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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна Заочна (1,6) Заочна (2,0) 

 «Психологія посттравматичних стресових розладів» 
курс 1 1 1 

семестр 2 2 2 

обсяг кредитів 4 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 120 

Аудиторні 34 2 4 

модульний контроль 2 - - 

семестровий контроль 1 1 1 

самостійна робота 70 116  114 

Форма семестрового контролю залік залік залік 

 

2. Статус дисципліни: вибіркова  

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання цієї навчальної дисципліни поєднує два аспекти:  теоретичний 

(знання) та практичний (вміння та навички).  

У теоретичному аспекті - це надання  майбутнім фахівцям психологічних знань щодо 

проявів та механізмів розвитку постстресової проблематики особистості, особливостей 

психологічної допомоги людям, які мають означені проблеми, специфіки організації та  

методів реабілітаційної роботи з даною категорією клієнтів, а саме: 

- надання знань щодо особливостей психосоціального функціонування людини в 

постстресовий період; 

-  особливостей психотрансформації особистості (образу “Я”, емоційної, 

мотиваційної систем, системи цінностей і смислів) в постстресовий період; 

- симптоматики дистресових станів;  

- проявів накопиченого (хронічного)стресу; 

- ресурсних можливостей людини; 

- основних напрямків  реабілітаційної діяльності; 

- організації реабілітаційної діяльності; 

- методології реабілітаційної діяльності; 

- особливостей використовування різних психотехничних засобів; 

У практичному аспекті - це допомога  майбутнім фахівцям в оволодінні 

психологічними вміннями щодо розв’язання завдань, які знаходяться у колі постстресової 

проблематики, та навичками реабілітаційної роботи, а саме:  

- організації реабілітаційної діяльності; 

-  побудування стратегії реабілітаційної роботи, вибору методів роботи, підбору 

психотехнічного забезпечення; 

- оволодіння навичками практичної реабілітаційної роботи, яка спрямована на 

поліпшення психичного стану, підвищення потенціалу внутрішньої активності особистості, 

її стійкості до стресу;  

- оволодіння навичками організації діяльності щодо профілактики постстресових 

проблем, організації психологічного супроводження професійної діяльності  спеціалісті, які 

працюють в умовах підвищених стресових навантажень (перш за все, в авіації);  

Головним завданням вивчення дисципліни є оволодіння студентами  знаннями, 

вміннями та навичками, які дозволять майбутньому фахівцю вирішувати на практиці завдання 

організації психореабілітаційної діяльності та оптимізації  “людського фактору”. Для цього 

студент має у процесі вивчення дисципліни засвоїти теоретичні знання щодо стресової 

активності людини, стратегій подолання стресу, феноменології постстресових розладів. Він  

має зорієнтуватися у існуючих підходах до організації реабілітаційної роботи з наслідками 



стресу, а також профілактичної роботи, метою якої  є підвищення стресової витривалості 

особистості. Серед практичних завдань на перший план виходить оволодіння методами 

реабілітаційної діяльності та  управління стресом,  підвищення ресурсних можливостей 

людини.  

Після вивчення курсу студенти будуть: 

знати: 

- основні концепції стресу; 

- особливості психосоціального функціонування людини в постстресовий період; 

-  особливості психотрансформації особистості (образу “Я”, емоційної, мотиваційної 

систем, системи цінностей і смислів) в постстресовий період; 

- симптоматику дистресових станів та методи психодіагностики стресу;  

- прояви накопиченого (хронічного)стресу; 

- мати знання щодо ресурсних можливостей та “джерел” ресурсів людини; 

- мати знання щодо основних напрямків  реабілітаційної діяльності; 

- особливості організації реабілітаційної діяльності; 

- знати методологічні основи постстресової реабілітаційної діяльності; 

- специфіку використовування різних психотехничних засобів; 

- особливості процесів саморегуляції та управління цими процесами; 

- механізми управління мотивацією людини; 

- особливості швідкої реабілітаційної допомоги постраждалим в умовах раптового 

екстремального стресу; 

- специфічні феномени, які притаманні цієї категорії клієнтів та потребують особливої 

уваги спеціаліста – психолога; 

вміти:  

- ефективно застосовувати отримані ним теоретичні знання з курсу при розв’язанні 

складних практичних завдань з організації та здійснення реабілітаційної діяльності  

-  вміти будувати стратегію реабілітаційної роботи та психотехнічно забезпечувати її; 

