
ПЕРЕДМОВА
        Навчальна дисципліна «Психологія кризи» відноситься до навчальних дисциплін

циклу  професійної  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  першого  (бакалаврського)  зі
спеціальності 053 «Психологія»

Мета  навчальної  дисципліни:засвоєння  понятійно-термінологічного  апарату  і
формування умінь усно або письмово відтворити призначення термінів і понять; формування
навичок, свідомо використовувати термінологічний апарат навчальної дисципліни; з’ясувати
предметний зміст поняття «криза»;  виявити фактори, що загострюють кризові тенденції та
соціально-психологічні  детермінанти  кризи;  запропонувати  класифікацію  протиріч,  які
сприяють загостренню життєвої кризи особистості; проаналізувати типи криз за критерієм
співвідношення зовнішніх і внутрішніх причин; запропонувати гіпотезу про те, що на всіх
стадіях  соціальної  життєдіяльності  існує  закономірна  залежність  між  трьома  змінними  -
технологічним потенціалом, якістю вироблених культурою засобів саморегуляції й стійкістю
соціуму;  довести,  що  ситуативне  зниження  когнітивної  складності  «середнього  носія»
українського суспільства під впливом емоцій є вирішальним фактором кризової поведінки.

Завдання  навчальної  дисципліни: розкрити  сутність  процесу  засвоєння
студентами  соціально-психологічних  детермінант  криз;  основних  типів  життєвих  криз.
Аналізувати  отримані студентами навички при застосуванні знань психологічної патології
для об’єктивного аналізу психічних процесів у формуванні студентами наукового світогляду.
Розглянути методи психокорекції та психотерапії для виходу із кризових станів.

Об’єкт навчальної дисципліни: психічна реальність як така.
Предмет: фактори, що спричиняють кризові явища і проблему розвитку особистості.
Після  вивчення  курсу  «Психологія  кризи»   здобувачі  вищої  освіти  першого

бакалаврського рівня на базі повної загальної середньої освіти (шифр компоненти освітньої
програми – ВБ 7) повинні володіти такими компетентностями: 

загальні:
ЗК6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
спеціальні:
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та

групову).
СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.
Після  вивчення  курсу  «Психологія  кризи»  здобувачі  вищої  освіти  першого

бакалаврського  рівня  на  базі  на  базі  ОКР  молодший  спеціаліст,  молодший  бакалавр  за
спорідненою (або іншими) спеціальностями (шифр компоненти освітньої програми –ВБ 7)
повинні володіти такими компетентностями: 

загальні: 
ЗК6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК11.Здатність  зберігати  та  примножувати  моральні,  культурні,  наукові  цінності  і

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області  її  місця  у  загальній  системі  знань  про  природу  і  суспільство  та  у  розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

спеціальні:
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та

групову).
СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.
Методи  та  форми  навчання: методи  теоретичного  та  емпіричного  дослідження,

валідні,  стандартизовані  психодіагностичні  методики,  методи  аналізу  даних,  технології
психологічної  допомоги;  лекційні,  семінарські,  практичні  заняття,  індивідуальна  й
самостійна  робота;  робота  в  мережі  Internet,  аналіз  й  конспектування  першоджерел,
написання  дайджестів,  есе,  розв’язання  психолого-педагогічних  ситуацій,  складання
психологічних  характеристик,  власних  проектів,  застосування  психологічних  методик  для



досліджень та інтерпретація отриманих даних.
Організація  поточного  та  підсумкового  контролю  знань.  Метою  поточного

контролю є  перевірка  у  здобувачів  вищої  освіти  рівня  набутих  на  лекціях,  семінарських
заняттях та шляхом самостійного вивчення програмного матеріалу фахових знань та умінь.
Поточний контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи кожного студента.
Структура  поточного  контролю  враховує  особливості  денної,  заочної  форм  навчання.
Формою підсумкового контролю знань є диференційований залік.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Формулювання результатів навчання для вибіркового компоненту освітньої програми

професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності
053 «Психологія». «Психологія кризи» (для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського
рівня на базі повної загальної середньої освіти, шифр компоненти освітньої програми – ВБ 7)
базується на результатах навчання, визначених освітньо-професійною програмою, зокрема: 

Програмні результати навчання:
ПРН7.  Рефлексувати  та  критично  оцінювати достовірність одержаних результатів

психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.
ПРН8.  Презентувати результати власних досліджень усно/письмово  для  фахівців  і

нефахівців
ПРН9.  Пропонувати  власні  способи  вирішення  психологічних  задач  і  проблем  у

процесі  професійної  діяльності,  приймати  та  аргументувати  власні  рішення  щодо  їх
розв’язання.

ПРН10.Формулювати  думку  логічно,  доступно,  дискутувати,  відстоювати власну
позицію,  модифікувати висловлювання відповідно  до  культуральних особливостей
співрозмовника.

ПРН11.  Складати  та  реалізовувати  план  консультативного  процесу  з  урахуванням
специфіки запиту  та  індивідуальних особливостей клієнта,  забезпечувати ефективність
власних дій.

«Психологія кризи» (для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня на
базі ОКР молодший спеціаліст/молодший бакалавр, шифр компоненти освітньої програми -
ВБ  7) базується  на  результатах  навчання,  визначених освітньо-професійною програмою,
зокрема:

ПРН7.  Рефлексувати  та  критично  оцінювати достовірність одержаних результатів
психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.

ПРН8.  Презентувати результати власних досліджень усно/письмово  для  фахівців  і
нефахівців

ПРН9.  Пропонувати  власні  способи  вирішення  психологічних  задач  і  проблем  у
процесі  професійної  діяльності,  приймати  та  аргументувати  власні  рішення  щодо  їх
розв’язання.

ПРН10. Формулювати  думку  логічно,  доступно,  дискутувати,  відстоювати власну
позицію,  модифікувати висловлювання відповідно  до  культуральних особливостей
співрозмовника.

ПРН11.  Складати  та  реалізовувати  план  консультативного  процесу  з  урахуванням
специфіки  запиту  та  індивідуальних  особливостей  клієнта,  забезпечувати  ефективність
власних дій.

ПРН12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких
дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів,
тощо, відповідно до вимог замовника.
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