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ВСТУП 

 

В умовах невизначеності, різноманітності та складності сучасного життя, 

що поєднується з нестабільністю економічної, політичної, соціальної ситуації, 

наявністю довготривалого військового конфлікту на сході нашої держави, 

переживання кризових станів, стресів, травматичних подій стало вже 

звичайним та повсякденним. Все це сприяє погіршенню фізичного та 

психічного здоров’я людини, зниженню стану задоволеності життям, 

обмеженості соціальних зв’язків, конфліктності міжособистісних стосунків 

тощо. Отже, перед сучасними психологами стоїть завдання, перш за все, 

просвітництва щодо чинників виникнення кризових ситуацій, фізичних, 

психічних та особистісних реакцій на ці ситуації та засобів як самодопомоги, 

так і визначення тих маркерів, згідно з якими необхідно звертатись за 

кваліфікованою психологічною допомогою.   

Мета навчальної дисципліни: метою вивчення навчальної дисципліни є 

ознайомлення студентів з предметом, методами, історією становлення кризової 

психології; формування у майбутніх психологів уявлень про специфіку роботи 

психолога в умовах кризових та екстремальних ситуацій.  

Кризова психологія черпає відомості з різноманітних галузей 

психологічних і загально-гуманітарних знань. Найтіснішими є її зв’язки із 

загальною психологією, психологією особистості, віковою психологією, 

клінічною та патопсихологією, психологічним консультуванням, 

психодіагностикою тощо. 

Види занять з навчальної дисципліни: лекційні заняття, семінарські 

заняття, самостійна робота. Підсумковий контроль проводиться у формі 

диференційованого заліку. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

  фундаментальні основи теоретичної, прикладної та практичної 

психології; 



 

 

 закономірності побудови та ефективного впровадження психологічних 

технологій згідно із запитом конкретного індивіда або групи; 

 економічний, нормативно-правовий зміст під час створення установ з 

надання психологічних послуг різним верствам населення; 

 процедуру проведення примирення (фасилітації, переговорів, 

посередництва, консультації тощо); діагностики ситуації конфлікту;  

 про важливість збереження здоров’я (власного й навколишніх) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

 основні методи психологічного дослідження в кризовій психології; 

 кризи і конфлікти в житті людини та способи їх подолання; 

 поняття про стрес та його наслідки, стратегії подолання; 

 прояв суїцидальних тенденцій та суїцидальної поведінки; 

 специфіку прояву посттравматичного стресового розладу; 

 особливості переживання вікових, професійних криз; 

 методи впливу на людину в лікувальних та профілактичних цілях. 

уміти: 

 організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та 

групову); 

 застосовувати на практиці базові інструментальні цінності психології, 

розуміння соціальних і психологічних наслідків своєї професійної діяльності; 

 здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно 

до запиту; 

 визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати способи їх розв’язання; 

 організовувати і надавати психологічну допомогу особистості, що 

перебуває в кризових ситуаціях; 

 використовувати психодіагностичний інструментарій для проведення 

диференціальної діагностики психічного стану особистості та її психічних 

реакцій на певні кризові ситуації; 



 

 

 створювати психологічні просвітницькі програми для підвищення рівня 

психологічної культури населення; 

 координувати зусилля різних організацій психологічної сфери щодо 

розв’язання психологічних проблем і завдань в інтересах психологічного 

захисту груп ризику. 

Методичні вказівки розроблені на підставі модульної системи з 

урахуванням нових підходів до підготовки фахівців і включає один модуль – 

«Теорія та практика кризової психології та психотерапії». Змістовий модуль 

містить такі види навчального навантаження, як лекційні заняття, семінарські 

заняття та самостійна робота студентів. Тому методичні вказівки містять плани 

семінарських занять з детальними коментарями щодо підготовки з кожного 

питання згідно із запропонованою літературою. Розроблено систему усних і 

письмових завдань для самоконтролю студентів. Додаються контрольні 

питання. 

Самостійна робота студентів набуває все більшого значення у 

навчальному процесі. Вона підвищує відповідальність тих, хто навчається, 

формує у них навички працювати самостійно, здобувати знання, 

використовувати їх для аналізу процесів, що відбуваються в навколишньому та 

індивідуальному світі. Така робота надає змогу ефективніше активізувати 

пізнавальні мотиви студентів, розвивати понятійне та творче мислення. 

