




               
1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, спеціальність,
спеціалізація, рівень вищої

освіти

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Загальна  кількість:
кредитів  – 3

годин – 90

залікових модулів –1

змістових модулів –2

 ІНДЗ* – ___________
           (вид завдання)

Галузь знань
05 Соціальні та поведінкові

науки
(шифр і назва)

Спеціальність 053
П  сихологія  
(код і назва)

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)

За вибором (ВНЗ/студента)

Рік підготовки:
2-й 2-й

Семестр
1-й 1-й

Лекції
20 год. 8 год.
Практичні, семінарські
10 год. 4 год.

Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота

60 год. 78 год.
у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год.

Форма підсумкового
контролю: 

залік

* – за наявності



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета.
Навчальний курс «Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів»

є одним із  курсів  циклу професійної  підготовки  магістрів  психологічного  відділення  і
включає  сплановані  та  рівномірно  розподілені  складові  теоретичної  та  практичної
підготовки.  Мета  курсу  –  ознайомити слухачів  з  основними поняттями і  проблемами,
пов'язаними  з  вивченням
посттравматичного  стресового  розладу  (ПТСР),  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 і
ПТСР,
дати уявлення про механізми розвитку ПТСР; сформувати загальнокультурні і професійні
компетентності,  у  т.ч.  здатність  використовувати в прикладних  дослідженнях базові
знання з області теорії та методології психологічної науки.

Завдання.
-  засвоїти  понятійний  апарат  дисципліни,  вивчити  критерії  посттравматичного

стресового розладу; 
- сформувати здатність до аналізу теоретичних і емпіричних досліджень з проблеми

психології  посттравматичного  стресового  розладу  в  історичному  контексті  з  метою
формування  комплексних  уявлень  про  феномен  в  професійній  свідомості
студентів; 

-  розглянути  теоретичні  моделі  посттравматичного  стресу  як  необхідного
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  діагностичної  та  психотерапевтичної
роботи з особами з посттравматичними стресовими розладами.

Процес  вивчення  дисципліни  спрямований  на  формування  елементів  наступних
компетентностей:

а) загальних (ЗК): КСО.07 здатність вирішувати нестандартні завдання та приймати
рішення в умовах невизначеності.

б) фахових компетентностей спеціальності (СК): КСП.11 Здатність до застосування
на практиці методів психологічної діагностики стану психічного здоров'я і адаптаційних
можливостей осіб з посттравматичними стресовими розладами.

 (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: 
-  роль  і  місце  психології  травми,  діагностики  та  корекції  посттравматичних  стресових
розладів в системі психологічної науки;
- основні категорії та поняття в галузі психології травми та посттравматичних розладів;
- сутність методів та основні критерії діагностики посттравматичних стресових розладів, їх
можливості і обмеження;
- програми діагностичного обстеження осіб, що перенесли психічну травму, та їх сімей з
метою визначення структури дефекту, а також чинників ризику і дезадаптації;
- основні положення особистісно- і соціально-орієнтованих програм психотерапії, корекції
і реабілітації.
вміти: 
-  виділяти  предмет  та  понятійні  складові  дисципліни  «Діагностика  та  корекція
посттравматичних стресових розладів»; 



- відбирати і застосовувати методики діагностики посттравматичних стресових розладів;
- самостійно аналізувати результати досліджень посттравматичних стресових розладів;
- розробляти і здійснювати особистісно- і соціально-орієнтовані програми психокорекції
посттравматичних стресових розладів;
-  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.

3.Зміст навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Посттравматичний стресовий розлад: моделі та діагностика.
Тема  1.  Стрес,  травматичний  стрес,  ПТСР.  Критерії  ПТСР. Поняття  стресу,
травматичного стресу, посттравматичного стресового розладу. Різновиди психологічних
травм,  які  найбільш  часто  викликають  ПТСР.  Фази  психологічної  реакції  на  стрес.
Історичний огляд досліджень  ПТСР. Діагностичні  критерії  ПТСР.  Нозологічні  одиниці
ПТСР в класифікаціях психічних і поведінкових розладів: критерії ПТСР за МКХ-10(11)
та DSM-IV(V). Епідеміологія ПТСР. Теоретичні моделі ПТСР.
Тема  2.  Індивідуальні  особливості  та  психологічні  наслідки  травми.  Особливості
прояву ПТСР у дітей. Вплив індивідуальних особливостей особистості  на переживання
травматичних  подій.  ПТСР  і  внутрішні  конфлікти.  Робота  механізмів  психологічного
захисту  (дисоціація  та  ін.).  Аутодеструктивна  поведінка  і  ПТСР.  Схильність  до
віктимізації, залежність, сенситивность, травматофілія.
Тема  3. Оцінка  травматичних  переживань.  Методи  діагностики.  Основні  методи
дослідження психічного стану, поведінки постраждалих  в травматичних ситуаціях. Загальна
характеристика психотехнік діагностики адаптації до стресу, стресостійкості, дезадаптивних
станів  у  травматичній ситуації.  Шкала  оцінки  впливу  травматичної  події  (IMPACT OF
EVENT SCALE-R), Місисипська шкала оцінки посттравматичних реакцій,  Опитувальник
вираженості  психопатологічної  симптоматики (SYMPTOM CHECK LIST-90-REVISED -
SCL-90-R).  Специфіка  діагностики  психічних  станів  у  дітей,  які  пережили  надзвичайні
ситуації. Полуструктуроване інтерв'ю. Батьківська анкета.

