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Інформація про курс 
Курс «Психологічна допомога при посттравматичному стресовому розладі» є дисципліною вільного вибору з Блоку 
вибіркових дисциплін «Реабілітаційна та клінічна психологія» для студентів освітньої програми «Магістр» другого 
року навчання 

Коротка анотація курсу 

Курс «Психологічна допомога при посттравматичному стресовому розладі» знайомить студентів з феноменологією, 
механізмами формування посттравматичного стресового розладу, симптомами його прояву, особливостями 
психологічної діагностики і психологічної допомоги особам з посттравматичним стресовим розладом. Об’єктом 
курсу є посттравматичні стресові розлади, предметом – психологічна допомога при посттравматичних стресових 
розладах 

Мета та цілі курсу 

Мета курсу – розширення уявлень студентів про феноменологію, механізми формування та розвиток 
посттравматичного стресового розладу, аналіз історичних та емпіричних результатів досліджень, присвячених 
проблемі, навчання студентів навичкам психологічної діагностики та навичкам психологічної допомоги особам із 
посттравматичними стресовими розладами 
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Тривалість курсу 1 семестр 

Обсяг курсу 
90 годин (24 годин аудиторних занять, з яких 12 години лекцій і 12 години практичних/семінарських занять) та 66 
годин самостійної роботи 

Очікувані результати 
навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати феноменологію ПТСР, сучасні теорії та моделі ПТСР, 
інформацію про особливості психодіагностики та основні форми та методи психологічної роботи із особами із ПТСР; 
вміти проводити диференційну діагностику ПТСР, розробляти та реалізовувати програми психологічної допомоги 
особам із ПТСР; володіти навичками проведення психодіагностики, психологічного консультування, психокорекції 
та психотерапії осіб із ПТСР. 
Курс спрямований на формування таких компетентностей: 

Загальні компетентності:  
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  



ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

Спеціальні компетентності: 
СК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові методики і 
техніки практичної діяльності.  
СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, 
психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік.  
СК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.  
СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими 
цінностями.  
СК10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги клієнтам у складних 
життєвих ситуаціях. 

Програмні результати навчання: 
ПР2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних та надійних методів.  
ПР4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій.  
ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування тощо), провадити їх в 
індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість.  
ПР8. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про звернення за допомогою або 
підвищення кваліфікації. 

Ключові слова Посттравматичний стресовий розлад, психічне здоров’я, психічні розлади, психічна травма 
Теми Додаток (Схема курсу) 

Формат курсу Очний (лекції та семінарські заняття) 
Підсумковий контроль, 

форма 
Письмовий залік (тестові завдання)  

Пререквізити 
Курс «Психологічна допомога при посттравматичному стресовому розладі» пов’язаний з курсами «Психіатрія», 
«Основи психотерапії», «Медична психологія», «Клінічна психологія», «Проблеми психосоматики», «Функції та 
специфіка роботи психолога у клініці» 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Лекції, презентації, семінарські заняття з груповим обговоренням, розгорнутими бесідами, груповими дискусіями, 
самостійна робота  

Необхідне обладнання Мультимедійний проектор, комп’ютер 

Критерії оцінювання 
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за таким співвідношенням: 
 поточна успішність (робота впродовж семестру) – 50 балів: семінарські заняття – 30 балів (максимальна оцінка за 



кожне заняття – 5 бали), модульна контрольна робота (письмова робота, тестові завдання) – 10 балів, реферат – 10 
балів.  

 залікова робота (письмові тестові завдання) – 50 балів.  
Вимоги до написання реферату: орієнтовний обсяг – 10 сторінок; вимоги до оформлення: шрифт Times New Roman, 
14 кегль, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: верхнє та нижнє – по 15 мм, ліве – 25мм, праве – 10 мм. Вимоги до 
структури реферату: титульний аркуш, зміст, вступ (1-2 сторінки), основна частина реферату (2-3 пункти), висновки, 
список використаної літератури (5-7 джерел).    

