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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни “екстремальна психологія” складена 

відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки 

рівень вищої освіти перший(бакалаврський) спеціальності 053 « 

ПСИХОЛОГІЯ». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «екстремальна психологія» 

є вивчення загально психологічних  закономірностей функціонування психіки і 

життєдіяльності індивіда в зоні граничних можливостей організму, особистості, 

групи, соціуму. А також вивчення специфіки психологічних особливостей 

екстремальних видів професійної діяльності. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Екстремальна психологія в системі наукового знання 

2. Індивідуально-психологічні відмінності  осіб в особливих умовах 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – полягає у створенні умов для засвоєння студентами основних 

категорій базових принципів та методів праці психолога в екстремальної 

ситуації. Також    вироблення вмінь та навичок психологічного аналізу  

проблем  роботи екстремальних умовах.  

Завдання  

1) Ознайомити студентів з базовими поняттями екстремальної психології; 

2) Розкрити діагностичні критерії різних екстремальних станів;  

3) Показати основні напрями розвитку і динаміку екстремальних станів;  

4) Дати уявлення про методи психологічної допомоги людям, що знаходяться 

в екстремальній ситуації. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК):   

ЗК.1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК.6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК.12. Здатність аналізувати власну діяльність та застосовувати методи 

когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та 

психічного стану.  
в) спеціальних фахових (СК):  

СК.3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.  

СК.8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову)  

СК.10. Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної 

мобільності. 
СК.13. Здатність визначати й пояснювати психологічні механізми 
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формування, функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, 

властивостей, виокремлювати причини та фактори, що диференціюють 

характер їх індивідуального функціонування та розвитку. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен:  

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань;  
ПР11.Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням 

специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати 

ефективність власних дій;         

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності;  
ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога.  

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що 

становить 4 кредитів ЄКТС. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Екстремальна психологія в системі наукового 

знання 

 

Тема 1. Екстремальна психологія як галузь науки і практики. 

Загальна характеристика екстремальної психології як галузі науки і практики. 

Поняття екстремальної ситуації. Екстремальна ситуація і екстремальні умови 

діяльності. Порівняльна характеристика екстремальної, надзвичайної і кризової 

ситуацій; можливості взаємо переходу цих ситуацій.  

 

Тема 2. Поняття екстремальної ситуації. Чинники, що призводять до 

сприйняття ситуації як екстремальною : зовнішні і внутрішньо особові. 

Суб'єкти екстремальної ситуації : фахівці, жертви, потерпілі, очевидці (свідки), 

спостерігачі, телеглядачі. Специфіка психологічної травматизації різних груп 

суб'єктів. Загальні наслідки впливу екстремальної ситуації на людину. 

 

Тема3.Типологія екстремальних ситуацій. Варіанти класифікації 

екстремальних ситуацій. Обмеження типології екстремальних ситуацій, 

ґрунтованої на типології надзвичайних ситуацій. Екстремальні ситуації, 

пов'язані з військовими діями. Екстремальні ситуації, що виникають як 

наслідки стихійних лих, великих аварій і катастроф.  
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Тема 4. Екстремальні стани: поняття і диференціальна діагностика. 

Поняття екстремального стану. Основні параметри психічних станів.   

Особливості параметрів екстремальних психічних станів. Підходи до виділення 

екстремальних психічних станів (К. Изард, С.Л. Соловйова, П.И. Сидоров та 

ін.). Первинні психічні стани при дії екстремальної ситуації : страх, афект, 

паніка. Поняття і види страху. Страх в контексті тривожного ряду (по Ф.Б. 

Березіну). Поняття і форми афекту. Наслідки афективних станів. Поняття і види 

паніки. Механізм розвитку паніки. Фрустрація і конфлікт як складові 

екстремального стану. Стрес як основна складова екстремальних станів. 

Динаміка розвитку екстремальних станів.  

 

Тема 5.  Стрес як основна складова екстремальних станів. Поняття 

стресу в психології і фізіології. Стрес як неспецифічна реакція організму (теорія 

м. Селье). Сучасні теорії стресу (Лазарус, Джоуль. Эверли, Р. Розенфельд та 

ін.). Когнітивна складова стресу. Види стресу. Стадії розвитку стресу. Емоційні 

субсиндроми стресу. Криза, психотравма і деривація як чинники розвитку 

стресових станів (по П.И. Сидорову). Чинники розвитку психологічного стресу 

по Ю.С. Шойгу. Рівні реакції людини на стрес. Поняття стресостійкості. 

Чинники стресостійкості людини. Специфіка протікання стресу в 

екстремальній ситуації. 

 

Тема 6.  Гострий стресовий розлад: поняття, динаміка, діагностика. 

Гострий стресовий розлад як "нормальна реакція на ненормальну ситуацію". 

