




Вступ

Навчальна  програма  дисципліни  “Психологія  травми”  складена  відповідно  до
освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки _   перший (бакалаврський)  _
спеціальності ___053 «ПСИХОЛОГІЯ»_.                                             (назва рівня вищої освіти)
(код і назва спеціальності)

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  теоретичні  та  емпіричні  основи
розуміння сутності психічної травми.

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Поняття психічної травми та пихотравмуючої ситуації..

  2. Особливості травматичного досвіду в різних ситуаціях

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета.

Навчальний  курс  «Психологія  травми»  є  одним  із  курсів  за  вибором  циклу
професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю «Психологія» і включає сплановані та
рівномірно  розподілені  складові  теоретичної  та  практичної  підготовки.  Мета  курсу  –
ознайомити  слухачів  з  основними  поняттями  і  проблемами,  пов'язаними  з  вивченням
психології  травми,  що  виникає  у  людини  внаслідок  перебування  в  негативних
(напружених, кризових, екстремальних) ситуаціях;  сформувати у студентів уявлення про
сучасні та актуальні підходи до змісту понять психічної травми та травматичної ситуації;
вчити використовувати в прикладних  дослідженнях базові  знання з області теорії  та
методології психологічної науки.

Завдання.
-  засвоїти  понятійний  апарат  дисципліни,  вивчити  ознаки  травматичної  ситуації  та
психічної травми; 
-  сформувати  здатність  до  аналізу  теоретичних  і  емпіричних  досліджень  з  проблеми
психології травми в історичному контексті з метою формування комплексних уявлень про
феномен в професійній свідомості студентів; 
-  розглянути  теоретичні  підходи  до  розуміння  психічної  травми  як  необхідної
умови  для  розуміння  причин,  механізмів  формування  та  феноменологічних
особливостей явища, а також подальшого їх урахування в організації психодіагностичної
та консультативній роботі практичного психолога; 
- формування у студентів умінь і навичок, що допоможуть в майбутньому консультувати і
надавати психологічну допомогу особам, що пережили травматичні ситуації.

Процес  вивчення  дисципліни  спрямований  на  формування  елементів  наступних
компетентностей:
а)  загальних компетентностей спеціальності (ЗК):  ЗК1. Здатність застосовувати знання у
практичних  ситуаціях.  ЗК5.  Здатність  бути  критичним  і  самокритичним.  ЗК11.
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її
місця  у  загальній  системі  знань  про  природу  і  суспільство  та  у  розвитку  суспільства,
техніки  і  технологій,  використовувати  різні  види  та  форми  рухової  активності  для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.   .
б)  фахових  компетентностей  спеціальності  (СК):  СК2.  Здатність  до  ретроспективного
аналізу  вітчизняного  та  зарубіжного  досвіду  розуміння  природи  виникнення,
функціонування та розвитку психічних явищ. СК8. Здатність організовувати та надавати
психологічну  допомогу  (індивідуальну  та  групову).  СК9.  Здатність  здійснювати
просвітницьку  та  психопрофілактичну  відповідно  до  запиту  СК11.  Здатність
дотримуватися норм професійної етики



 (Вказуються компетентності, елементи яких формуються, відповідно до стандартів
вищої освіти  й освітньої програми та їх коди)

Очікувані  результати  навчання. У  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни
студент повинен знати: 
-  основні  поняття  кризової  психології;  види,  рівні  реакцій  на  травматичну  ситуацію,
значення  сімейного  та  інтерперсонального  контексту  при  психологічних  травмах,
особливості переживання травматичного досвіду в дитячому віці;
-  принципи  та  підходи,  на  яких  мають  ґрунтуватись  психологічна  діагностика,
консультування,  психологічна  допомога  і  корекція  осіб,  що  пережили  травматичні
ситуації;
-  сутність  основних  психологічних  проблем,  з  якими  стикається  психолог  в  роботі  з
особами, що пережили травматичні ситуації та шляхи їх розв'язання..
вміти: 
- виділяти предмет та понятійні складові дисципліни «Психологія травми»; 
- орієнтуватись в спектрі проблем, що виникають внаслідок травматичних ситуацій;
- обстежувати та надавати психологічні консультації  особам, що пережили травматичні
ситуації;
-  орієнтуватися  в  науковій  літературі,  джерелах  періодики,  інтернет-ресурсах  з  метою
самостійного пошуку і відбору інформації; 
-  вести  дискусії  на  задану  тему,  висловлювати  власну  точку  зору  і  доводити  власні
припущення з опорою на методологічні, теоретичні, практичні дані науки.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _150_ годин, що становить  _5_
кредитів ЄКТС.

2. Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Поняття психічної травми та пихотравмуючої ситуації.

Тема 1. Психотравмуюча ситуація та її психологічні наслідки 

Поняття  кризи,  конфлікту,  стресу.  Поняття  травмуючої  ситуації.  Її  ознаки  та
різновиди. Історія вивчення психологічних реакцій на травмуючу ситуацію. Сприйняття
травмуючої ситуації людиною. Види та рівні реакцій на травмуючу ситуацію. Динаміка
психологічних реакцій при катастрофах.

Тема 2. Психічна травма

Стрес,  травматичний  стрес  та  посттравматичний  стресовий  розлад.  Поняття
психічної травми.  Особливості переживання психічної травми у дітей. Психодіагностика
розладів,  пов’язаних психічною травмою. Особливості  психічних процесів  і  станів  при
психічній  травмі.  Індивідуальні  особливості  переживання  психічної  травми.  Психічна
травма  і  внутрішні  конфлікти.  Робота  механізмів  психологічного  захисту  (дисоціація).
Аутодеструктивна  поведінка  і  психічна  травма.  Консультування  осіб,  схильних  до
суїциду. Психологічні проблеми психолога при роботі з потерпілими від екстремальних
ситуацій. Вторинний ПТСР психолога та його профілактика.

Змістовий модуль 2. Особливості травматичного досвіду в різних ситуаціях

Тема 3. Особливості травматичного досвіду в різних ситуаціях

Психологічна підготовка до реального бою. Психологічні особливості комбатантів.
Психологічні аспекти тероризму. Психологічні наслідки втягнення у деструктивний культ
(секту).  Стрес  радіаційної  загрози,  його  психологічні  причини  і  наслідки.  Поняття
неперервної прихованої атомної паніки. Різновиди та психологічні наслідки насильства.
Консультування  дітей,  що  постраждали  від  насильства.  Консультування  жертв



сексуального  насильства.  Консультування  жертв  сімейного  насильства.  Соціально-
стресовий розлад.

Тема  4. Психологічна  допомога  в  травматичній  ситуації  та  кризова
інтервенція 

Особливості  діяльності  психолога  у  вогнищі  екстремальної  ситуації,  основні
правила  та  принципи.  Психологічна  допомога  у  кризових  психологічних  станах.
Дебрифінг  як  метод  роботи  з  потерпілими  від  екстремальної  ситуації.  Методи  зняття
психологічного напруження, робота з емоційними переживаннями потерпілих.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Залік

5. Методи діагностики успішності навчання   
Поточне  оцінювання:  усне  опитування,  перевірка  конспектів,  творчих  завдань,

перевірка  оформлення  результатів  практичних  робіт,  доповіді-повідомлення, оцінки  за
термінологічні диктанти; модульний контроль; підсумковий контроль (залік)

Критерії  оцінювання
1. Наявність конспекту лекцій                                           5
2. Виступ на семінарі за обраною темою                          5
3. Участь у груповій роботі за темою семінару                5
4. Участь у дискусії за темою семінару                             5
5. Модульний контроль 1                                                  20
6. Модульний контроль 2                                                  20

         5. Підсумковий контроль                                                   40.

Примітки:
1. Програма навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним

закладом. Програма  навчальної  дисципліни  визначає  місце  і  значення
навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь.
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2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-
професійної/освітньо-наукової програми.

3. Форма  призначена  для  складання  робочої  програми  навчальної
дисципліни.

4. Вищими навчальними закладами можуть вноситися зміни до форми
та  змістового  наповнення  «Програми навчальної  дисципліни»  залежно від
специфіки та профілю вищого навчального закладу.

5. Формат бланка – А4 (210297 мм).
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