Методичні вказівки розроблено для студентів відповідно до освітньо-

професійної та навчальної програм з навчального курсу «Кризова психологія» 

зі спеціальності 053 – «Психологія» освітнього ступеня «Магістр». 
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Модуль І 

Теорія та практика кризової психології та психотерапії 

1 Вступ до кризової психології 1  1 8 

2 Вікові кризи 1  2 8 

3 Стресові ситуації, їх наслідки та 

стратегії подолання 

2  2 10 

4 Травматичні ситуації. Поняття 

посттравматичного стресового розладу 

2  2 10 

5 Суїцидальні тенденції та суїцидальна 

поведінка 

1  2 8 

6 Віктимність особистості, її причини та 

наслідки 

1  1 8 

7 Кризові ситуації в професійній 

діяльності 

1  1 8 

8 Кризові ситуації в медицині 1  1 8 

Усього 10  12 68 

Усього годин 90 

 



 

 

2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 

 

Змістовий модуль І  

Теорія та практика кризової психології та психотерапії 

Тема 1 Вступ до кризової психології 

Семінарське заняття 1 Предмет, завдання та принципи роботи 

кризового терапевта 

Мета заняття: визначити специфіку проведення психологічного 

консультування в умовах кризової ситуації; з’ясувати типологію кризових 

ситуацій; надати характеристику основним принципам кризового 

консультування. 

План 

1. Поняття кризової психології та кризового консультування. Невідкладна 

психологічна допомога. 

2. Види кризових ситуацій. 

3. Принципи консультування та фундаментальні психологічні настанови. 

4. Методи кризової психотерапії. 

Короткі теоретичні відомості 

Кризова психологія – це галузь професійної діяльності психолога, яка 

вивчає особливості поведінки особистості в ситуації кризової події чи 

катастрофи, стратегій подолання невизначеності життєвого шляху, внутрішньо-

особистісні механізми та програми психологічної допомоги і підтримки.  

Зміст діяльності кризової психології – це надання психологічної 

допомоги особистості, яка знаходиться в кризовому стані. Ознаками кризових 

станів є високий рівень тривоги, депресії, почуття безпорадності, гніву, апатії, 

суму, фізичного стомлення, зниження самооцінки, сенситивність, а також 

наявність психологічної фрустрації як нездоланної перешкоди або життєвої 

ситуації. 



 

 

Кризовий стан необхідно розглядати як нормальну реакцію на 

анормальну (що виходить за рамки звичайної життєвої), психотравмуючу 

подію.  

Кризове консультування спрямоване на надання психологічної допомоги 

в умовах переживання критичної ситуації. Кризове консультування 

починається з надання термінової психологічної допомоги (кризової 

інтервенції), метою якої є робота із психічними станами, а не з проблемою, 

тому її принципи – це симптомоцентрований контроль, короткотривалість, 

реалістичність та особиста включеність професіонала. Характерними рисами 

кризового консультування є: емпатичний контакт, невідкладність, високий 

рівень активності консультанта, обмеженість цілей нормалізацією стану, 

підтримка, повага тощо.  

Основними методами кризової психотерапії є: раціональна психотерапія, 

когнітивна психотерапія, гештальт-терапія, екзистенціальна психотерапія, 

метод м’язової релаксації та аутогенного тренування, групова поведінкова 

терапія.  

Завдання до теми (виконуються письмово) 

1. Надайте визначення кризовому консультуванню. 

2. Надайте характеристику таким психологічним настановам кризового 

терапевта: 

 «терапевт має відчувати клієнта глибинами своєї душі»; 

 «терапевт із симпатією ставиться до прагнення клієнта розв’язати свою 

проблему»; 

 «терапевт має передбачати приховані здібності клієнта і його силу»; 

 «терапевт має з розумінням поставитись до вибору клієнта»; 

 «терапевт має бути щирим та справжнім»; 

 «терапевт не може засуджувати клієнта»; 

 «терапевт має використовувати адекватні методи роботи». 

3. Виконайте вправу: «Вам запропоновано перелік кризових ситуацій, 

уважно прочитайте їх та за бажанням доповнити список тими ситуаціями, які, 



 

 

можливо, переживали Ви чи Ваші близькі та знайомі. Потім проранжуйте ці 

події за ступенем того, яка б подія дуже вплинула б на вас, надовго «вибивши 

Вас з колеї» (цифру 1 поставте проти тієї ситуації, яка є найбільш значуща, 2 – 

менш значуща і т. д.).  