- володіти прийомами практичної реабілітаційної роботи, яка спрямована на поліпшення 

психичного стану, підвищення потенціалу внутрішньої активності особистості, 

стійкості до стресу;  

- володіти методами та прийомами управління мотивацією та вольовими ресурсами 

людини; 

- володіти навичками організації діяльності щодо профілактики постстресових проблем; 

- вміти розробляти стратегію психологічного супроводження професійної діяльності 

спеціалістів, які працюють в умовах підвищених стресових навантажень (перш за все, 

в авіації);  

-  

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

 
Інтегральна компетентність - Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми в процесі 

навчання і професійної діяльності в області психології, передбачає 

проведення досліджень та / або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 
Загальні компетентності 

(ЗК) 
1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях 

2. Здатність проведення наукових та прикладних досліджень 

на професійному рівні. 

3. Здатність професійно аналізувати інформацію, оцінювати 

повноту і можливості її використання. 

4. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми. 
5. Здатність мотивувати людей і рухатися до спільної мети. 

 



Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
1. Здатність самостійно планувати, організовувати і здійснювати 

психологічне дослідження з елементами наукової новизни і 

практичної значущості. 
2. Здатність розуміти і використовувати інноваційні технології в 
професійній діяльності. 
3. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу в 
залежності від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів і технік. 
4. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання 
основ ділового спілкування, навички роботи команд. 
5. Здатність дотримуватись у професійній діяльності норм 

професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

 

 

 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Психологія посттравматичних стресових розладів 
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Змістовий модуль І. Теоретичні основи психологи посттравматичного стресового 

розладу (ПТСР) 

Тема 1 Поняття про ПТСР як біологічну і психологічну 

категорії 

4 2 12 
У 

Тема 2 Діагностика та класифікація психічних і поведінкових 

розладів 

6 2 12 
У, ПК 

Змістовий модуль ІІ. Методологія аналізу посттравматичного стресового розладу  
Тема 3 Теоретичні моделі посттравматичного стресового 

розладу  

6 4 12 

Сер 

Тема 4 Фактори розвитку ПТСР 6 2 12 У, ПК 

Тема 5 Діагностичні критерії посттравматичного стресового 

розладу.  

6 4 10 У 

Тема 6 Методи корекції та психотерапії ПТСР 6 2 12 У, СР 

Всього: 120 34 16 70 залік 

 

Форми контролю: усне опитування - У 

 контрольні роботи - КР 

 перевірка конспектів - ПК 

 перевірка знань для самостійної роботи - СР 

 тестування - Т 

 колоквіум - До 

 інші - _________________________________ 



Змістовий модуль 1. «ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ 

ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ (ПТСР). » 

 

Тема 1. Поняття про ПТСР як біологічну та психологічну категорію.  

Диференціація понять стрес, травматичний стрес, посттравматичний стрес. Теорія 

загального адаптаційного синдрому Г. Сельє. Основні фізіологічні механізми й прояви 

ПТСР. Дія стресора на організм. Роль нервової системи в розвитку стресу. Еустрес і 

дистрес. Ознаки виразності дистресу. Травматичний стрес. Клінічні прояви ПТСР. 

Основні фактори, що впливають на ПТСР. Причини стресової напруги. Особливості 

ПТСР. Форми прояву ПТСР. Стадії ПТСР. Зміна сприйняття при стресі. Стресова 

стійкість. Зміна поведінкових реакцій при стресі. Зміна інтелектуальних процесів при 

стресі. Зміна фізіологічних процесів при стресі. Емоційні прояви стресу. Об'єктивні 

методи оцінки рівня стресу. Суб'єктивні методи оцінки рівня стрессу  

Література: [1-5,10-15,23-28,32]. 

 

Тема 2. Діагностика та класифікація психічних та поведінкових розладів.  

Традиційний розподіл психічних розладів: органічні та функціональні. Розподіл 

психічних розладів за чинниками виникнення: екзогенні (вплив зовнішніх чинників) та 

ендогенні (вплив внутрішніх чинників). Перша версія Міжнародної класифікації 

хвороб і причин смерті (МКХ). Класифікація психічних та поведінкових розладів МКБ–

10. Класифікація психічних станів дезадаптації, що виникають в екстремальних умовах, 

розроблена Ю. А. Александровським. Непатологічні невротичні прояви (адаптаційні 

стани). Психогенні розлади з непсихічною симптоматикою (психогенні реакції, 

невротичні стани). Психогенні розлади із психотичною симптоматикою (реактивні 

психози - гострі й затяжні). Патохарактерологічні розлади (неврозоподібні, невротичні, 

посттравматичні стресові; невротичні й психопатоподібний розвиток особистості й ін.)  

