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 Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни:  "Діагностика і корекція кризових 

станів вікового розвитку особистості"  складена відповідно до освітньо-

професійної / освітньо-наукової програми підготовки другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія. 

 

 Предметом вивчення  навчальної дисципліни  "Діагностика і 

корекція кризових станів вікового розвитку особистості"  є  вивчення  

методів  та технологій  діагностики та психокорекції.  Стосовно практичного 

аспекту – це вміннями щодо розв’язання життєвих криз, специфіки кризового 

консультування та вміннями щодо надання психологічної  допомоги 

особистості, яка переживає  кризовий стан вікового розвитку.  

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Дисципліна «Діагностика і корекція кризових станів вікового 

розритку особистості» викладається студентам на 2 курсі 3 семестрі для денної 

форми навчання та на 1-2 курсі 2-3 семестрах і базується безпосередньо на знаннях 

та навичках, отриманих при вивченні наступних дисциплін: загальної психології, 

диференціальної психології, Анатомії та еволюції НС людини, психофізіології та 

інших. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Психологічні особливості переживання особистістю нормативних 

криз життєвого циклу.  

2. Особливості психологічної допомоги у кризових станах вікового 

розвитку особистості. Діагностика та корекція. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу  "Діагностика і корекція кризових станів вікового 

розвитку особистості" полягає в оволодінні майбутніми фахівцями 

психологічними знаннями щодо закономірностей і специфічних проявів 

кризових станів вікового розвитку особистості,  діагностика і корекція та 

психологічний супровод людини й допомоги в цих умовах.  

Завдання дисципліни:  

- оволодіння студентами знаннями та формуванню професійної 

компетентності майбутнього практичного психолога щодо феноменології 

кризових станів, особливостей перебігу кризових ситуацій, вирішення на 

практиці завдань психологічного супроводу та допомоги особистості в 

кризових ситуаціях; 

-  набуття теоретичних знань і практичних умінь щодо, оволодіння 

прийомами та методами психологічного діагностування кризових станів; 

формування вмінь використання набутих знань у роботі з клієнтами на 

різних вікових етапах розвитку особистості; 

 -   засвоєння студентами сучасних методів, прийомів і технік 

психологічного супроводу та допомоги особистості в кризових ситуаціях 

диференційованого їх застосування в психологічній практиці. 

- ознайомлення студентів з системою психологічної служби, змістом, 

формами й методами організації та роботи психологічної служби з різними 

віковими категоріями населення; 

       Процес вивчення дисципліни спрямований на формування 

елементів наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК):  

КЗН.08. – вміти проектувати заходи щодо активності як засобу 

підвищення життєздатності людей похилого віку та осіб з обмеженими 

можливостями. 

- вміти використовувати механізми психологічного захисту та 
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продуктивної поведінки як варіанти виходу з кризової ситуації. 

КСО.07 – вміти адаптуватися до нових ситуацій, що виникають в ході 

професійної діяльності і потребують переоцінки накопиченого досвіду та 

власних можливостей.  

б) спеціальних фахових (СК):  

КСП.10 – Володіння технологіями надання психологічної допомоги в 

кризових ситуаціях. 

- Наявність сформованої професійної позиції фахівця, до надання 

професійної психологічної допомоги. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __105__ годин, що 

становить  _3,5__ кредита ЄКТС. 

 
2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Психологічні особливості переживання 

особистістю нормативних криз життєвого циклу.  

Тема 1. Психологічні особливості переживання особистістю криз 

дитинства та підліткового віку. Поняття криз дитинства та їх роль у житті 

особистості. Підліткова криза та кризи студентського віку (криза адаптації до 

умов навчання, криза «середини» навчання, криза випускника, криза 

відрахування). та дорослого віку.  

Тема 2. Психологічні особливості переживання особистістю криз 

дорослості та похилого віку Кризи ранньої дорослості. Криза середини 

життя. Криза виходу на пенсію та криза похилого віку.  

Тема 3. Сімейні кризи Життєвий цикл як динамічна характеристика 

сім’ї. Молода сім’я як особливий етап в структурі сімейного циклу. 

Нормативні сімейні кризи і закономірний характер їх виникнення. 