Список ситуацій: 

 смерть родичів; 

 смерть знайомих, друзів; 

 пограбування на вулиці; 

 пограбування квартири; 

 втрата власності, великої суми коштів; 

 стихійне лихо, що призвело до втрати власності; 

 публічне приниження; 

 зґвалтування; 

 зрада коханого (коханої); 

 неочікувана низька оцінка на іспиті; 

 розлучення; 

 вимушена зміна місця проживання; 

 дорожня катастрофа; 

 старіння; 

 хвороба; 

 участь у бойових діях; 

 втрата роботи……. 

Виписати основні поняття і положення теми: кризова ситуація, криза, 

фрустрація, екстрена психологічна допомога, психологічний дебрифінг. 

Контрольні питання 

1. Про що має подбати кризовий консультант для забезпечення довіри 

клієнта? 

2. Що є критерієм успішної роботи кризового психотерапевта? 



 

 

3. Наведіть приклади відомих вам із досвіду звертань з приводу 

кризових життєвих ситуацій. 

4. Які етичні принципи покладені в основу роботи кризового 

консультанта? 

5. Які психічні стани супроводжують кризову ситуацію? 

6. Які методи кризової психотерапії є найбільш ефективними? 

7. Що потрібно робити кризовому терапевту, якщо людина знаходиться 

в ступорі, в руховому збудженні, в істериці? 

Література: 3–5; 7; 9; 12–15. 

 

Самостійна робота 1 Теоретичні підходи у кризовій психології та 

кризовій терапії. Етичні принципи роботи кризового психотерапевта. 

Психологічний дебрифінг 

1. Предмет і завдання кризової психології. 

2. Психологічна допомога в кризовій ситуації. 

Завдання для самоперевірки (виконуються письмово) 

1. Зробити анотацію на роботи: 

 Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления 

критических ситуаций) / Ф. Е. Василюк. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 200 с. 

(С. 45–48, глава «Кризис»). 

 Малкина-Пых И. С. Психологическая помощь в кризисных ситуациях 

/ И. С. Малкина-Пых. – М. : Изд-во ЭКСМО, 2005. – 960 с. (С.50–56; глава 

«Психологический дебрифинг»). 

Література: 3; 4; 5; 7; 9; 12; 13; 14; 15. 

 

Тема 2 Вікові кризи 

Семінарське заняття 2 Характеристика онтогенетичних криз 

Мета заняття: надати характеристику психологічним особливостям 

переживання вікових кризових періодів життя людини; визначити критерії 



 

 

смисложиттєвої кризи; з’ясувати особливості здійснення психологічної 

допомоги особистості в подоланні вікових криз. 

План 

1. Криза середини життя та зрілості. 

2. Кризи людей похилого віку. 

3. Смисложиттєва криза. 

4. Психологічна допомога особистості в подоланні вікових криз. 

Короткі теоретичні відомості 

О. М. Леонтьєв уважав, що неминучими є не кризи, а переломні моменти 

життя, якісні зрушення в розвитку. Тобто криза – це свідчення того, що 

своєчасно не відбулось потрібного зрушення, перелому. Л. С. Виготський під 

кризою розвитку розумів ланцюг внутрішніх змін під час відносно незначних 

зовнішніх змін. Тобто сутність кризи – це перебудова внутрішніх переживань, 

що визначає ставлення людини до середовища, зміна потреб та спонук, що 

рухають поведінку. За Е. Еріксоном, сутність кризи – це вибір, який потрібно 

зробити людині між двома альтернативними варіантами, характер вибору 

матиме вплив на його подальшу успішність або неуспішність. Криза, за 

Е. Еріксоном, – це конфлікт протилежних тенденцій, що виникають унаслідок 

досягнення певного рівню психологічної зрілості та соціальних вимог, що 

висуваються до індивіда. Криза не деструктивна, це не є катастрофою, а момент 

змін, критичний період підвищеної вразливості й підвищених потенцій. 

Критеріями успішного переживання вікової кризи можна вважати: 

1) прийняття людиною відповідальності за своє внутрішнє неблагополуччя; 

2) відношення до цього як до сигналу для необхідності внутрішніх і, можливо, 

зовнішніх змін без відчуття жалості до себе або нарікань на несправедливість 

того, що відбувається; 3) відношення до внутрішнього неблагополуччя як до 

фізичного болю, що свідчить про наявність фізіологічного збою в організмі і 

усвідомлення того, що потрібно не тільки зняти біль, а й лікувати її причину. 