Література: [1,11,14,15,26,27,30,32]. 

 

 

 

Змістовий модуль 2. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ПОСТРАВМАТИЧЕСКОГО 

СТРЕСУ  

 

Тема 3. Теоретичні моделі посттравматичного стресового розладу. 

Психодинамічна модель посттравматичного стресового розладу. Психічна травма як 

центральне поняття психоаналітичної інтерпретації ПТСР (З. Фрейд, А. Фрейд, Д. Винникотт, 

М. Хан). Когнітивна модель посттравматичного стресового розладу. Дослідження стресу (Р. 

Лазарус) і страху (А. Бек, Г. Емері) у формуванні когнітивного напрямку вивчення ПТСР. 

Психічна травма як детермінанта виникнення ПТСР. Психічна травма як зміна базисних 

переконань особистості (концепція Р. Янофф-Бульман). Психосоціальна модель 

посттравматичного стресового розладу. Соціальні фактори (соціальні умови й механізми 

соціальної адаптації) у розвитку посттравматичного стресу. Біологічна модель 

посттравматичного стресового розладу. Аналіз психофізіологічних, біохімічних і генетичних 

досліджень, що підкреслюють біологічну схильність у формуванні посттравматичного 

стресового розладу  

Література: [2-10,17-21, 26-30,32] 

 

Тема 4. Фактори розвитку ПТСР. 

Суб'єктивні причини виникнення психологічного стресу. Невідповідність генетичних 

програм сучасним умовам. Стрес від реалізації негативних батьківських програм. 

Стрес, викликаний когнітивним дисонансом і механізми психологічного захисту. 

Стрес, пов'язаний з неадекватними установками й переконаннями особистості. 



Неможливість реалізації актуальної потреби. Стрес, пов'язаний з неправильною 

комунікацією. Об'єктивні причини виникнення психологічного стресу. Умови життя й 

роботи (постійні компоненти існування). Взаємодія з іншими людьми. Політичні й 

економічні фактори. Вплив психотравми на рівень ПТСР. Соціальні, етнокультурні, 

демографічні фактори, що впливають на розвиток ПТСР. Вроджені особливості 

організму й ранній дитячий досвід. Когнітивні фактори. Негативні наслідки медичного 

фактора. Особистісні й поведінкові розлади і ПТСР. Посттравматичний синдром.  

Література [2,5,10,12,14,17,26,30,33,37,40] 

 

Тема 5. Діагностичні критерії посттравматичного стресового розладу. 

Понятійний апарат дисципліни. Диференціація понять стрес, травматичний стрес, 

посттравматичний стрес. Історичний аспект оформлення досліджень по психології 

ПТСР. Критерії діагностики посттравматичного стресового розладу. Діагностичні 

критерії ПТСР у класифікаціях психічних і поведінкових розладів: критерії ПТСР по 

МКБ-10 ВІЗ і DSM-IV. Епідеміологія ПТСР. Феноменологія посттравматичного 

стресового розладу. Психологічна картина ПТСР. Предиктори ПТСР. Роль і значення 

травматичних ситуацій у формуванні ПТСР. Типи травматичних ситуацій.  

Література: [5, 10, 12, 17, 20, 21, 24, 28, 30, 32].  

 

 

Тема 8. Методи корекції й психотерапії ПТСР. 

 Методи регуляції, навіювання й екстренна психологічна допомога при стресі й 

стресових розладах. Використання технологій символодрами, нейролінгвістичного 

програмування й психогенеза при стресі й стресових розладах. Особливості 

психологічної корекції при ПТСР. Фазово-орієнтований підхід допомоги при горі й 

ПТСР. Поведінкова терапія. Раціональна психотерапія. Гештальт-орієнтовані методи. 

