекти проблеми
неоднозначної втрати. Соціально-психологічне забезпечення діяльності сил
безпеки та оборони України : тези доп. II Всеукр. наук.-практ. конф., 28
травня 2021 р. Харків : НА НГУ. 2021. С. 233-236.
2.
Кирилюк І. Дитяче горе. Як допомогти дитині пережити втрату?
Психолог дошкілля. 2010. №3 С.3-7.
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3.
Коен Д., Маннаріно Е., Деблінджер Е. Психотерапія з дітьми та
підлітками, які пережили травму та втрату. Львів : Свічадо, 2016. 264 с.
4.
Кризова психологія: Навчальний посібник. За заг. ред. проф. О.В.
Тімченка. Х.: НУЦЗУ, 2010. 401 с
5.
Максименко С.Д., Шевченко Н.Ф.
Психологічна допомога
тяжким соматично хворим : навч. посіб. К.: Ін-т психології імені Г.С.
Костюка; Ніжин : Міланік, 2007. 115 с
6.
Науменко О. Слово «горе» солоного кольору. Психолог дошкілля.
2010. № 8. С.8-10.
7.
Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій:
психологічна теорія і практика : монографія / за ред. С. Д. Максименка, С. Б.
Кузікової, В. Л. Зливкова. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка,
2017. 540 с.
8.
.Психосоціальна допомога в роботі з кризовою особистістю :
навчальний посібник / наук. ред. та керівник проблем. групи Л. М. Вольнова.
К. , 2012. 275 с.
9.
Титаренко Т.М. Кризове психологічне консультування. К.:
Плавник, 2004. 96 с.
10. Шрамко О. Втрата близької людини: «неправильні слова».
Практичний психолог: дитячий садок. 2013. № 8. С.51-55.
Тема №6. Кризи втрати та їх подолання
Практичне заняття. Кризи втрати та їх подолання
Навчальна мета заняття: формування вміння застосовувати методи та
техніки психологічної допомоги при кризах втрати.
Кількість годин - 4 год. (денна форма навчання), 4 год. (заочна форма
навчання)
Місце проведення: аудиторія
Навчальні питання:
1.
Психодраматичний підхід у допомозі клієнтам, які зазнали
втрату.
2.
Позитивна психотерапія як засіб допомоги клієнтам, які зазнали
втрату.
3.
Гештальт-підхід до надання допомоги при кризах втрати.
4.
Медитація прощення.
5.
Техніка написання зцілювальних та прощальних листів
Хід заняття.
І. Порядок проведення вступу до заняття. На початку практичного
заняття викладач вітає студентів, називає тему, мету, план та структуру
заняття. Він актуалізує знання студентів щодо специфіці, мети, завдань та
принципів психологічної допомоги в екстремальній ситуації. Далі
проводиться перевірка самостійної роботи студентів.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
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Питання №1: Психодраматичний підхід у допомозі клієнтам, які
зазнали втрату.
Студенти розбиваються на трійки, де практикують психодраматичні
техніки психологічної допомоги. У трійці один студент виступає в ролі
психолога, другий – клієнта, а третій – спостерігає й після характеризує
роботу психолога.
Техніка «Безпечне місце»
Інструкція: Це таке місце, де Ви відчуватимете себе в цілковитій
безпеці, і лише Ви матимете доступ до нього. Це може бути місце, яке Ви
знаєте, - будинок або квартира, кімната (чим важче травма, тим компактнее),
але може бути і якийсь ландшафт, щось зовсім сюрреалістичне, вигадане, те,
що прийде Вам на розум. Не квапитеся; поважно, аби Ви себе там відчули
дійсно безпечно і захищено. Коли Ви знайдете таке місце оглядитеся, що там
знаходиться.
Якщо хочете, Ви можете дати цьому місце якась назва, хоча це не
обов'язково. Назвіть який предмет буде пов'язаний з ним. Це повинно бути
щось, що Ви пов'язуєте з цим і лише з цим місцем, і якщо я назву цей
предмет, то це місце виникне перед Вашим внутрішнім поглядом так, як ніби
Ви знаходитеся там". «Ви можете приходити сюди тоді, коли захочете і так
часто, як захочете. Ніхто окрім Вас до нього не має доступу. Ви не повинні
пояснювати, чому Ви приходите сюди. Це місце, де є захист і сила".