Психологічний зміст кризи середини життя – це знецінювання мрій, 

переоцінка цінностей, вичерпання одних життєвих смислів та пошук інших, 



 

 

формування продуктивного ставлення до життя. К. Юнг уважав, що в середині 

життя (35–45 років) людина повинна перейти від «екстенсивної до інтенсивної 

позиції», від прагнення до завоювання життєвого простору, до концентрації та 

своїй самості. Якщо людина приймає своє оточення з правками, що 

продиктовано його світоглядом, він входить у нову фазу свого розвитку. У 

випадку неприйняття – відхід до аутоагресії (саморуйнівної поведінки). 

До основних чинників вікової кризи людей похилого віку можна 

віднести: 1) вихід на пенсію, що обумовлює зміну соціального статусу, 

збільшення вільного часу, унаслідок чого людина відчуває себе менш 

значущою для суспільства; 2) зміна оточення, зменшення контактів і, як 

наслідок, відчуття самотності; 3) вікові зміни накладають відбиток на здоров’я, 

тому з’являється почуття неповноцінності, що водночас виступає тригером до 

переосмислення життя; 4) збільшення залежності від інших. 

У руслі вікового підходу криза смислу життя – це нормативна криза 

психічного розвитку людини в період дорослішання, абсолютно неминучий і 

необхідний для досягнення більш високого рівню особистісної зрілості, який 

наступає з причини переосмислення особистістю ведучих життєвих цінностей, 

які здійснювались у минулому, але які виявились вичерпними у теперішньому і 

безперспективними для майбутнього. Дієвим психотерапевтичним методом 

допомоги особистості у вирішенні смисложиттєвої кризи є логотерапія 

В. Франкла. 

Завдання до теми (виконуються письмово) 

1. Описати психосоціальні кризи дорослої людини за Е. Еріксоном (після 

підліткового віку). 

2. Охарактеризувати складові старіння, що викликають кризові 

ситуації. 

3. Описати типи пристосування до старості за Д. Бромлєєм.  

4. Навести приклади прояву ейджизму як негативного ставлення до 

людини через його вік.  

5. Надати характеристику біографічним кризам за Р. А. Ахмеровим. 



 

 

6. Описати принципи і техніки логотерапії Ф. Франкла. 

Виписати основні поняття теми: вік, вікова криза, криза смислу життя, 

логотерапія, ейджизм, ідентичність. 

Контрольні питання 

1. Чим обумовлені вікові кризові періоди? 

2. Назвіть основні характеристики кризових періодів за 

Л. С. Виготським. 

3. Чому вікові кризи дорослої людини набувають характер 

екзистенційних? 

4. З чим пов’язаний конструктивний та деструктивний характер 

проживання періоду середини життя? 

5. У яких вимірах, за Г. Шихі, відбуваються зміни в способі життя в 

перехідні моменти? 

Література: 4; 7; 9; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 33; 41. 

 

Самостійна робота 2 Форми переживання людиною життєвих криз 

1. Психологічні, соматичні та психічні реакції на вікові зміни. 

2. Психологічна допомога особистості в період вікових криз. 

Завдання для самоперевірки (виконуються письмово) 

1. Зробити анотацію на роботи: 

 Малкина-Пых И. С. Возрастные кризисы взрослости / И. С. Малкина-

Пых. – М. : Изд-во ЭКСМО, 2005. – 416 с. (С. 42–47, глава «Консультирование 

взрослых в ситуации кризиса»); 

 Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста / Г Шихи. – 

СПб. : Ювента, 1999. – 230 с. (С.13–20, глава «Предсказуемые кризисы зрелого 

человека»). 

2. Знайдіть приклади з кінофільмів, у яких герої переживають певні 

вікові кризи: зробіть психологічний аналіз вікового періоду героя, симптомів 

переживання кризи, реакції оточення на переживання кризи та засобів 

подолання вікової кризи, які використовує герой. 



 

 

Література: 4; 7; 9; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 33; 41. 

