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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  – 4 

 

годин – 120 

 

 

 

змістових модулів 

–2 

 

 ІНДЗ* – 

___________ 

           (вид 

завдання) 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

(шифр і назва) 

 

 

Спеціальність 053 

Психологія 

(код і назва) 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

 (бакалавр) 

 

Нормативна (ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

3-й -й 

Семестр 

2-й -й 

Лекції 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські 

14 год.  год. 

Лабораторні 

 0 год.  0 год. 

Самостійна робота 

 74год.  год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 

Форма підсумкового контролю:  

залік 

 

 

 

* – за наявності 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета Навчальний курс "Екстремальна психологія" є одним із курсів  

професійної підготовки бакалаврів   факультету психології та соціальної 

роботи,  і включає сплановані та рівномірно розподілені складові теоретичної 

та практичної підготовки. Мета курсу – 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): 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК.12. Здатність аналізувати власну діяльність та застосовувати методи 

когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та 

психічного стану.  

б)фахових загальних(КФЗ): 

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.  

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову)  

в)спеціальних фахових(КФС): 

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

мобільності. 

СК.13. Здатність визначати й пояснювати психологічні механізми 

формування, функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, 

властивостей, виокремлювати причини та фактори, що диференціюють 
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характер їх індивідуального функціонування та розвитку. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен:  

знати: 

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.  

 вміти: 

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

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

відмінності.  

ПР16. Вміти, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога  

 

 

3. 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. 

 

Тема 3. 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.  

 

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. 
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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 субсіндроми 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» 

Тема 1. Горе як особливий психофізіологічний стан. Поняття горя і 

горювання. Історія дослідження горя. "Печаль і меланхолія" З. Фрейда. Теорія 
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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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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. «Теоретико-методологічні основи екстремальної психології » 

 

Тема. 1. Екстремальна 

психологія як галузь 

науки і практики.  

2  1   4       

Тема 2.  

Поняття 

екстремальної ситуації 

2  1   4       

Тема 3 Типологія 

екстремальних 

ситуацій 

2  1   4       

Тема 4 Екстремальні 

стани: поняття і 

диференціальна 

діагностика 

2  1   4       

Тема 5 

Стрес як основна 

складова 

екстремальних станів 

2  1   4       

Тема 6  

Гострий стресовий 

розлад: поняття, 

динаміка, діагностика 

2  1   4       

Тема7 

Посттравматичний 

стресовий розлад: 

поняття, динаміка, 

діагностика 

2     4       

Разом за змістовим 

модулем 1 

14  7   28       

Змістовий модуль 2. «Індивідуально-психологічні відмінності  осіб в особливих 

умовах» 

 

Тема 1 

Горе як особливий 

психофізіологічний 

2  1   6       
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин д. 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

стан.  

Тема 2 

Динаміка горювання 

 

2  1   6       

Тема 3 

Психологічні основи 

підготовки фахівців 

екстремальних 

професій 

 

4  1   8       

Тема 4 

 основні теорії 

(моделі) 

професійного стресу 

2  1   6       

Тема 5  

роль емоцій в 

екстремальних 

ситуаціях. Поняття 

«емоційна стійкість» 

2  1   6       

Тема 6 

Механізми утворення 

психічних травм 

(біохімічний, 

біологічній, 

психологічний, 

соціальний) 

2  1   6       

Тема 7 

Методи надання 

екстреної 

психологічної 

допомоги 

 

4 

 1   8       

Разом за змістовим 

модулем 2 

18  7   46       

Усього годин  32  14   74       
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6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Психологічне забезпечення діяльності в екстремальних 

ситуаціях. 

2 

2 Види психологічної підготовки до дій в особливих умовах 2 

3 Характеристика екстремальних ситуацій:  загроза 

застосування сили, шантаж, фізичний напад. 

2 

4 Методи діагностики посттравматичних стресових порушень 2 

5 Новітні методі та психотехнології в межах екстремально-

психологічної підготовки  

2 

6 Написання Єссе на тему «сучасни проблеми єкстремальної 

психології» 

2 

7  Підготовка 3-хвилинної презентації з будь-якої теми з використанням 

редактору Power Point. 
2 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Моделі зв'язку теорії та практики в єкстремальної 

психології 

6 

4 Сучасний стан екстремальної психології у світі та в 

Україні. 