Основні ознаки ОСР : нетривалість (від декількох годин до декількох діб); 

наявність тривоги, гніву, страху, гіперактивності, апатії (є присутнім, як 

правило, один з симптомів); наявність безпосереднього зв'язку між 

травматичною подією і симптомом. Етапи розвитку ОСР : невизначеність і 

шок; суб'єктивне полегшення і конструктивне пристосування до ситуації; 

обважнює стану; примирення з ситуацією (у ідеалі - прийняття ситуації і 

конструктивне опрацювання травматичного досвіду), що склалася. Причини і 

наслідки слабкої вираженості (чи відсутності) симптоматики ОСР в 

екстремальній ситуації. Наслідки ОСР для життя і здоров'я людини. 

 

Тема 7.  Посттравматичний стресовий розлад: поняття, динаміка, 

діагностика. Поняття посттравматичного стресового розладу (ПТСР). 

Співвідношення понять "Гострий стресовий розлад" і "посттравматичний 

стресовий розлад". Теоретичні моделі ПТСР. Причини розвитку травматичного 

стресу. Чинники і групи ризику розвитку ПТСР. Первинні симптоми 

посттравматичного стресового розладу. Форми ПТСР. Діагностичні критерії 

ПТСР. Напрями реабілітації ПТСР. 

  

 

Змістовий модуль 2.«Індивідуально-психологічні відмінності  осіб в 

особливих умовах» 
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Тема 1. Горе як особливий психофізіологічний стан. Поняття горя і 

горювання. Історія дослідження горя. "Печаль і меланхолія" З. Фрейда. Теорія 

прихильності Джоуля. Боулби. Сучасні теорії горя. Горе як наслідок втрати. 

Типологія втрат. Чинники, що впливають на процес горювання. Нормальне і 

ускладнене (патологічне) горе. Етнопсихологічні особливості горювання.  

 

Тема  2. Динаміка горюванню. Динаміка горювання. Проблема 

виділення стадій горювання. Гостре горе: поняття, симптоматика, небезпеки 

стадії. "Робота горя" : поняття, основні завдання, симптоматика, небезпеки 

стадії. Психологічна допомога що горює. 

 

Тема 3. Психологічні основи підготовки фахівців екстремальних 

професій. Екстремальні умови, професійно важливі якості, професіонал, 

професійна зрілість, вимоги діяльності, психологічна, готовність, 

психологічні основи підготовки. 

 

Тема 4. Основні теорії (моделі) професійного стресу. Мічиганська 

модель, (створена в Інституті соціальних досліджень Мічиганського 

університету (США)).  Модель професійного стресу Дж. Битися. Загальна 

модель професійного стресу, розробленая М. Дж. Сміт і П. Карайон. Моделі 

професійного стресу, В. А. Бодрова, модель професійного стресу Д. Хокей. 

 

Тема 5. Роль емоцій в екстремальних ситуаціях. Поняття «емоційна 

стійкість». Поняття про емоції і почуття, форми переживання емоцій і 

почуттів, вищі почуття, емоційна напруженість та її дезорганізуючий вплив 

на професійну діяльність. Емоційна збудливість. 

 

Тема 6. Механізми утворення психічних травм (біохімічний, 

біологічній, психологічний, соціальний). Психотравма (психологічна 

травма), психічна травма, ПТСР, медичний підхід до визначення змісту 

поняття психотравма, психологічний підхід до визначення змісту поняття 

психотравма. Психологічні підходи до поняття психічних травм сучасних 

психологів. 

 

Тема 7. Методи надання екстреної психологічної допомоги. Поняття і 

базові принципи надання екстреної психологічної допомоги. Етичні принципи 

надання психологічної допомоги в екстремальній (надзвичайною) ситуації. 

Завдання надання екстреної психологічної допомоги. Допомога при страху. 

Допомога при тривозі. Допомога при плачі. Допомога при істериці. Допомога 

при апатії. Допомога при відчутті провини і сорому. Допомога при руховому 

збудженні. Допомога при нервовому тремтінні. Допомога при гніві, злості, 

агресії. Самодопомога при гострих реакціях на стрес. Обмеження надання 

психологічної допомоги в екстремальній ситуації. 
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Електронні інформаційні ресурси 

 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2.  http://www.b17.ru/article/4617/ 

3. http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologicheskaya_travravma 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.b17.ru/article/4617/
http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologicheskaya_trav
http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologicheskaya_trav
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4.Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

оцінювання, завершальний модульний контроль 

Критерії  оцінювання 

1. Наявність конспекту лекцій                                                           10 

2. Виконання індивідуальних завдань                                               30 

2. Виступ на практичних заняттях за обраною темою                     20 

3. Участь у груповій роботі                                                                 30 

4. Участь у дискусії за темою  практичних занять                           10 

                            

 

5.Методи діагностики успішності навчання    

Оточний контроль:опитування, виконання практичних та тестових завдань.  

Рубіжний контроль: здійснюється у формі заліку. 

Форма проведення заліку може бути різною – письмова, усна, тестова, 

письмово-усна (комбінована) тощо. 

 

 

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. 

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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