Змістовний  модуль  2. Можливості  та  методи  психологічної  корекції  при
посттравматичних розладах. 

Тема  4. Загальні підходи до психологічного консультування та психотерапії ПТСР.
Мета  психологічного  консультування  та  психотерапії  клієнтів  з  ПТСР.  Стратегії,  що
дозволяють  досягти  цієї  мети  (за  Еніколоповим).  Стадії  актуального  стану  клієнта  (за
Горовицем)  і  послідовні  стадії  психотерапії.  Труднощі,  пов'язані  з  прийняттям  ролі
реципієнта  психологічної,  психотерапевтичної  допомоги.  Найбільш  поширені
терапевтичні  помилки  при  ПТСР.  Психологічні  проблеми  психолога  при  роботі  з
потерпілими  від  травматичних  ситуацій.  Вторинний  ПТСР  психолога  та його
профілактика. Техніки  трансформації  травматичної  пам'яті.  Терапевтичні  відносини  з
клієнтом, що страждає ПТСР. 
Тема  5.  Методи  психотерапії  при  ПТСР.  Психоаналіз  та  ПТСР.  Раціональна
психотерапія,  методи  зняття  напруги  і  тривоги,  когнітивна  психотерапія,  кататимно-
імагінативна психотерапія, арт-терапія, особистісно-орієнтована психотерапія, позитивна
терапія,  гештальт-підхід.  Логотерапія  (В.Франкл).  Психотерапія  емоційних  травм  за
допомогою руху очей (ДПДГ). Групова терапія.  Терапевтичні цілі групової терапії  при
ПТСР. Принципи та методи.



4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин

Денна форма Заочна форма

ус
ьо
го 

у тому числі усь
о
го 

у тому числі

л п
/с

ла
б

ін
д

с.р
.

л п/
с

ла
б

ін
д

с.р
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 12 13

Змістовний  модуль  1.  Посттравматичний  стресовий  розлад:  моделі  та
діагностика.

Тема 1. Стрес, 
травматичний стрес, 
ПТСР. Критерії ПТСР. 

14 2 2 10 12 2 1 9

Тема 2. Індивідуальні 
особливості та 
психологічні наслідки 
травми

14 2 2 10 12 12

Тема 3. Оцінка 
травматичних 
переживань. Методи 
діагностики

18 6 2 10 24 2 1 21

Усього за змістовним 
модулем 1

46 1
0

6 30 48 4 2 42

Змістовний  модуль  2.  Можливості  та  методи  психологічної  корекції  при
посттравматичних розладах.

Тема 4. Загальні 
підходи до 
психологічного 
консультування та 
психотерапії ПТСР

18 4 2 12 16 2 1 13

Тема 5. Методи 
психотерапії при ПТСР

26 6 2 18 26 2 1 23

Усього за змістовним 
модулем 2

44 1
0

4 30 42 4 2 36

90 2
0

1
0

60 90 8 4 78

* – за наявності

5. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин



1 Стрес, травматичний стрес, ПТСР. Критерії ПТСР 2
2 Індивідуальні особливості та психологічні наслідки травми 2
3 Оцінка травматичних переживань. Методи діагностики 2
4 Загальні підходи до психологічного консультування та 

психотерапії ПТСР
2

5 Методи психотерапії при ПТСР 2
Разом 10

                                                                                                             
6. Теми практичних  занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1
2
...

                                                                                                             
7. Теми лабораторних  занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1
2
...