"Будь ласка, спробуйте зробити жест, який дасть Вам зрозуміти, що Ви
знаходитеся в Безпечному місці. Ви можете, наприклад, торкнутися кінчиком
великого пальця кінчика вказівного пальця лівої руки. Можливо, що Вам на
розум приходить яке-небудь слово, яке бажане. Спробуйте об'єднати всі три
речі, - внутрішню картину місця, жест і слово.
Питання №2. Позитивна психотерапія як засіб допомоги клієнтам, які
зазнали втрату.
Студенти розбиваються на трійки, де практикують техніки позитивної
терапії. У трійці один студент виступає в ролі психолога, другий – клієнта, а
третій – спостерігає й після характеризує роботу психолога.
Техніка «Чарівна паличка»
Щоб подолати обмеження реальності і встановити реальну мету,
консультант може запропонувати пофантазувати: «Якби у мене була чарівна
паличка, я змахнув би нею і ... Як тепер виглядає ваше життя? Які зміни
відбулися? Чи помітно це іншим людям? »
Техніка «Сходи досягнень»
Для реалізації рішення необхідно не тільки передбачати планований
результат, але і перевіряти на кожному етапі, чи йдуть зміни в заданому
напрямку. Крім того, важливе відчуття досягнутого прогресу. Особливо воно
необхідне при тривалій реалізації довгострокового рішення. Ця техніка, як і
наступна за нею, допомагає клієнту визначити свої орієнтири.
«Припустимо, ви стоїте на першій ступені десятиповерхового будинку.
На якому поверсі знаходиться ваша мета? Розкажіть, чим ваше положення,
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скажімо, на п'ятому поверсі відрізняється від становища на четвертому ...
Тепер опишіть, чим відрізняється кожна з п'яти (десяти) сходинок першого
прольоту? А друга? Що ви повинні зробити для того, щоб піднятися на
кожну з цих сходинок? »
Консультант повинен пам'ятати, що занадто детальне планування
настільки ж шкідлива, як і занадто загальне, схематичне. Загальна схема не
дає уявлення про конкретні дії. Занадто детальне планування переутомляет і
породжує відчуття скутості, неприродності, обмежує можливість чуйно
реагувати на зміну обставин.
Техніка «Нитка Аріадни»
«Щоб ми не збилися з шляху, Аріадна щотижня (день, місяць, квартал часовий період визначається характером проблеми) зав'язує на своїй нитки
вузлики. Уявіть, що ви дійшли до першого вузлика: як ви дізнаєтеся, що
досягли успіху на шляху досягнення мети? Як інші (рідні, друзі і т. п.) завтра
(через тиждень і т. д.) дізнаються, що ви домоглися успіху? Як ви доведете
скептику, що досягли успіху? »
Роль скептика грає сам консультант. Клієнт повинен захищати свої
досягнення. Так він вчиться розуміти, що дійсно досяг прогресу і цінує свої
досягнення.
Техніка «Проблема як друг»
Техніка дозволяє усунути сліпе опір проблемі, блокуючу її дозвіл, і
зайняти позицію «співпраці з проблемою», а також знайти сенс в супутньому
стражданні або дискомфорті, відчути цінність відбувається. Клієнт відповідає
на наступні питання: «Якби дана проблема була вашим другом, що б вона
вам сказала? Чому вона хоче вас навчити? Для чого вона з'явилася у вашому
житті? »
Питання №3: Гештальт-підхід до надання допомоги при кризах втрати.
Студенти розбиваються на трійки, де практикують техніки гештальтпідхіду. Для відпрацювання питання викладач демонструє відеозапис техніки
«пустий стілець», «діалог між частинами власної особистості». Далі в малих
групах обговорюються переваги та обмеження використання методую
Питання №4: Медитація прощення.
Прослухання та подальший аналіз аудіо запису медитації прощення.
Питання №5: Техніка написання зцілювальних та прощальних листів.
Студентам дається покрокова модель прощального листа. Вони пишуть
цей лист будь-якій людини, з якою хочуть попрощатися.
Обговорення техніки, емоцій та думок студентів у процесі написання
листа.