Теми для рефератів: 
1. Підходи до визначення поняття стресу у психології.  
2. Теорії та моделі стресу. 
3. Види стресу. 
4. Поняття стресостійкості у психології. 
5. Адаптація до стресу. 
6. Травматичний стрес.  
7. Фази психологічної реакції на травму.  
8. Причини виникнення посттравматичного стресового розладу (ПТСР). 
9. Основні симптоми та клінічні прояви ПТСР. 
10. Невротичні та патохарактерологічні синдроми, характерні для ПТСР. 
11. Стадії розвитку ПТСР.  
12. Типи ПТСР за МКХ-10.  
13. Види та рівні важкості ПТСР. 
14. Критерії діагностики ПТСР за МКХ-10. 
15. Критерії діагностики ПТСР за DSM-V. 
16. Загальна характеристика теорій та моделей ПТСР. 
17. Психодинамічна модель ПТСР. 
18. Когнітивна модель ПТСР. 
19. Когнітивна модель тривожних розладів (П. Ленг). 
20. Оцінкова теорія стресу Р. Лазаруса. 
21. Психосоціальна модель ПТСР. 
22. Психофізіологічна модель ПТСР. 
23. Мультифакторна теорія ПТСР (А. Меркер). 
24. Інформаційна модель ПТСР. 
25. Екзистенційні моделі ПТСР.  
26. Теорія патологічних асоціативних емоційних мереж.  



27. Трактування ПТСР у гештальт-підході.  
28. ПТСР у біхевіоральному підході.  
29. Емпіричні дослідження посттравматичного стресового розладу в рамках різних теоретичних моделей ПТСР. 
30. Діагностика ПТСР: методи та методики.  
31. Базові принципи та стратегії надання психологічної допомоги особам із ПТСР.  
32. Індивідуальна психологічна (психотерапевтична) робота із особами із ПТСР. 
33. Групова психологічна (психотерапевтична) робота із особами із ПТСР.  
34. Особливості психотерапевтичного впливу при роботі із ПТСР у підході раціональної психотерапії. 
35. Особливості роботи із ПТСР у когнітивно-біхевіоральній психотерапії. 
36. Робота із ПТСР в рамках позитивної психотерапії. 
37. Робота із ПТСР в рамках гештальт-підходу. 
38. Особливості психотерапевтичної роботи із ПТСР в рамках клієнт-центрованої психотерапії.  
39. Робота з ПТСР в екзистенційному підході.  
40. Робота із особами із ПТСР в рамках сімейної психотерапії. 
41. Основні психотерапевтичні техніки у роботі із ПТСР.  
42. Застосування фармакотерапії при роботі із ПТСР. 
43. Застосування техніки десенсибілізації і переробки травмуючих переживань за допомогою рухів очей Ф. Шапіро 

при роботі із ПТСР. 
44. Використання технік НЛП при роботі із особами із ПТСР. 
45. Специфіка психотерапевтичної роботи із дитячо-підлітковою категорією клієнтів із ПТСР. 

Питання до 
підсумкового контролю 

(заліку) 

1. Поняття стресу у психології: моделі, концепції та види стресу. 
2. Травматичний стрес. 
3. Причини виникнення ПТСР. 
4. Симптоми та клінічні прояви ПТСР. 
5. Типи, види та рівні важкості ПТСР. 
6. Діагностика ПТСР за МКХ-10 та DSM-5: порівняльна характеристика. 
7. Загальна характеристика теорій та моделей ПТСР. 
8. Психодинамічна модель ПТСР. 
9. Когнітивна модель ПТСР. 
10. Психосоціальна модель ПТСР. 
11. Психофізіологічна модель ПТСР. 
12. Екзистенційна модель ПТСР.  
13. Інформаційна модель ПТСР. 
14. Психофізіологічна модель ПТСР.  



15. Мультифакторна модель ПТСР.  
16. Синдром посттравматичного стресу у дітей. 
17. Посттравматичний стресовий розлад в осіб із загрозливими для життя захворюваннями. 
18. Посттравматичний стресовий розлад в учасників бойових дій. 
19. Посттравматичний стресовий розлад, зумовлений стихійними і техногенними катастрофами  
20. Базові принципи та стратегії надання психологічної допомоги особам із ПТСР.  
21. Індивідуальна психологічна (психотерапевтична) робота із особами із ПТСР. 
22. Групова психологічна (психотерапевтична) робота із особами із ПТСР.  
23. Робота із ПТСР у різних напрямках психотерапії.  
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