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 Даний курс спрямований на отримання
студентами поглиблених знань, умінь і навиків в
галузі психологічних аспектів кризових ситуацій.
Наявність таких знань і навиків складає важливу
умову для кваліфікаційного вирішення фахівцем-
психологом широкого спектру завдань в різних
напружених, кризових ситуаціях та адаптації в
особливих умовах надання психологічної
допомоги учасникам.

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є
внутрішньо особистісні, пояснювальні та
адаптаційні механізми життєдіяльності
особистості в скрутних і кризових життєвих
ситуаціях, а також особливості поведінки людини
та шляхи збереження її психологічного здоров’я в
критичних ситуаціях і на поворотних етапах
життєвого шляху.



 Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів
цілісного уявлення про поняття та феноменологію критичних станів,
екстремальних та травмуючих подій, кризових періодів в житті
людини, оволодіння формами та методами психологічної допомоги і
підтримки особистості в кризовому стані.

Важливим завданням курсу виступає формування умінь і навичок
самостійної побудови програми психологічної допомоги та супроводу
особистості в кризових і посткризових ситуаціях і періодах життя.

 Основні компетенції, які будуть сформовані у здобувачів:
ЗК 2. Знання та розуміння сучасних уявлень про принципи надання

психологічної допомоги в кризових ситуаціях
ЗК 3. Здатність використання інформаційних і комунікаційних 

технологій у роботі з особами, які знаходяться в кризових ситуаціях;.
ФК 3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків
ФК 5. Здатність використовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій
ФК 8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову).
 Очікувані результати:

ПРН 11. Складати та реалізовувати план психологічного супроводу 
з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей 
клієнта, встановлювати ефективність власних дій.

ПРН 20. Вміння забезпечувати психологічну допомогу, 
психологічний супровід засобами різних видів психологічної практики



 Загальне уявлення про кризові ситуації.
 Психологія безпечної поведінки.
 Підходи і техніки роботи з кризовими станами.
 Зміст і особливості екстреної психологічної допомоги.
 Психологічна допомога в переживанні гострого горя.
 Проблема міграції та особливості психологічної допомоги.
 Психологічна допомога в зоні бойових дій і післявоєнний 

період.
 Психологічна допомога дітям у важких життєвих 

ситуаціях.
 Психологічна допомога сім'ї в ситуації розлучення.
 Особливості психологічної роботи з суїцидентами.
 Особливості побудови психологічного супроводу

особистості в кризових ситуаціях.