6 

5 Специфіка роботи екстремального психолога   6 

2 Психологічні методи: бланкові та апаратурні тести 

(індивідуальні та групові) в екстремальної психології 

6 

3 Методи математичної статистики. 6 

6 Етика використання екстремального психолога 6 

7 Технології діяльності консультаційних пунктів   6 

8 Психологічні технології реабілітаційних центрів  6 

9 Психологічна допомога в кризових центрах 6 

10 Система методів надання екстреної психологічної 

допомоги. 

6 

11 Психологична допомога людини з “СOVID 19” 8 
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112 
Сучасні підходи в наданні психологічної допомоги 

людям та психологічне благополуччя в умовах пандемії. 

6 
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9. Індивідуальні завдання 

1.   Знайти у словниках ( тлумачному, філософському та психологічному) та 

проаналізувати поняття:  «екстремальна ситуація» та «надзвичайна ситуація». 

2.  Зробити порівняльний аналіз змісту основних понять з екстремальної 

психології 

3. Розкрити особливості, можливості та обмеження   технологій першої 

психологічної допомоги в екстремальних ситуаціях.  

4. Підготувати есе по обраної темі 

5. Підготувати реферат  по обраної темі  

 

 

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. 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 

                            

                                             

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад (один заліковий модуль) 

Модуль1 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 100 

15 10 15 15 15 15 15 
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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 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 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 

Конспект лекцій;  список рекомендованої до курсу літератури. Методичні  

рекомендації з організації самостійної роботи студентів при вивченні курсу 

дисципліни . 
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14. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Александровский, Ю.А. Пограничные психические расстройства. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 1997. – 576 с.  

2. Барко В. І. Психологія управління персоналом органів внутрішніх справ 

(проактивний підхід): [монографія] / Вадим Іванович Барко. – К.: Ні-ка-

Центр, 2003. – 448 с.  

3. Бочелюк В. Й. Психологічна готовність до управлінської діяльності в 

умовах проблемної ситуації / В. Й. Бочелюк // Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут» Проблеми та перспекти-

ви формування національної гуманітарно-технічної еліти: [зб. наук. праць]. – 

Харків, 2003. – Вип. 1 (5). – С. 351–357.  

4. Брушлинский А.В. Психология субьекта / Отв. ред. В.В.Знаков. М - СПб., 

2003. - 276 с. 

5. Керницький О. М. Теоретичний аналіз проблеми формування 

психологічної готовності курсантів-льотчиків до військово-професійної 

діяль-ності / О. М. Керницький // Військова освіта: [зб. наук. пр.]. – 2003. – № 

14. – С. 50–59.  

6. Климов Е.А. Пути в профессионализм: Учеб. пособие. - М.: Флинта, 2012. - 

320 с. 

7. Кокурин А. Психологическое обеспечение экстремальной деятельности // 

Развитие личности, 2004. - № 4. – С. 190 – 204. 

8. Короленко Ц. П. Психофизиология человека в экстремальных условиях. – 

Л., 1978. 

9.Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Соціально-психологічне забезпечення 

діяльності в звичайних та екстремальних умовах: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ніка-центр, 2006. – 580 с.  

10. Ю.С.Шойгу. Психология экстремальных ситуаций: Учебник для вузов.- Питер, 

2019.-272 с. 

Додаткова 

11Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Теорія і практика професійного 

психологічного відбору: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – К.: Ніка-центр, 2006. – 580 с. 

12.Лебедев В. И. Личность в экстремальных условиях. – М.: Политиздат, 

1989. – 304 с. 
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13.Лебедев, В.И. Экстремальная психология. Психическая деятельность в 

технических и экологически замкнутых системах: Учебник. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2001. 

14.Леонова, А.Б., Медведєв, В.И. Функциональные состояния человека в 

трудовой деятельности. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 111 с.  

15.Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Приктическая психология в ситемах 

«человек-техника». – К.: МАУП, 2003. – 296с. 

16.Марков В.Н. Личностно-профессиональньїй потенциал управленца и его 

оценка. М: НОРМА-ИНФРА, 2012. - 212 с. 