Психологічні причини сімейних криз. Ненормативні кризи в сім’ї. 
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Змістовний модуль 2. Особливості психологічної допомоги у 

кризових станах вікового розвитку особистості. Діагностика та корекція. 

Тема 1. Дослідження кризових станів.Особливості психологічного 

супроводу та психологічної допомоги особистості, яка переживає кризовий 

стан. Стратегії розв’язання життєвої кризи. Подолання життєвих криз як 

феномен. Особливості функціонування Его-системи особистості у період 

кризи та після неї. Реструктурізація системи видносин людини зі світом, 

оточуючими людьми. Зміна відношення до самого себе. Перетворення 

мотиваційно-ціннісної та смислової систем людини. Стратегії подолання 

життєвих криз та їх типологія.   

Тема 2. Особливості кризового консультування та психотерапії. 

Поняття кризового консультування та його особливості. Види й техніки 

кризового консультування. Принципи кризового консультування: нонімність, 

відповідальність,делікатність, добровільність, доброзичливість, довіра, 

компетентність, об’єктивність,тактовність, толерантність. Кризове 

консультування та психотерапія.   

Тема 3. Духовний та психолого-соціальний аспект паліативного 

супроводу та патронажу людей похілого віку. Огляд закордонного досвіду  

наприкладі  Німеччини. Сучасний стан паліативних служб на Україні. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – М.: Академия, 1997. – 

С. 309-312.  

2. Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия. Изучение 

влияния воспитания и семейных отношений. Пер. с англ. Ю.Брянцевой и 

Б.Красовского. – М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 512 с.  

3. Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика 

психологического консультирования: Проблемный подход. – Киев: Наук. 

думка, 1995. – 128 с. 

4. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие 

для вузов по специальности «Организационная психология». — 2-е изд. — 

М.: Флинта: МПСИ, 2002. — 648 с. 

5. Кісарчук З.Г. Психологічне консультування // Основи практичної 

психології. – К., 2001. – С. 267-283.  
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6. Кочерга О., Васильєв О. Дитячі страхи, неврози, темперамент / 

Корекційна робота психолога / Упоряд. О.Главник. – К.: Шкільний світ, 2002. 

– С.18-23. 

7. Кокуркина Н.И. Психодрама как фактор изменений Я-концепции 

старшеклассников // Школа здоровья. – 1998. – № 3-4. – С.221-226.  

8. Корекційна робота психолога / Упоряд. О.Главник. – К.: 

Шкільний світ, 2002. – 112 с.  

9. Максименко С.Д. Психічне здоров’я дітей / Авторські програми з 

психології / Упоряд. О.Главник. – К.: Шк. світ, 2002. – 112 с. 

10. Методика діагностики стратегій розв’язання конфліктних 

ситуацій Д.Джонсона та Ф.Джонсона // Практична психологія та соціальна 

робота. – 1999. – № 1. – С.24-25.  

11. Моргун В.Ф., Седых К.В. Делинквентный подросток // учеб. 

пособ. по психопрофилактике, диагностике и коррекции отклоняющегося 

поведения подростков для социальных педагогов, студентов педагогических, 

психологических, юридических специальностей, интернов-психиатров. – 

Полтава, 1995. – 161 с. 

12. Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования. 

– М.,  2001. – С.156-157.  

13.  Осипова А.А. Общая психокоррекция: учеб. пособ. для студентов 

ВУЗов. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 512 с. 

14. Панок В.Г., Рудь Г.В. Психологія життєвого шляху особистості: 

монографія. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 280 с.  

15.  Панок В.Г. Концепія національної соціально-психологічної 

служби / Педагогіка і психологія. – 1994, №2. 

16. Панок В.Г., Титаренко Т.М., Чепелєва Н.В., Рибалка В.В. Основи 

практичної психології: підручник. – К.: Либідь, 2006.–536с. 

17.  Помиткіна Л.В. Психодинамічна неконгруентність особистості: 

діагностика, корекція та консультування: монографія. – К.: Книжкове вид-во 

НАУ, 2007. – 180 с. 

18. Помиткіна Л.В. Психодіагностика в процесі консультативної 

діяльності / Консультативна психологія: підручник // І.С.Булах, 

В.У.Кузьменко, Е.О.Помиткін [та ін.]: – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 

С.191-209. 