8. Самостійна  робота
№
з/п

Назва теми/ види завдань Кількість
годин

Кількість
годин з/в

1 Підготовка до виступу за обраною темою зі списку 
додатка 2, додатка 4

10 10

2 Підготовка до дискусій за питаннями до теми 
семінарських занять зі списку пункту 5

20 30

3 Робота з електронними інформаційними ресурсами 30 38
Разом 60 78

До самостійної роботи відноситься:
[1] – підготовка до практичних, семінарських, лабораторних занять;
[2] – написання рефератів, ессе.

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

10. Методи навчання
Лекції, дискусії, обговорення у групі індивідуальних та самостійних завдань.

11. Методи контролю
Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

оцінювання, завершальний модульний контроль
Критерії  оцінювання
1. Наявність конспекту лекцій                                           10
2. Виступ на семінарі за обраною темою                          14
3. Участь у груповій роботі за темою семінару                26
4. Участь у дискусії за темою семінару                             10
5. Завершальний модульний контроль                               40

12. Питання для підсумкового контролю



1. Основні історичні етапи формування поглядів про феномен посттравматичного стресу.
2. Сприйняття  травмуючої  ситуації  людиною.  Види  та  рівні  реакцій  на  травмуючу

ситуацію.
3. Стрес, травматичний стрес та посттравматичний стресовий розлад.
4. Нозологічні одиниці МКХ-10, пов’язані із травматичним стресом. 
5. Епідеміологія ПТСР та його діагностичні критерії.
6. Теоретичні моделі ПТСР.
7. Особливості посттравматичного стресу у дітей.
8. Психодіагностика розладів, пов’язаних із травматичним стресом.
9. Особливості психічних процесів і станів при ПТСР. 
10. Індивідуальні особливості переживання ПТСР.
11. ПТСР і внутрішні конфлікти. 
12. Робота механізмів психологічного захисту (дисоціація та ін).
13. Аутодеструктивна поведінка і ПТСР. Консультування осіб, схильних до суїциду.
14. Психологічні  проблеми  психолога  при  роботі  з  потерпілими  від  екстремальних

ситуацій. 
15. Вторинний ПТСР психолога та його профілактика.
16. Культурна травма та соціально-стресовий розлад.
17. Психологічні особливості комбатантів.
18. Психологічні аспекти тероризму.
19. Психологічні наслідки втягнення у деструктивний культ (секту).
20. Стрес радіаційної загрози, його психологічні причини і наслідки. Поняття неперервної

прихованої атомної паніки.
21. Різновиди та психологічні наслідки насильства. 
22. Основні методи дослідження психічного стану, поведінки постраждалих  в травматичних

ситуаціях. 
23. Шкала  оцінки  впливу  травматичної  події  (IMPACT OF EVENT SCALE-R)  в

діагностиці ПТСР. 
24. Місисипська шкала оцінки посттравматичних реакцій в діагностиці ПТСР 
25. Опитувальник  вираженості  психопатологічної  симптоматики (SYMPTOM CHECK

LIST-90-REVISED - SCL-90-R) в діагностиці ПТСР. 
26. Специфіка діагностики психічних станів у дітей, які пережили надзвичайні ситуації. 
27. Консультування дітей, що постраждали від насильства.
28. Консультування жертв сексуального насильства.
29. Консультування жертв сімейного насильства. 
30. Психологічна допомога у кризових психологічних станах.
31. Дебрифінг як метод роботи з потерпілими від екстремальної ситуації.
32. Методи  зняття  психологічного  напруження,  робота  з  емоційними  переживаннями

потерпілих.
33. Загальні особливості психокорекційної роботи з психологічною травмою.
34. Особливості групової психокорекції в роботі з психологічною травмою.
35. Когнітивно-біхевіоральний підхід до психологічної травми.
36. Психодинамічний підхід в роботі з психологічною травмою.
37. Тілесно-орієнтовані вправи та арт-техніки в роботі з психологічною травмою.
38. Системна сімейна психотерапія в роботі з травматичними переживаннями.
39. Кататимно-імагінативна психотерапія в роботі з психологічною травмою.
40. Нейролінгівістичне програмування в роботі з психологічною травмою.
41. Робота з травматичними екзистенціальними переживаннями. 
42. Методи саморегуляції психологічного стану особистості, їх різновиди та особливості

застосування.



13. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточний контроль Модульний контроль  Сума
балів

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5

12 12 12 12 12 40 100

Т1, Т2 ... Т5 – 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

13. Методичне забезпечення

1. Чачко С.Л. Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів : метод. рек.
до курсу за спец. 053 "Психологія" для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти /
ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т психології та соц. роботи (ФПСР); розробник С.Л. Чачко. –
Одеса: Одеський нац. ун-т, 2020. – 49 с.

