
 

Силабус навчальної дисципліни 

«ПСИХОЛОГІЯ КРИЗОВИХ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ 

СИТУАЦІЙ» 

          Спеціальність : 263 цивільна безпека 

          Галузь знань: цивільна безпека 

Факультет:  Х та ХТ 

Кафедра:  філософії та українознавства 

Викладач: к.філософ.н., доцент Чичков А.Г. 

Рівень вищої освіти Бакалавр 

Статус дисципліни вибіркова 

Семестр/тетраместр 7-8/14-15 тм  

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

5,0/150годин 

Чому це цікаво/потрібно 

навчати/МЕТА 

дисципліни 

       Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння  

студентами знань основ кризової та екстремальної психології: 

основних категорій, базових принципів і методів роботи психолога в 

кризових та екстремальних ситуаціях. 

Чому можна навчитись 

(результати навчання) 

 ПРН 08 Передбачати екологічно-збалансовану діяльність, 

необхідний рівень індивідуальної безпеки та психічного здоров'я у 

разі виникнення типових небезпечних подій. 

ПРН 20  Демонструвати вміння щодо проведення заходів з 

ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків, аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт. 

 ПРН 22 Пояснювати вимоги щодо убезпечення та захисту суб'єктів 

господарювання, положення та вимоги щодо безпечності, 

ідентифікації, паспортизації та ведення реєстрів об'єктів підвищеної 

небезпеки та потенційно небезпечних об'єктів. 

ПРН23. Застосовувати заходи цивільного захисту: з інформування та 

оповіщування населення; стосовно укриття населення у захисних 

спорудах цивільного захисту; щодо евакуювання населення із зони 

надзвичайної ситуації та життєзабезпечення евакуйованого населення 

в місцях їх безпечного розміщення 

Зміст дисципліни Модуль 1Психологія кризових ситуацій 

 Тема 1. 1Теоретичні основи кризових ситуацій 

Тема 1.2. Методологія кризової психології 

Тема 1.3 . «Криза» як категорія 

Тема  1.4. Залежність психологічних особливостей особистості 

Тема 1. 5. Психологія життєвих криз 

Тема  1.6. Критичні та надзвичайні ситуації 

Тема 1. 7. Психологічна допомога при кризових станах 

Тема  1.8. Принципи кризового консультування 

   Модуль 2. Психологія екстремальних ситуацій 

Тема 2.1. Екстремальна психологія. Поняття екстремальної ситуації 

Тема 2.2 Фактори екстремальної ситуації 

Тема 2.3 Типологія екстремальної ситуації 

Тема 2.4 Екстремальні стани 

Тема 2.5 особливості психічної діяльності людини в екстремальній 

ситуації 

Тема 2.6 Посттравматичний стресовий розлад 



 

Тема 2.7 Методи надання екстремальної психологічної допомоги 

Тема 2.8 психологічна допомога співзалежним 

Види занять Лекції, семінарські та практичні заняття 

Методи навчання Лекції, пояснення, дискусії, проблемні ситуації на практичних 

заняттях, консультації, самостійна робота 

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

Дисципліни: Безпека устаткування, Захист у надзвичайних ситуаціях, 

Сучасні засоби захисту працюючих 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

1. Кризова психологія: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. 

О.В. Тімченка. Х.: НУЦЗУ, 2010. 401 с. 

2. „Психологія”. Методичні вказівки до вивчення дисціпліни  

(текст) для студентів  всіх спеціальностей / Укл.: Демчук Т.П., 

Продайко В.М. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2019. - 35 с. 

3. Методичні вказівки з самостійної роботи студентів з 

гуманітарних дисциплін [Текст] для студентів усіх спеціальностей 

/Укл. А. Г. Чичков. -  Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 15 с 

4. Словник-довідник з організації самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Психологія» за освітнім ступенем «Бакалавр» для 

студентів І курсів спеціальностей: 101 – Екологія; 073 – Менеджмент 

денної та заочної форм навчання / Укл. А. Г. Чичков, І. І. Какуріна, О 

М. Башкеєва. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 30 с. 

5. „Соціальна психологія”. Модуль 1. Методичні вказівки до 

вивчення дисціпліни  (текст) для студентів  всіх спеціальностей / 

Укл.: Демчук Т.П., Продайко В.М. - Дніпропетровськ: ДВНЗ 

УДХТУ, 2018. - 35 с. 

Поточний та 

семестровий контроль 

Модульний контроль, тематичні опитування, активна робота на 

практичних заняттях, експрес-контроль,  залік, іспит  

 

Електронний ресурс 

дисципліни 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=329 

 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=329