17.Медведев, В.И. Экстремальные состояния человека в процессе трудовой 

деятельности. – СПб.: Наука, 1993. – С.153-160. 

18.Миронець, С.М. Структура професійно важливих якостей рятувальників 

МНС України // Зб. наук. праць Ін-ту психології ім.Г.С.Костюка АПН 

України. – К., 2003. – Т.V, ч.2. – С.151.  

19.Осухова Л. Психологическая помощь в итуаці и экстремальных итуаціях. 

– М.: Академия, 2007. – 288 с. 

20.Педагогічна майстерність учителя: навч. посіб. / за ред. В. М. Гриньової, 

С. Т. Золотухіної. – Х.:ОВС, 2006. – 240 с. 

21.Платонов І. В. Структура психологічної готовності особистості до 

правоохоронної діяльності / Платонов І. В. // Психологія. – К.: НПУ ім. М. П. 

Драгоманова, 2000. – Вип. 11. – С. 320–326.  

22.Психологічна готовність молодих працівників органів внутрішніх справ 

до виконання службових обов'язків у період адаптації : метод. рекомендації  

// І.В. Сулятицький, В.В. Карпенко, А.С. Лоза, Н.М. Бардин; Львів. ДУВС..  - 

Львів:   2013 р.- 155с. Шифр Ю9 П863  

23.Розов В. І. Психологічна діагностика адаптивних здібностей до стресу // 

Практична психологія і соціальна робота, 2006. - № 11. 

24.Самоукина Н.В. Психология профессиональной деятельности. – Спб.: 

Питер, 2003. – 224с. 

25.Семиченко  В.А. Психические состояния . – К.:Магістр-S, 1998.-2008с. 

26.Смирнов Б.А., Долгополова Е.В. Психология деятельности в 

экстремальных ситуациях. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007. – 292с. 

27Ткачук Т.М. Психологія діяльності працівників податкової міліції 

//Вісник....  -Харків: Право. - : монографія  // Т.А.Ткачук, С.І.Корсун/ НАВС, 

Нац. педагогічний ун-т.  - Київ:  ЦУЛ,   2013 р.- 193с.  Шифр Ю9  Т484 

28.Толочек В. А. Современная психология труда: Учебное пособие. - СПб.: 

Питер, 2005. - 479 с. 

29.Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. - 2-е изд. - СПб:. Питер; М.: 

Смисл, 2003. - 860 с. 

30.Хьелл А. Теория личности: основные положения, исследования и 

применения / А. Хьелл, Д. Зиглер. – С.Пб.: Питер, 2002. – 320 с. 
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31.Цимбалюк І. Психологія: Навчальний посібник/ Іван Цимбалюк,; М-во 

освіти і науки України . - Київ: ВД "Професіонал", 2004. - 214 с. 

32.Черепєхіна О. А. Рівні психологічної готовності психологів до 

професійної діяльності у спорті / О. А. Черепєхіна // Дні науки. 27–28 жовтня 

2005. Збірник тез доповідей. Том 2. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2005. – С. 

315–316. 

 

15. Електронні інформаційні ресурси 

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

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

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

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.b17.ru/article/4617/
http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologicheskaya_travma_psihotravma
http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologicheskaya_travma_psihotravma


 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольні питання до курсу 

1. Що вивчає екстремальна психологія?  

2.Визначити  поняття екстремальної, надзвичайної і кризової  ситуації; 

3.Екстремальна ситуація і екстремальні умови діяльності. Порівняльна 

характеристика екстремальної, надзвичайної і кризової ситуацій, можливості 

взаємо переходу цих ситуацій.  

4.Охарактеризуйте основні задачі сучасної екстремальної психології.  

5.Охарактеризуйте основні методи дослідження, що використовуються в 

межах екстремальної психології.  

6.Схема розмежування понять “стрес”, “загроза” та “тривога” (за 

Ч.Д.Спілбергером)  

7.Проведіть порівняльний аналіз стресу, емоційних станів та стомлення.  

8.Стадії формування посттравматичних стресових розладів  

9.Дайте визначення поняттю стрес 

10.Чи завжди стрес призводить до негативних змін в організмі? 

11.Чи доцільно поділ стресу на емоційний і фізіологічний? 