14. Рекомендована література

Основна
1. Александровский  Ю.А.,  Лобастов  О.С.,  Спивак  Л.И.,  Щукин  Б.П. Психогении  в

экстремальных ситуациях. – М.: Пресс, 1991. – 321 с. 
2. Гостюшин А.В. Человек в экстремальной ситуации.– М.: Армада-Пресс, 2001.–384 с.
3. Калшед Д. Внутренний мир травмы. Архетипические защиты личностного духа. – М.:

Академический проект, 2007. – 368 с.
4. Кадыров  Р.В.  Посттравматическое  стрессовое  расстройство  (PTSD):  состояние

проблемы, психодиагностика и психологическая помощь.- СПб.: Речь, 2012. - 447 с.
5. Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации: Справочник практического психолога.–

М.: Изд-во Эксмо, 2006.–960 с. 
6. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса.–СПб.: Питер,

2001.–272 с. 

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/216493/source:default
http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/442684/source:default


7. Фоа Э.Б., Кин Т.М., Фридман М.Дж. Эффективная психотерапия посттравматического
стрессового расстройства. – М.: Когито-Центр, 2005. – 467 с. 

8. Чачко  С.Л.  Постравматичне  зростання  як  реалізація  особистісного  потенціалу  //
Потенціал особистості та тенденції його реалізації в умовах трансформаційних змін у
суспільстві: колективна монографія.- Одеса: Фенікс, 2011. – С. 345-371.

9. Юрьева Л.Н. Кризисные состояния.– Днепропетровск: Арт-Прес,  1998.–164 с.

Додаткова
1. Безпальча Р. Запобігання торгівлі жінками та насильству в сім'ї:  основи проведення

тренінгів. Підручник з проведення тренінгів. - К.: Winrock International, 2004. - 156 с.
2. Бермант-Полякова О.В. Посттравма: диагностика и терапия. – СПб.: Речь, 2006. – 248

с. 
3. Василюк Ф.Е. Психология переживания.– М.: Изд. МГУ, 1984.– 200 с.
4. Васютин А.М. Психохирургия,  или Психотехники нового поколения.  – Ростов н/Д.:

Феникс, 2004. – 560 с. 
5. Воробьев Ю.Л. Катастрофы и человек.– М.: Академический проект, 1997.–256 с. 
6. Дворкин А.Л. Десять вопросов навязчивому незнакомцу, или пособие для тех, кто не

хочет быть завербованным: [Електроний ресурс]:   http://www.iriney.ru/books/001.htm
7. Дворкин  А.Л.  Сектоведение.  Тоталитарные  секты.  Опыт  систематического

исследования. – Нижний  Новгород:  Издательство  братства  во  имя  св.  князя
Александра Невського, 2002. – 554 с.: [Електроний ресурс]:  http  ://  lib  .  eparhia  -  saratov  .  ru  /  
books  /05  d  /  dvorkin  /  sects  /  sects  .  pdf  

8. Джексон П. Импровизация в тренинге.– СПб.: Питер, 2002.–256 с.
9. Гиппиус С. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств.– СПб.: Речь, 2001.–

345 с.
10. Гнездилов А.В. Психология и психотерапия потерь.– СПб.: Речь, 2002.–162 с. 
11. Гремлинг С., Ауэрбах С. Практикум по управлению стрессом.– СПб.: Питер, 2002.–240

с. 
12. Гриневич Є.Г. Стан психічного здоров’я постраждалих внаслідок терористичного акту

в  м.  Беслан:  [Електроний  ресурс]  //  Новини  української  психіатрії,  2007:
http://www.psychiatry.ua/articles/paper233.htm.

13. Зинкевич-Евстигнеева Т., Грабенко Т. Практикум по креативной терапии.– СПб.: Речь,
2001.–400 с. 

14. Зиновьева  Н.О.,  Михайлова  Н.Ф. Психология  и  психотерапия  насилия.  Ребенок  в
кризисной ситуации.– СПб.: Речь, 2005.–248 с.

15. Зуев Ю. Сознание в поединке // Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия /
Сост. А. Е. Тарас, К.В. Сельченок. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2001.–480 с.–С.332–348.

16. Картрайт С.,  Купер К.Л.  Стресс на рабочем месте.– Х.: Гуманитарный центр, 2004.–
236 с. 