Тілесно- орієнтована терапія. Методи екстреної психологічної допомоги. Аутогенне 

тренування. Технології підвищення адаптованості особистості. Модель раціонального 

самоврядування. Профілактика й психогігієна стресу, посттравматичних стресових 

розладів Методи групової терапії й антистрес - тренінг. Оптимізація соціальної 

взаємодії як спосіб профілактики стресу й адаптації. Психологічна допомога незабаром 

після участі у кризовій ситуації - психологічний дебрифінг. Основні форми групової 

дискусії: аналіз конкретних ситуацій і груповий самоаналіз (аналіз процесів 

міжособистісної взаємодії в групі). Специфіка використання рольових ситуацій та 

сюжетно-рольових ігор. Переваги та недоліки групового консультування порівняно з 

індивідуальним. Специфічні особливості проведення телефонного консультування. 

Типи звернень до телефонних консультативних служб. Організаційні моделі інтернет-

консультування та недоліки й переваги віртуальної психологічної допомоги. 

Індивідуальна психологічна робота. Метод десенсибілізації переробки рухами очей 

(ДПРО). Аутогенне тренування. Метод біологічного зворотного зв'язка. Дихальні 

техніки. М'язова релаксація. Раціональна психотерапія. Дисоціювання від стресу  

Література: [5, 6, 24, 26, 32]. 

 

7. Плани семінарських (практичних) занять  

 

Семінарське заняття 1. Поняття про ПТСР як біологічної і психологічної категорії 

1. Диференціація понять стрес травматичний стрес посттравматичний стрес.  

2. Теорія загального адаптаційного синдрому Р. Сельє.  

3. Основні фізіологічні механізми і прояви ПТСР.  

4. Дія стресора на організм.  

5. Роль нервової системи у розвитку стресу.  



  

Семінарське заняття 2. Діагностика та класифікація психічних і поведінкових 

розладів 

1. Традиційне розподіл психічних розладів: органічні та функціональні.  

2. Розподіл психічних розладів за факторами виникнення 

3. Класифікація психічних станів дезадаптації, що виникають в екстремальних 

умовах, розроблена Ю. А. Олександрівським. 

4.  Непатологические невротичні прояви (адаптаційні стану). 

5. Психогенні розлади з непсихической симптоматикою (психогенні реакції, 

невротичні стани).  

 

Семінарське заняття 3. Теоретичні моделі посттравматичного стресового розладу 

1. Психодинамічна модель посттравматичного стресового розладу.  

2. Психічна травма як центральне поняття психоаналітичної інтерпретації ПТСР (З. 

Фрейд, А. Фрейд, Д. Винникотт, М. Хан).  

3. Когнітивна модель посттравматичного стресового розладу.  

4. Дослідження стресу (Р. Лазарус) та страху (А. Бек, Р. Емері) у формуванні 

когнітивного напряму вивчення ПТСР.  

5. Психічна травма як детермінанта виникнення ПТСР.  

 

Семінарське заняття 4. Фактори розвитку ПТСР 

1. Суб'єктивні причини виникнення психологічного стресу.  

2. Невідповідність генетичних програм сучасним умовам.  

3. Стрес від реалізації негативних батьківських програм. Стрес, викликаний 

когнітивним дисонансом і механізми психологічного захисту.  

4. Стрес, пов'язаний з неадекватними установками і переконаннями особистості. 

5. Неможливість реалізації актуальної потреби.  

 

Семінарське заняття 5. Діагностичні критерії посттравматичного стресового 

розладу  

1. Диференціація понять стрес травматичний стрес посттравматичний стрес.  

2. Критерії діагностики посттравматичного стресового розладу.  

3. Діагностичні критерії ПТСР в класифікаціях психічних і поведінкових розладів: 

критерії ПТСР за МКХ-10, ВОЗ та DSM-IV.  

4. Епідеміологія ПТСР.  

 

Семінарське заняття 6. Методи корекції і психотерапії ПТСР 

1. Методи регулювання, навіювання та екстрена психологічна допомога при стресі і 

стресових розладах.  

2. Використання технологій символодрамы, нейролінгвістичного програмування та 

психогенезу при стресі і стресових розладах. 

3. Особливості психологічної корекції при ПТСР.  

4. Поведінкова терапія.  

5. Раціональна психотерапія.  

6. Гештальт-орієнтовані методи.  

 

8. Контроль навчальних досягнень 

 

8.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 8 8 12 12 

Відвідування семінарських занять 1 10 10 14 14 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 10 100 14 140 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 - - 14 140 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 10 50 16 80 

Виконання модульної роботи 2 2 2 2 2 

Виконання ИНДЗ 30 - 30 - 30 

Разом 59 40 200 62 418 

Максимальна кількість балів:  618 

618: 100 = 6,18. Студент набрав Х 

балів; Розрахунок: Х: 6,18 = загальна 

кількість балів. 

