




Вступ

Навчальна  програма  дисципліни  “Діагностика  та  корекція  посттравматичних
стресових  розладів”  складена  відповідно  до  освітньо-професійної/освітньо-наукової
програми підготовки _другий (магістерський)_ спеціальності ___053 «ПСИХОЛОГІЯ»_.

                                             (назва рівня вищої освіти)                                          (код і назва
спеціальності)

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  теоретичні  та  емпіричні  основи
психодіагностики та психокорекції посттравматичних стресових розладів .

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Посттравматичний стресовий розлад: моделі та діагностика
2. Можливості та методи психологічної корекції при посттравматичних розладах

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета:
Навчальний курс «Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів»

є одним із курсів за вибором циклу професійної підготовки магістрів за спеціальністю
«Психологія»  і  включає  сплановані  та  рівномірно розподілені  складові  теоретичної  та
практичної  підготовки.  Мета  курсу  –  ознайомити  слухачів  з  основними  поняттями  і
проблемами, пов'язаними з вивченням 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  необхідної
умови  для  розуміння  причин,  механізмів  формування  та  феноменологічних
особливостей явища, а також подальшого їх урахування в організації психодіагностичної
та консультативній роботі практичного психолога; 

-  формування  у  студентів  умінь  і  навичок  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.

На  вивчення  навчальної  дисципліни  відводиться  _90_  годин,  що  становить   _3_
кредити ЄКТС.

2. 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.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Залік

5. Методи діагностики успішності навчання   
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

.

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.
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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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