17. Кейсельман В. Экспериментальные тренинги на природе. – СПб.: Речь, 2008. – 192 с. 
18. Керрел С. Групповая психотерапия подростков.–СПб.: Питер, 2002.–224 с.
19. Козлов  В.  В.  Работа  с  кризичной  личностью:  Методическое  пособие.  –  М.:

Психотерапия, 2007. – 336 с. 
20. Кораблина Е.П., Акиндинова И.А., Баканова А.А., Родина А.М. Искусство исцеления

души.– СПб.: Союз, 2001.– 319 с.
21. Котляров  А.В.  Другие  наркотики  или  Homo Addictus:  Человек  зависимый.–  М.:

Психотерапия, 2006. – 480 с. 
22. Коупленд Н. Психология и моральное состояние войск // Психология экстремальных

ситуаций:  Хрестоматия/Сост.  А.Е.  Тарас,  К.В.  Сельченок.–М.:  АСТ,  Мн.:  Харвест,
2001.–480 с.–С.436–451.

23. Крукович Е.И., Ромек В.Г. Кризисное вмешательство.–М.: Европейский гуманитарный
университет, 2003.–92 с. 

http://www.psychiatry.ua/articles/paper233.htm
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/05d/dvorkin/sects/sects.pdf
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/05d/dvorkin/sects/sects.pdf
http://www.iriney.ru/books/001.htm


24. Кочюнас  Р. Экзистенциальная  терапия  в  группах.  Теоретические  основы  группы
экзистенциального опыта: [Електроний ресурс]: http://www.hpsy.ru/public/x018.htm 

25. Леонтьев Д.А. Методика предельных смыслов.– М.: Смысл.–35 с.
26. Магомед-Эминов  М.Ш.  Феномен  экстремальности.  –  М.:  Психоаналитическая

ассоциация, 2008. – 218 с. 
27. Маклаков  А.  Г.  и  др. Проблемы  прогнозирования  психологических  последствий

локальных военных конфликтов // Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия/
Сост. А.Е. Тарас, К.В. Сельченок – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2001.–480 с.–С.460–476. 

28. Малкина-Пых И.Г. Возрастные кризисы.– М.: Изд-во Эксмо, 2004.– 896 с.  
29. Малкина-Пых И.Г. Психология поведения жертвы.– М.: Изд-во Эксмо, 2006.–1008 с.  
30. Международная  статистическая  классификация  болезней  и  проблем,  связанных  со

здоровьем.  Десятый пересмотр: В 3 т. - М.: Медицина (на тит.л. в вых. дан.: Женева:
Всемир. орг. Здравоохранения), 1998.

31. Менделл  Дж.  Г.,  Дамон  Л. Групповая  психотерапевтическая  работа  с  детьми,
пережившими сексуальное насилие.– М.: Генезис, 2001.–160 с.

32. Меновщиков  В.Ю. Психологическое  консультирование.  Работа  с  кризисными  и
проблемными ситуациями.– М.: Смысл, 2005.–182 с.   

33. Миллер  Л.В.  Модель  экстренной  психологической  помощи  //  Теоретические  и
прикладные  аспекты  деятельности  Центра  экстренной  психологической  помощи
МГППУ, 2011. – [Електроний ресурс: http://psyjournals.ru/cepp/issue/45300_full.shtml]

34. Милютина Е. Психотерапевтические  рецепты на каждый день.– М.: Класс, 2001.–384
с. 

35. Москалець В.П. Психологія суїциду.–К.: Академвидав, 2004.–288 с.  
36. Ольшанский Д.В. Психология террора.– М.: Академический проект, ОППЛ, 2002.–320

с.
37. Ольшанский Д.В. Психология терроризма.– СПб.: Питер, 2002.–288 с.  
38. Осипова  А.А. Справочник  психолога  по  работе  в  кризисных  ситуациях.–Р.н.Д.:

Феникс, 2005.–315 с.
39. Осухова Н.Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях. - М.:

Академия, 2007.
40. Панок В. Г. Методичні підходи до надання психологічної  допомоги потерпілим від

техногенної  катастрофи.  Монографія. – К.,  Центр соціальних експертиз і  прогнозів,
1999.– 106 с.

41. Паркинсон Ф. Посттравматический стресс:  спасательные команды и добровольцы //
Антология острых переживаний: социально-психологическая помощь. М., 2002.

42. Патнем  Ф.В.  Диагностика  и  лечение  расстройства  множественной  личности.  –  М.:
Когито-Центр, 2004. – 440 с. 