  32  68 

 

8.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінки. 

 

Самостійна робота 1. (12 годин) 

Скласти таблицю «Принципи побудови комплексного клініко-психологічного 

дослідження в клініці з урахуванням віку та культурних особливостей пацієнтів. Основні 

сучасні класифікації психічних і поведінкових розладів (МКБ-10, DSM-IV)»: 

 

Принципи Класифікація 

  

 

Самостійна робота 2. (14 годин) 

Скласти таблицю «Клінічне опитування пацієнта, принципи, етапи. Кваліфікаційна 

характеристика медичного психолога. Методи дослідження в клінічній психології»: 

 

Питання опитування 

пацієнтів 

Характеристика клінічного 

психолога 

Методи дослідження 

психічних процесів 

   

 

Самостійна робота 3. (12 годин) 

 Дитина которий раніше пережив втрату, відторгнення може лякатися, або 

підозріло ставитися до позитивних відносин;  

 Дитина, який отримував заохочення в той час як переживав сексуальне 

насильство, може боятися прихованих мотивів;  

 Дитина, яка весь час переживав хаотичне ставлення, може проявляти 

амбівалентність у відносинах з дорослим;  

З наведених вище прикладів опишіть на кожен з них типові реакції людини на стрес: 

 Бей; 

 Біжи; 

 Замри. А потім відпочинь і відпрацюй.... 



Наведіть аргументи на користь вибору кожного з них і охарактеризируйте їх прояви 

(крик, ізоляция, страх, «заморожування»).  

 

Самостійна робота 4. (12 годин) 

У разі наявності травматичного досвіду джерелом надмірного або недостатнього 

порушення на стрес-фактор виступає лимбичекая система (сигнальна система), реакція якої не 

змінюється з усвідомленням ситуації. Однією з важливих складових лімбічної системи є 

міндалевидное тіло. Функції мигдалики: 

 У разі її активації мозок знає чого чекати –  

 При травматизації і хронічному стресі міндаліна активізується надмірно; 

 З-за надмірної активації міндалины кора мозку деактивується, зникає компонент 

усвідомлення (дійсно фактор є загрозливим). 

 При цьому запускаються стародавні реакції: бий,тікай, замри. 

Опишіть в яких областях мозку відбувається аналіз, прийняття рішень, причинно-наслідкові 

зв'язки, інтеграція нової інформації). Кикие здатності при цьому необхідні для оптимального 

збудження нервової системи?. 

 

Самостійна робота 5. (10 годин) 

У роботі з жертвами сексуального насильства і зловживання використовуються 

наступні варіанти турботи про себе: фізична, психологічна, емоційна, професійна. На підставі 

вищенаведеного прикладу турботи про себе на фізичному рівні, розробіть в трійках варіанти 

турботи на психологічному, емоційному, професійному рівнях. Наприклад:  

 Я регулярно виконую комплекс фізичних вправ 

 Я регулярно проходжу профілактичний медичний огляд 

 Я отримую медичне лікування, коли це необхідно 

 Я сплю достатньо 

 Я їжджу в одноденні поїздки 

 Я іноді не відповідаю на телефонні дзвінки 

. 

Самостійна робота 6. (10 годин) 

На підставі наведеного нижче прикладу опишіть типи травматичних ситуацій і 

наведіть конкретні випадки і життя. Складіть проект психологічної допомоги.  

Типи травматичних ситуацій 
Тип 1. Короткострокове, несподіване травматична подія  

1. Одиничний вплив, що несе загрозу і потребує перевершують можливості індивіда 

механізмів подолання.  

Тип 2. Постійне і повторюється вплив травматичної стресора — серійна травматизація 

або пролонговану травматичну подію Приклади: повторюване фізичне або сексуальне 

насильство, бойові дії.  

1. Варіативність, множинність, пролонгованість, повторюваність травматичної події або 

ситуації, передбачуваність.  

 

Критерії оцінки: 

- змістовність - 3 бали 

- відповідність темі і стилю оформлення - 2 бали 

 

8.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінки. 
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання в кількості 25 питань.  

 

Критерії оцінки:  

- виконання тестових завдань - максимум 25 балів. 

 



8.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінки. 

Залік 

 

8.5. Орієнтовний перелік тем контрольних робіт. 