19.  Помиткіна Л.В. Взаємодія психолога і вчителя як умова 

творчого зростання особистості учня / Творча особистість у системі 

неперервної професійної освіти: – Харків: ХДПУ, 2000. – С. 293-295. 

20. Помиткін Е.О. Актуальні питання духовно орієнтованої 

підготовки та діяльності практичного психолога / Актуальные проблемы 

профессиональной подготовки практических психологов. Сборник научных 

трудов. Приложение № 10 (15) к научному журналу «Персонал», № 5 (59), 

2000 – С.37-39.  

21.  Помиткін Е.О. Психологія духовного розвитку особистості: 

монографія. – К.: Наш час, 2007. – 280 с. 
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22. Психологічна служба: Навчально-методичний посібник для 

студентів і викладачів. – Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня Рута, 2012. 

– 488 с. 

23. Психологічна служба: методичні рекомендації до виконання 

контрольної роботи та підготовки до практичних занять / уклад. Л.В. 

Помиткіна – К.: НАУ, 2008. – 28 с. 

24. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и 

тесты. учеб. пособ. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2000. – 672с.  

25.  Практикум по общей экспериментальной и прикладной 

психологии / Под ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. – СПб., 2002. – С.379-

406. 

26.  Робота  з клієнтами соціальних служб / Упор. З.Г.Зайцева. – К., 

1994. 

27. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. 

пособ.: В 2 кн. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. –  Кн.2: Работа 

психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 480 с. 

28.  Самоукина Н.В. Первые шаги школьного психолога. 

Психологический тренинг. – Дубна, 2002. – С.63-77. 

29.  Тодорів Л.Д. Рання юність як період становлення життєвих 

перспектив // Психологія :  Зб. наук. пр. – В. 1 (8). – К.: НПУ, 2000. – С. 90-
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30. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція: (Навч. 
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31.  Положення про курсове проектування. – К., 2002. – 32 с. 

32.  ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення. 

 

Додаткова література 

  1. Абульханова-Славская  К. А. Стратегия жизни. — М., 1991. 

  2. Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування: сприяння 

розвитку клієнта: Навч. посіб: Пер. з англ. — К.: Сфера, 1998. — 342 с. 

 3. Алешина Ю. Е. Семейное и индивидуальное психологическое 

консультирование. — М.: РИЦК “Социальное здоровье России”, 1993. — 172 

с. 5. Берн Э. Трансактный анализ и психотерапия. — СПб.: Братство, 1992.  

4. Блейхер В. М., Крук И. В. Патопсихологическая диагностика. — К.: 

Здоровье, 1986. — 142 с.  

5. Бовть О. Б. Психокорекційна робота з попередження агресивності 

дітей молодшого шкільного віку // Практична психологія та соціальна 

робота. — 1997. — Жовт.— С. 21–22. 

 6. Бондаренко О. Ф. Психологiчна допомога особистостi: Навч. посіб. 

для студ. ст. курсiв психол. ф-тів та вiд-нь ун-тiв. — Харкiв: Фолiо, 1996. — 

237 с. 29  

7. Бурлачук Л. Ф. Исследование личности в клинической психологии. 

— К.: Выща шк., 1979. — 176 с.  
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Українські варіанти. — 1998. — № 2. — С. 34–36.  
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10. Воронини В. Н., Князев В. Н. К определению психологического 

понятия ситуации // Актуальные вопросы организационнопсихологического 

обеспечения работы с кадрами. — М.,1989. — С. 121–126.  

11. Гаджиева Н. М., Никитина Н. Н., Кислинская Н. В. Основы 

самосовершенствования: Тренинг самосознания. — Екатеринбург: Деловая 

книга, 1998. — 144 с.  

12. Гильбух Ю. З. Учитель и психологическая служба школы. — К.: 

Ин-т психологии АПН Украины, 1993. — 142 с.  

13. Головаха Е. И. Жизненная перспектива и профессиональное 

самоопределение молодежи. — К., 1988. 

 14. Данчева О. В., Швалб Ю. М. Практична психологія в економіці та 

бізнесі. — К.: Лібра, 1998. — 270 с.  

15. Долинська Л. В., Летченко М. В., Чепелєва Н. В., Уманець Л. І. 

Активні методи в роботі практичного психолога: Навч. посіб. — К.,1994. — 

80 с.  