43. Практикум по арт-терапии / Под ред. А.И. Копытина.– СПб.: Питер, 2001.–448 с. 
44. Профілактика  психологічного  насильства  і  маніпулювання  свідомістю  та  розвиток

критичного  мислення  в  молодіжному  середовищі.  Матеріали  міжнар.  наук.-  практ.
конф.,  27-28  травня  2004  року,  м. Київ. - К.:  Український  центр  політичного
менеджменту, 2005.-320 с. 

45. Психогимнастика в тренинге / под ред. Н.Ю. Хрящевой.– СПб.: Речь, 2001.–256 с.
46. Психология террористов и серийных убийц. Хрестоматия.– Минск: Харвест, 2004.–400

с. 
47. Психотерапевтическая  энциклопедия  под  ред.  Б.Д. Карвасарского.–  СПб.:  Питер,

1998.–752 с.
48. Пуховский  Н.Н. Психопатологические  последствия  чрезвычайных  ситуаций.–  М.:

Академический проект, 2000.–286 с.  
49. Пушкарев  А.А.,  Доморацкий  В.А.,  Гордеева  Е.Г. Посттравматическое  стрессовое

расстройство:  диагностика,  психофармакотерапия,  психотерапия.– М.:  Изд-во
Института психотерапии, 2001.–128 с.  

http://psyjournals.ru/cepp/issue/45300_full.shtml


50. Решетников  М.М.  Психическая  травма.  -  СПб:  Восточно-Европейский  Институт
психоанализа, 2006.

51. Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И.  Психологическая помощь в кризисных
ситуациях.– СПб., Речь, 2004.–256 с.

52. Селье Г. Стресс без дистресса. – Москва: Прогресс, 1982. – 127 с.
53. Смирнов  Б.А.,  Долгополова  Е.В. Психология  деятельности  в  экстремальных

ситуациях.– Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2007.–276 с. 
54. Соловейчик  М.Я. Кризис  и  основы  кризисной  интервенции  //  Мастерство

психологического  консультирования  /  А.А.  Бадхен,  А.М.  Родина  (ред.)–СПб.,
Европейский дом, 2002.–240 с. 

55. Старшенбаум  Г.В. Суицидология  и  кризисная  психотерапия.– М.:  Когито-Центр,
2005.–376 с. 

56. Суицидология:  прошлое и настоящее.  Проблема самоубийства в трудах философов,
социологов, психотерапевтов и художественных текстах / Сост. А.Н. Моховиков.– М.:
Когито-центр, 2001.–570 с.

57. Пуховский  Н.Н. Психопатологические  последствия  чрезвычайных  ситуаций.–  М.:
Академический проект, 2000.–286 с.  

58. Ромек В., Ромек Е. Тренинг наслаждения.– СПб., Речь, 2003.–160 с. 
59. Федунина Н.Ю. Экстренная психологическая  помощь: законы жанра //  Московский

психотерапевтический  журнал  (теоретико-аналитическое  издание).  Специальный
выпуск: экстренная психологическая помощь.-2006.- №4 (51).- С.6-25.

60. Фопель К. Психологические группы. Рабочие материалы для ведущего: практическое
пособие.–М.: Генезис, 2005.–256 с. 

61. Фопель  К. Энергия  паузы.  Психологические  игры  и  упражнения:  практическое
пособие.– М.: Генезис, 2002.–240 с.

62. Фопель К. Эффективный воркшоп.–М.: Генезис, 2003.–368 с. 
63. Франкл В. Человек в поисках смысла.- М.: Прогресс, 1990.
64. Хассен  С. Освобождение  от  психологического  насилия,  деструктивные  культы,

контроль сознания, методы помощи.– СПб.: Прайм-Еврознак, 2001.–400 с. 
65. Хассен С. Противостояние сектам и контролю над сознанием.–М.: АСТ, АСТ Москва,

2006.–320 с.
66. Хогг Я. Средства для борьбы с терроризмом.– М.: Изд-во Эксмо, 2001.– 144 с. 
67. Чернышев  В. Использование  психотехник  в  деструктивных  культах  и  сектах:

[Електроний  ресурс]:  http://www.pravoslavye.org.ua/index.php?
r_type=article&action=fullinfo&id=402

68. Шех  О.И.,  Сергеев  С.С.  Технологии  психологической  помощи  в  кризисных  и
экстремальных ситуациях. - СПб.: ПГУПС, 2007.

69. Шутценбергер А.А. Синдром предков. Трансгенерационные связи, семейные тайны,
синдром годовщины, передача травм и практическое использование геносоциограммы.
- М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001.-240 с. 2-3. - С. 141-145. 