12.Що таке загальний адаптаційний синдром і які стадії розвитку цього 

синдрому Вам відомі? 

13.Визначити чинники, що призводять до сприйняття ситуації як 

екстремальною : зовнішні і внутрішньо особові.  

14.Суб'єкти екстремальної ситуації : фахівці, жертви, потерпілі, очевидці 

(свідки), спостерігачі, телеглядачі. Специфіка психологічної травматизации 

різних груп суб'єктів.  

15.Загальні наслідки впливу екстремальної ситуації на людину. 

16.Назвіть варіанти класифікації екстремальних ситуацій.  

17.Обмеження типології екстремальних ситуацій, грунтованої на типології 

надзвичайних ситуацій.  

18.Екстремальні ситуації, пов'язані з військовими діями.  

19.Екстремальні ситуації, що виникають як наслідки стихійних лих, великих 

аварій і катастроф.  

20.Визначити первинні психічні стани при дії екстремальної ситуації : страх, 

афект, паніка. 

21.В якій стадії загального адаптаційного синдрому виділяють фази "шоку" і 

"протівошока"? 

22.На якій стадії розвитку стрес-реакція зміни, що відбуваються в організмі, 

вважають незворотними? 
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23.Як визначає “стрес” Ганс Селье? 

24.Дайте визначення поняттю "стресостійкість" 

25.Чи впливають особистісні особливості людини на ступінь його стійкості до 

стресу? 

26.Люди з яким типом нервової системи більш схильні до впливу стресу? 

27.Дайте визначення поняттю "стрес-реалізують системи" 

28.Визначте сспіввідношення понять "Гострий стресовий розлад" і 

"посттравматичний стресовий розлад".  

29.Теоретичні моделі ПТСР. Причини розвитку травматичного стресу. 

Чинники і групи ризику розвитку ПТСР.  

30.Первинні симптоми посттравматичного стресового розладу. Форми ПТСР. 

Діагностичні критерії ПТСР.  

31.Напрями реабілітації ПТСР. 

32.Поняття горя і горювання. Історія дослідження горя. "Печаль і 

меланхолія" З. Фрейда.  

33.Теорія прихильності Джоуля. Боулби. 

34. Назвіть етапи нормального горювання 

35.Сучасні теорії горя. Горе як наслідок втрати. Типологія втрат.  

36.Чинники, що впливають на процес горювання. Нормальне і ускладнене 

(патологічне) горе.  

37.Етнопсихологічні особливості горевания. 

38. Які принципи допомоги горюющего? 

39.Особливості поведінки дітей, які пережили втрату 

40.Яка роль придбань і втрат в нашому житті? 

41.Роль емоцій в екстремальних ситуаціях. 

42.Поняття «емоційна стійкість».  

43.Поняття про емоції і почуття, форми переживання емоцій і почуттів, вищі 

почуття, емоційна напруженість та її дезорганізуючий вплив на професійну 

діяльність. Емоційна збудливість. 

44.Поняття і базові принципи надання екстреної психологічної допомоги. 

45.Етичні принципи надання психологічної допомоги в екстремальній 

(надзвичайною) ситуації.  

46.Завдання надання екстреної психологічної допомоги.  

47.Допомога при страху.  

48.Допомога при тривозі.  

49.Допомога при плачі.  

50.Допомога при істериці.  

51.Допомога при апатії.  

52.Допомога при відчутті провини і сорому.  

53.Допомога при руховому збудженні.  

54.Допомога при нервовому тремтінні.  

55.Допомога при гніві, злості, агресії.  
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56.Самодопомога при гострих реакціях на стрес.  

57.Обмеження надання психологічної допомоги в екстремальній ситуації. 

58.Опішить за Моляко В.А. Особливості прояву паникі в умовах 

екологічного лиха.   

59.Що визначає за Василюком Ф.Е. «стрес», «фрустрація», «конфлікт», 

«кризис» 

60.Спробуйте виділити та охарактеризувати основні типи поведінки персоналу 

МНС України, що із великою ймовірністю виникають в умовах екстремальної 

ситуації.  

61.За допомогою яких психо діагностичних методик можливо встановити 

наявність посттравматичних стресових порушень серед персоналу МНС 

України?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