1. Теорія загального адаптаційного синдрому Р. Сельє.  

2. Психологічна допомога при гострій реакції на стрес.  

3. Критерії діагностики посттравматичного стресового розладу.  

4. Стратегія психотерапії посттравматичного стресового розладу, тактика, цілі, помилки.  

5. Методи та методики діагностики стресу.  

6. Проблеми підвищення психологічної стійкості до стресу.  

7. Умови і механізми виникнення посттравматичного стресу.  

8. Психокорекційні підходи до реабілітації при стресових розладах.  

9. Проблеми адаптації при стресових розладах і посттравматичних стресових станах.  

10. Психічні функції і поведінкові прояви у осіб з ПТСР.  

11. Значення травматичної ситуації у формуванні посттравматичного стресового розладу. 

12. Психологічні реакції і поведінку людини і груп людей у надзвичайних ситуаціях.  

13. Катастрофи та надзвичайні ситуації як причини психологічної травми.  

14. Дебрифинг як групова форма кризової інтервенції і ступінь екстреної психологічної 

допомоги.  

15. Посттравматичний стресовий розлад: сутність, особливості протікання. 

16. Насильство як причина психологічної травми.  

17. Сексуальне насильство як причина життєвої травми.  

18. Фази протікання психологічного кризи.  

19. Робота психолога з психологічною травмою: психотерапевтичні напрямки, прийоми 

роботи, методики.  

20. Способи освоєння кризовою ситуацією. 

21. Особливості психотерапії посттравматичного стресового розладу.  

22. Бар'єри й ускладнення, що виникають у психотерапевтичному процесі, обумовлені 

особистісними й соціально-психологічними особливостями пацієнтів з ПТСР.  

23. Поведінкові стратегії психотерапевтів при роботі з особами з ПТСР.  

24. Когнітивно-поведінкова психотерапія посттравматичного стресового розладу.  

25. Техніка десенсибілізації і переробки травмуючих переживань з допомогою рухів очей.  

26. Психодинамічна психотерапія ПТСР.  

27. Види суїцидальної поведінки. Причини та індикатори суїциду. Робота з суіцідентами. 

28. Поняття "криза" природа виникнення, психологічні реакції людини.  

29. Переживання як процес подолання кризи: сутність, типи.  

30. Терор і тероризм. Психологічні наслідки тероризму. 

 

 

8.6. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю  

 

1. Диференціація понять стрес травматичний стрес посттравматичний стрес.  

2. Теорія загального адаптаційного синдрому Р. Сельє.  

3. Основні фізіологічні механізми і прояви ПТСР.  

4. Дія стресора на організм.  

5. Роль нервової системи у розвитку стресу.  

6. Еустрес і дистрес.  

7. Ознаки виразності дистресу.  

8. Травматичний стрес.  

9. Клінічні прояви ПТСР.  

10. Основні фактори, що впливають на ПТСР.  

11. Причини стресової напруги.  

12. Особливості ПТСР.  

13. Форми прояви ПТСР.  



14. Стадії ПТСР.  

15. Зміна сприйняття при стресі.  

16. Стресова стійкість.  

17. Зміна поведінкових реакцій при стресі.  

18. Зміна інтелектуальних процесів при стресі.  

19. Зміна фізіологічних процесів при стресі.  

20. Емоційні прояви стресу.  

21. Об'єктивні методи оцінки рівня стресу.  

22. Суб'єктивні методи оцінки рівня стресу  

23. Діагностика та класифікація психічних і поведінкових розладів 

24. Традиційне розподіл психічних розладів: органічні та функціональні.  

25. Розподіл психічних розладів за факторами виникнення: екзогенні (вплив зовнішніх 

факторів) і ендогенні (вплив внутрішніх факторів).  

26. Перша версія Міжнародної класифікації хвороб та причин смерті (МКХ). Класифікація 

психічних і поведінкових розладів МКХ-10.  

27. Класифікація психічних станів дезадаптації, що виникають в екстремальних умовах, 

розроблена Ю. А. Олександрівським.  

28. Непатологические невротичні прояви (адаптаційні стану). 

29. Психогенні розлади з непсихической симптоматикою (психогенні реакції, невротичні 

стани).  

30. Психогенні розлади з психотичною симптоматикою (реактивні психози - гострі і 

затяжні).  