70. Экзистенциальная психология. Экзистенция.–М.: Изд-во Эксмо-Пресс, 2001.–619 с.
71. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия.–М.: Класс, 1999.–576 с.

15. Електронні інформаційні ресурси
1. http  ://  www  .  iriney  .  ru  /  books  /001.  htm  
2. http  ://  lib  .  eparhia  -  saratov  .  ru  /  books  /05  d  /  dvorkin  /  sects  /  sects  .  pdf  
3. http  ://  www  .  psychiatry  .  ua  /  articles  /  paper  233.  htm  .
4. http  ://  www  .  hpsy  .  ru  /  public  /  x  018.  htm  
5. http://psyjournals.ru/cepp/issue/45300_full.shtml   

Додаток 1
10 обов’язкових завдань за предметом
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При  перездачі  іспиту  (чи  підсумкового  контролю)  студент  виконує  10  обов’язкових
завдань за предметом,  створених лектором курсу. Завдання, виконані  в повному обсязі
оцінюються залежно від кількості виконаних завдань та повноти виконання.
1. Наявність конспекту лекцій
2. Виконання одного індивідуального завдання
3. Усний опис основних етапів формування поглядів про феномен посттравматичного 
стресу
4. Відповідь на одне питання зі списку для підсумкового контролю (за вибором студента) 
6. Конспект основних положень монографії  Титаренко Т.М. Психологічне здоров’я 
особистості: засоби самодопомоги в умовах тривалої травматизації: монографія / Т.М. 
Титаренко / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та 
політичної психології. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2018. – 160 c. 
7. Конспект основних положень монографії Кадыров Р.В. Посттравматическое стрессовое 
расстройство (PTSD): состояние проблемы, психодиагностика и психологическая 
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Додаток 2
Індивідуальні завдання

№
з/п

Назва завдання Кількість
годин

1 Психологічне благополуччя осіб, переселених із зони збройного 
конфлікту. 

10

2 Індивідуально-психологічні чинники стресостійкості осіб в умовах 
надзвичайної ситуації.

10

3 Психологічна реабілітація військовослужбовців, демобілізованих із зони
бойових дій 

10

4 Методи психодіагностики та корекції посттравматичного стресового 
розладу у дітей.

10

5 Синдром втрати: клінічні ознаки, особливості перебігу, психокорекція. 10
6 Психологічні наслідки насильства над дітьми та підлітками. 10
7 Психологічні наслідки насильства над жінками 10
8 Психологічна допомога сім’ям військовослужбовців. 10
9 Профілактика та корекція посттравматичного стресового розладу 

особистості. 
10

10 Аналіз випадків ПТСР, що описані в літературних джерелах. 10
11-20 За вибором при узгодженні з викладачем 10

Додаток 3
Питання для підсумкового контролю 

1. Основні історичні етапи формування поглядів про феномен посттравматичного стресу.



2. Сприйняття  травмуючої  ситуації  людиною.  Види  та  рівні  реакцій  на  травмуючу
ситуацію.

3. Стрес, травматичний стрес та посттравматичний стресовий розлад.
4. Нозологічні одиниці МКХ-10, пов’язані із травматичним стресом. 
5. Епідеміологія ПТСР та його діагностичні критерії.
6. Теоретичні моделі ПТСР.
7. Особливості посттравматичного стресу у дітей.
8. Психодіагностика розладів, пов’язаних із травматичним стресом.
9. Особливості психічних процесів і станів при ПТСР. 
10. Індивідуальні особливості переживання ПТСР.
11. ПТСР і внутрішні конфлікти. 
12. Робота механізмів психологічного захисту (дисоціація та ін).
13. Аутодеструктивна поведінка і ПТСР. Консультування осіб, схильних до суїциду.
14. Психологічні  проблеми  психолога  при  роботі  з  потерпілими  від  екстремальних

ситуацій. 
15. Вторинний ПТСР психолога та його профілактика.
16. Культурна травма та соціально-стресовий розлад.
17. Психологічні особливості комбатантів.
18. Психологічні аспекти тероризму.
19. Психологічні наслідки втягнення у деструктивний культ (секту).
20. Стрес радіаційної загрози, його психологічні причини і наслідки. Поняття неперервної

прихованої атомної паніки.
21. Різновиди та психологічні наслідки насильства. 
22. Основні  методи  дослідження  психічного  стану,  поведінки  постраждалих  в

травматичних ситуаціях. 
23. Шкала  оцінки  впливу  травматичної  події  (IMPACT OF EVENT SCALE-R)  в