16. Елизаров А. Н. Телефон доверия: работа психолога-консультанта с 

родителями в ситуации родительско-юношеских конфликтов // Вопр. 

психологии. — 1995. — № 3. — С. 38–45.  

17. Жутикова Н. В. Учителю — о практике психологической помощи. 

— М.: Просвещение, 1988. — 172 с.  

18. Имидж лидера: Психологическое пособие для политиков / Под ред. 

Е. В. Егоровой-Гартман. — М.,1994. — 265 с  

19. Кiсарчук З. Г., Журавльова Н. Ю., Онищенко Г. І., Юрченко Т. П. 

Спецiалiзована психологiчна служба: основнi види психологiчної допомоги 

населенню: Метод. рек. для психологiвпрактикiв. — К.: Мiнчорнобиль, 1995. 

— 46 с.  

20. Карамушка Л. М. Модель психологічного консультування 

керівників закладів середньої освіти з проблеми психологічної готовності до 

управління // Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасн. П’ятих 

Костюківських читань. — К., 1998. — Т. 1. — С. 569–577. 30  

23. Карамушка Л. М. Особливості психологічного консультування 

керівників освітніх закладів з проблем управління // Психологопедагогічна 

наука і суспільна ідеологія: Матеріали методолог. семінару АПН України 

(Київ, 12 листоп. 1998 р.). — К., 1998. — С. 202–208.  

21. Карамушка Л. М. Психологічні основи управління в системі 

середньої освiти: Навч. посiб. — К.:ІЗМН, 1997. — 180 с. 

 22. Карамушка Л. М., Фролов М. О. Пiдготовка шкiльних психологів 

до розв’язання проблем управління школою // Психологiчна служба в системi 

освiти: проблеми та перспективи: Тези Міжрегіон. наук.-практ. конф. — 

Запорiжжя; К., 1994. — Ч. 1. — С. 49–50.  
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23. Карвасарский Б. Д. Медицинская психология. — Л.: Медицина, 

1982. — 272 с.  

24. Кісарчук З. Г. Теоретико-методологічні проблеми діяльності 

практикуючого психолога // Практична психологія: теорія, методи, 

технології. — К., 1997. 

 25. Коновалова В. Е. Правовая психология: Учеб. пособие. — Харьков: 

Основа, 1990. — 198 с.  

26. Коняєва А. П., Лисенко В. П., Тітова Т. М., Фурман А. В. Етичний 

кодекс Товариства психологів України. — К.; Донецьк, 1993. — 8 с.  

27. Коржова Е. Ю. Методика “Психологическая автобиография” в 

психодиагностике жизненных ситуаций. — К.,1994.  

28. Кулагин Б. В. Основы профессиональной психодиагностики. — Л.: 

Медицина, 1984. — 216 с.  

29. Лидерство: Психологические проблемы в бизнесе (по материалам 

американских исследований) / Под ред Т. Н. Ушаковой. — Дубна: Издат. 

центр “Феникс”, 1997. — 176 с. 

 30. Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л., Піскун В. М. Основи дитячої 

патопсихології: Навч. посіб. — К.: Перун, 1996. — 464 с.  

31. Марасанов Г. И. Социально-психологический тренинг. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М.: Совершенствование, 1998. — 208 с.  

32. Матвійчук О. С. Психокорекційний тренінг як засіб профілактики 

девіантної поведінки підлітків // Практична психологія та соціальна робота. 

— 1997. — Жовт. — С. 23–25.  

33. Мей Р. Искусство психологического консультирования: Пер. с англ. 

— М.: Класс, 1994. — 144 с. 31 

 34. Общая психодиагностика: основы психодиагностики, 

немедицинской психотерапии и психологического консультирования / Под 

ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. — М.: Изд-во МГУ, 1987. — 304 с.  

35  Осадько О. Ю. Теоретичні та методичні засади підготовки 

практичних психологів до консультування // Практична психологія: теорія, 

методи, технології. — К., 1997. — С. 200–209.  

36. Панок В. Г. Концептуальнi питання пiдготовки, перепiдготовки i 

пiдвищення квалiфiкацiї психологiв-практикiв // Практична психологiя у 

системi освiти: Питання органiзацiї та методики. — К.: IСДО, 1996. — С. 18–

37. Панок В. Г. Концепцiя нацiональної соцiально-психологiчної служби // 

Вiсн. АПН України. Педагогiка i психологiя. — 1994. — № 2, 3. — C. 17–27.  