Техніка «Послання небес».
Техніка «Лист з майбутнього».
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Наприкінці заняття
викладач запитує у студентів, який досвід вони придбали й просить
висловити свої думки стосовно труднощів та планів розвитку одержаних
навиків.
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Переглянути фільм «Умереть молодым» відповісти на запитання,
записавши відповіді у зошит. 1. Який тип реагування на свою хворобу
проявляв герой фільму Віктор? 2. Що допомагало йому справитись із
больовими відчуттями? Де він черпав ресурси? 3. Які психологічні та
фізіологічні реакції спостерігались у Віктора під час загострення хвороби? 4.
Які емоційні реакції на хворобу Віктора проявляла Хіларі? Чи проявлявся
феномен созалежності до його хворобливого стану? 5. Які емоції та враження
викликав у вас перегляд фільму?
Переглянути фільм «1+1» і відповісти на запитання, записавши
відповіді у зошит. 1. Які стратегії реагування на хворобу проявляв герой
фільму Філіп до появи в його домі Дрісса? 2. Що вніс до життя Філіпа Дрісс?
Які стратегії життя він запропонував Філіпу? 3. Як вплинуло на життя та
сприйняття свого стану Філіпа така поведінка Дрісса? 4. Які психологічні
особливості героїв фільму найбільше вразили вас? 5. Які емоції та враження
викликав у вас перегляд фільму?
Опишіть особливості психологічного консультування та психологічної
допомоги клієнту, що пережив втрату з урахуванням його вікових
особливостей (на стадії шоку, на стадії гострого горя, на стадії відновлення).
4. Розробити просвітницький буклет для проведення психоедукації на будьяку тему: 1) як пережити втрату; 2) тривога і як з нею впоратися; 3) як
розвити стресостійкість.
Література:
1.
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Титаренко Т.М. Кризове психологічне консультування. К.:
Плавник, 2004. 96 с.
10. Шрамко О. Втрата близької людини: «неправильні слова».
Практичний психолог: дитячий садок. 2013. № 8. С.51-55.
Тема № 7. Суїцидальні кризи та їх подолання
Практичне заняття. Суїцидальні кризи та їх подолання
Навчальна мета заняття: формування вміння застосовувати методи
психологічної діагностики суїцидальних станів, визначати чинники ризику,
надавати психологічну допомогу при суїцидальних кризах.
Кількість годин - 2 год. (денна форма навчання), 2 год. (заочна форма
навчання)
Місце проведення: аудиторія
Навчальні питання:
1.
Індикатори суїцидального ризику.
2.
Консультування суїцидальних клієнтів.
Хід заняття.
І. Порядок проведення вступу до заняття. На початку практичного
заняття викладач вітає студентів, називає тему, мету, план та структуру
заняття. Він актуалізує знання студентів щодо суїцидальної поведінка як
форми кризового реагування людини. Далі проводиться перевірка
самостійної роботи студентів.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Питання №1: Індикатори суїцидального ризику.
Студенти розбиваються на трійки, де практикують використання шкали
суїцидального ризику Лос-Анджелеського суїцидологічного центру. У трійці
один студент виступає в ролі психолога, другий – клієнта, а третій –
спостерігає й після характеризує роботу психолога.
Потім студенти
аналізують процедуру проведення, співставляють питання шкали з
ситуативними, когнітивними, емоційними, поведінковими індикаторами
суїцидального ризику, обмінюються думками.
Питання №2:Консультування суїцидальних клієнтів.
Студенти у трійках складають план психологічного консультування
клієнтів з різними видами суїцидальних намірів та мотивів. Окремо
приділяють увагу пошуку внутрішніх та зовнішніх ресурсів клієнта.
Опрацювання техніки: «Визначення сенсу суїциду».
Підготувати реферати на теми:
а) «Загальні принципи психологічної допомоги суїцидальним
клієнтам».
б) «Консультування суїцидальних клієнтів».
в) «Психологічне консультування осіб, які уціліли після самогубства».
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття. Наприкінці заняття
викладач запитує у студентів, який досвід вони придбали й просить

26

27

висловити свої думки стосовно труднощів та планів розвитку одержаних
навиків.
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