діагностиці ПТСР. 
24. Місисипська шкала оцінки посттравматичних реакцій в діагностиці ПТСР 
25. Опитувальник  вираженості  психопатологічної  симптоматики (SYMPTOM CHECK

LIST-90-REVISED - SCL-90-R) в діагностиці ПТСР. 
26. Специфіка діагностики психічних станів у дітей, які пережили надзвичайні ситуації. 
27. Консультування дітей, що постраждали від насильства.
28. Консультування жертв сексуального насильства.
29. Консультування жертв сімейного насильства. 
30. Психологічна допомога у кризових психологічних станах.
31. Дебрифінг як метод роботи з потерпілими від екстремальної ситуації.
32. Методи  зняття  психологічного  напруження,  робота  з  емоційними  переживаннями

потерпілих.
33. Загальні особливості психокорекційної роботи з психологічною травмою.
34. Особливості групової психокорекції в роботі з психологічною травмою.
35. Когнітивно-біхевіоральний підхід до психологічної травми.
36. Психодинамічний підхід в роботі з психологічною травмою.
37. Тілесно-орієнтовані вправи та арт-техніки в роботі з психологічною травмою.
38. Системна сімейна психотерапія в роботі з травматичними переживаннями.
39. Кататимно-імагінативна психотерапія в роботі з психологічною травмою.
40. Нейролінгівістичне програмування в роботі з психологічною травмою.
41. Робота з травматичними екзистенціальними переживаннями. 
42. Методи саморегуляції психологічного стану особистості, їх різновиди та особливості 

застосування.
Додаток 4

ТЕМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів (заочна форма навчання)



1. Психічна травма: поняття та класифікація.
2. Життєва криза особистості та її показники.
3. Статеві чинники переживання травмуючих ситуацій.
4. "Свобода  вибору"  шляхів  подалання  психотравмуючої  ситуації.
5. Психологічний час особистості.
6. Психологічний простір особистості та його рухливість.
7. Вікові чинники переживання травмуючих ситуацій.
8. Мотивація в психотравмуючих ситуаціях.
9. Феномен "звуженої свідомості".
10. Переживання глобальних катастроф.
11. Напрямки психологічної допомоги в психотравмуючій ситуації. 
12. Психологія самотності.
12. Самотність як фактор психологічного неблагополуччя. 
13. Проблема вторинної травматизації
14. Сигнали та форми демонстрації самотності. 
15.Безробіття як психотравмуюча ситуація та як травма.
16.Терористична загроза як психотравмуючу ситуація. 
17.Синдром професійного вигорання. 
18.Віра та її роль у стратегії подолання психотравмуючої ситуації. 
19.Захисні механізми та копінг-стратегії у переживанні травм. 
20.Ставлення до смерті в психотравмуючій ситуації. 
21.Невиліковна хвороба в координатах психологічного часу. 
22.Посттравматичний стрес та його наслідки.
23. Психологічні особливості травмуючих ситуацій та їх вплив на людину.
24. Характеристика кризових станів та переживання. 
25. Особливості психології травмуючих ситуацій в етнічному конфлікті. 
26. Особливості психології травмуючих ситуацій в соціальному конфлікті. 
27. Психологія травмуючих ситуацій: сутність та особливості. 
28. Характеристика синдрому посттравматичного стресу. 
29. Способи подолання напружених й екстремальних ситуацій, станів. 
30. Стійкість і толерантність людини до екстремальних ситуацій. 
31. Сутність когнітивної терапії та особливості її застосування у травмуючих ситуаціях. 
32. Можливості застосування позитивної психотерапії Н. Пезешкіана серед клієнтів, що 
зазнали травмуючи ситуацію. 
33. Можливості застосування соціального психоаналізу К. Хорні серед клієнтів, що 
зазнали травмуючи ситуацію. 
34. Сутність та особливості нормальної, невротичної та екзистенційної вини 
35. Практика використання методу систематичної десенсибілізації: ситуації, що 
викликають підвищену тривогу, фобії, реакції уникання. 
36. Характерні особливості посттравматичного стресу. 

37. Психоаналітичний підхід до надання психологічної допомоги клієнтам, які зазнали 
впливу травмуючої ситуації.
38. Застосування принципу “тут і тепер” у психологічній допомозі в психотравмуючих 
ситуаціях. 
39. Застосування терапевтичної метафори при допомозі у травмуючих ситуаціях. 
40. Стрес та адаптація: поняття і сутність
41. Техніки арт-терапії, що допомагають вирішенню проблем травмуючих ситуацій 
42-50. За вибором. Тема має бути узгодженою з викладачем
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