38. Психологическая помощь и консультирование в практической 

психологии / Под ред. М. К. Тутушкиной. — СПб.: Дидактика Плюс, 1998. — 

348 с. 

39. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в 

образовании: Учеб. пособие. — М.: Владос, 1995. — 529 с.  

40. Роджерс К. Клиентцентрированная терапия: Пер. с англ. — М.: 

Рефлбук, 1997.— 320 с.  

41. Роджерс К. О групповой психотерапии: Пер. с англ. — М.: 

ГильЭстель, 1993. — 224 с.  
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42. Самоукина Н. Практический психолог в школе: лекции, 

консультирование, тренинги. — М.: ИНТОР, 1997. — 192 с.  

 

Електронні інформаційні ресурси 

1.http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека України ім. В. І. 

Вернадського.  2. http://hklib.npu.edu.ua/ - Наукова бібліотека національного 

педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. 3. http://www.koob.ru/ - 

електронна бібліотека «Куб». 4. http://pro.fpko.ru/post-name/286/ - федерація 

психологів-консультантів онлайн. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Поточний та підсумковий контроль. Усне опитування, доповіді та 

реферати, письмові контрольні завдання, участь у дискусіях та обговореннях, 

індивідуальні завдання, тестовий контроль.  

 

Підсумковий контроль - Залік.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточний контроль Підсумковий 

контроль 

 Сума 

балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2   

Т1 Т2 Т3   Т1 Т2 Т3    

5 5 10   10 10 10  50  100 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 
зараховано 

85-89 В 
добре  

75-84 С 
70-74 D 

задовільно  
60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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5. Методи діагностики успішності навчання 

Методика проведення іспиту з дисципліни «Діагностика і корекція 

кризових станів вікового розвитку особистості». 

До іспиту допускаються студенти, які не мають академічної заборгованості, 

засвоїли навчальну програму з даної дисципліни, регулярно відвідували лекції та 

практичні заняття, виконували обов’язкові завдання на практичних заняттях, 

відвідували консультації з даної дисципліни. 

До іспиту підготовлено білети, які включають два питання.  Оцінку 

“зараховано” на заліковому занятті отримують ті студенти, які протягом семестру 

навчалися на 60 і вище балів (без опитування). Студенти, знання яких на 

практичних заняттях були оцінені нижче, ніж 60 бали, складають іспит за білетною 

програмою в усній формі. Оцінку “незараховано” отримують ті студенти, які не 

розкрили питання білету, показали слабку здатність до аналізу питань. 

 

Критерії оцінки знань і вмінь студентів на іспиту з «Діагностика і 

корекція кризових станів вікового розвитку особистості» 

Загальні критерії оцінки знань та вмінь 

Оцінка знань з дисципліни “ Діагностика і корекція кризових станів вікового 

розвитку особистості” повинна проводитися з урахуванням ступеню знання й 

розуміння особистості як цілісної системи, її структурних компонентів, видів та 

параметрів індивідуальних відмінностей, їхніх стильових, діяльнісних та 

поведінкових проявів;  вміння оцінювати неоднозначні підходи до проблеми 

розвитку й формування особистості, переконливо відстоювати свої погляди, 

логічно і послідовно реалізувати набуті знання у власних діях.  

Критерії оцінки теоретичних знань та загальної практичної підготовки 

Оцінка"Зараховано" ставиться студентам, які протягом навчального семестру 

не мали академічної заборгованості, засвоїли навчальну програму, регулярно 

відвідували лекції та практичні заняття. Студенти, які складають залік за білетною 

програмою, повинні дати повну, аргументовану відповідь, здатні аналізувати, 

виконати всі завдання, відповісти на питання білету. 

Оцінка "Незараховано” ставиться у тому випадку, коли дається неповна, 

недостатньо аргументована відповідь на питання, відсутня здатність аналізувати, 

розкривається лише одне питання білету, студенти не вміють вирішувати 

ситуаційні задачі, слабо орієнтуються в проблемах дисципліни. 

 

 

 

 

 

 

      