31. Патохарактерологические розлади (неврозоподібні, невротичні, посттравматичні 

стресові; невротичні й психопатоподобное розвиток особистості та ін)  

32. Теоретичні моделі посттравматичного стресового розладу  

33. Психодинамічна модель посттравматичного стресового розладу.  

34. Психічна травма як центральне поняття психоаналітичної інтерпретації ПТСР (З. 

Фрейд, А. Фрейд, Д. Винникотт, М. Хан).  

35. Когнітивна модель посттравматичного стресового розладу.  

36. Дослідження стресу (Р. Лазарус) та страху (А. Бек, Р. Емері) у формуванні когнітивного 

напряму вивчення ПТСР.  

37. Психічна травма як детермінанта виникнення ПТСР.  

38. Психічна травма як зміна базисних переконань особистості (концепція Р. Янофф-

Бульман).  

39. Психосоціальна модель посттравматичного стресового розладу.  

40. Соціальні фактори (соціальні умови та механізми соціальної адаптації) в розвитку 

посттравматичного стресу.  

41. Біологічна модель посттравматичного стресового розладу.  

42. Аналіз психофізіологічних, біохімічних та генетичних досліджень, який підкреслює 

біологічну схильність у формуванні посттравматичного стресового розладу  

43. Фактори розвитку ПТСР  

44. Суб'єктивні причини виникнення психологічного стресу.  

45. Невідповідність генетичних програм сучасним умовам.  

46. Стрес від реалізації негативних батьківських програм.  

47. Стрес, викликаний когнітивним дисонансом і механізми психологічного захисту.  

48. Стрес, пов'язаний з неадекватними установками і переконаннями особистості. 

Неможливість реалізації актуальної потреби.  

49. Стрес, пов'язаний з неправильною комунікацією.  

50. Об'єктивні причини виникнення психологічного стресу.  

51. Умови життя і роботи (постійні компоненти існування).  

52. Взаємодія з іншими людьми.  

53. Політичні та економічні чинники.  

54. Вплив психотравми на рівень ПТСР.  

55. Соціальні, етнокультурні, демографічні фактори, що впливають на розвиток ПТСР.  



56. Вроджені особливості організму і ранній дитячий досвід.  

57. Когнітивні фактори.  

58. Негативні наслідки медичного фактора.  

59. Особистісні та поведінкові розлади та ПТСР.  

60. Посттравматичний синдром  

61. Діагностичні критерії посттравматичного стресового розладу  

62. Понятійний апарат дисципліни.  

63. Диференціація понять стрес травматичний стрес посттравматичний стрес.  

64. Історичний аспект оформлення досліджень з психології ПТСР.  

65. Критерії діагностики посттравматичного стресового розладу.  

66. Діагностичні критерії ПТСР в класифікаціях психічних і поведінкових розладів: 

критерії ПТСР за МКХ-10, ВОЗ та DSM-IV.  

67. Епідеміологія ПТСР.  

68. Феноменологія посттравматичного стресового розладу.  

69. Психологічна картина ПТСР.  

70. Предиктори ПТСР.  

71. Роль і значення травматичних ситуацій у формуванні ПТСР.  

72. Типи травматичних ситуацій  

73. Методи корекції і психотерапії ПТСР  

74. Методи регулювання, навіювання та екстрена психологічна допомога при стресі і 

стресових розладах.  

75. Використання технологій символодрамы, нейролінгвістичного програмування та 

психогенезу при стресі і стресових розладах.  

76. Особливості психологічної корекції при ПТСР.  

77. Фазово-орієнтований підхід допомоги при горі та ПТСР.  

78. Поведінкова терапія.  

79. Раціональна психотерапія.  

80. Гештальт-орієнтовані методи.  

81. Тілесно орієнтована терапія.  

82. Методи екстреної психологічної допомоги.  

83. Аутогенне тренування. Технології підвищення адаптованості особистості.  

84. Модель раціонального самоврядування.  

85. Профілактика і психогігієна стресу, посттравматичних стресових розладів.  

86. Методи групової терапії і антистрес-тренінг.  

87. Оптимізація соціальної взаємодії як спосіб профілактики стресу і адаптації.  

88. Психологічна допомога незабаром після участі в кризовій ситуації - психологічний 

дебрифинг.  

89. Основні форми групової дискусії, аналіз конкретних ситуацій і груповий самоаналіз 

(аналіз процесів міжособистісної взаємодії у групі).  

90. Специфіка використання рольових ситуацій та сюжетно-рольових ігор.  

   

 

8.7. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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