Тема 3 Поняття про стрес та його наслідки, стратегії подолання 

Семінарське заняття 3 Емоційні прояви під час стресового стану  

Мета заняття: визначити поняття стресу, його проявів, наслідків та 

стратегій подолання; охарактеризувати такі емоційні стани, як тривога і страх, 

що супроводжують переживання стресу; ознайомитися із психологічними 

інструментами щодо діагностики емоційних станів особистості та моделлю 

гнучкості до стресу. 

План 

1. Концепція стресу, основні стадії розвитку стресу. 

2. Тривога і страхи – психологічні маркери їх появи. 

3. Стратегії подолання негативних наслідків переживання стресу. 

Інтегративна модель гнучкості до стресу. 

Короткі теоретичні відомості 

Стрес – це невід’ємна частина нашого життя. Стрес (від англ. «stress» – 

«натиск») – це будь-яка більш чи менш виражена напруга організму, пов’язана 

з його життєдіяльністю. Стрес – це стан, який виникає у відповідь на ситуацію, 

в якій людині необхідно вирішити складне завдання, що перевищує її 

інтелектуальні та психічні можливості. За Г. Сельє, стрес розвивається за 

трьома стадіями: перша стадія – реакція тривоги (може тривати до двох діб і 

супроводжується мобілізацією наявних ресурсів організму); другі стадія – 

резистенції або опору (пов’язана із функціональними перебудовами в організмі, 

що підвищують витривалість організму до дії стрес-подразників; може тривати 

роками); третя стадія – виснаження (якщо подразник занадто сильний та 

довготривалий, супроводжується зниженням рівню працездатності, 

погіршенням стану здоров’я). 

Г. Сельє виокремлює два види стресу: еустрес та дистрес. Дистрес завжди 

неприємний, пов’язаний із негативним впливом на організм. Еустрес 

поєднується з бажаним ефектом – активізує психічні процеси, емоції мають 



 

 

стенічний характер. Г. Сельє використовує поняття «стрес» як суто фізіологічну 

реакцію організму.  

Тривога, за Р. Мей, визначається тим, як людина ставиться до стресу, як 

вона його приймає та інтерпретує. Тривога, за Р. Ліхі, – найбільш 

розповсюджений психічний розлад, який може призводити до депресій та 

навіть до самогубства, зустрічається у два рази частіше за депресію.  

Страх – це захисна реакція, яка дозволяє нам виживати. На думку 

З. Фрейда, К. Хорні, страх є реакцією на конкретну небезпеку, у той час як 

об’єктом тривоги є небезпека «неконкретна», «невизначена», «така, що не має 

об’єкта». Особливістю тривоги є відчуття невпевненості та безпорадності перед 

лицем небезпеки. 

Подолання стресу – це мінливі психічні та поведінкові зусилля, якими 

людина відповідає на вимоги, що висуваються стресом: 1) активна взаємодія зі 

стресором або вплив на проблему; 2) зміна погляду на проблему, зміна 

ставлення до неї або інша інтерпретація проблеми; 3) прийняття проблеми і 

зменшення шкідливого стресу; 4) комплексні способи подолання (інтегративна 

модель гнучкості до стресу Basic Ph). 

Завдання до теми (виконуються письмово) 

1. Зробити анотацію на роботу: Зливков В. Л. Психодіагностика 

особистості у кризових життєвих ситуаціях / В. Л. Зливков, С. О. Лукомська, 

О. В. Федан. – К. : Педагогічна думка, 2016. – 219 с. (С. 60–65, розділи 

«Ситуаційний підхід до подолання стресу», «COPE підхід до подолання 

стресу», «Інтегративний підхід до подолання стресу»; С. 83–84, «П’ятикрокова 

модель консультаційного інтерв’ю»). 

2. Зробити анотацію на роботу: Мэй Р. Смысл тревоги ; пер. с англ. 

М. И. Завалова и П. И. Сибуриной / Р. Мэй. – М. : Независимая фирма «Класс», 

2001. – 384 с. (С. 96–102, раздел «Стресс и тревога»; С. 171–174, раздел 

«Природа тревоги»). 

3. Описати чинники, які спричиняють фізіологічний та психологічний 

стрес та симптоми стресу. 



 

 

4. Охарактеризувати основні види тривожних розладів: ізольовані 

фобії, панічний розлад, обсесивно-компульсивний розлад, генералізований 

тривожний розлад, соціофобія. 

5. Зробити методику BASIC PH (див. додаток А), надати протокол 

дослідження і описати активні канали протидії стресу та ті, які не 

використовуються респондентом, і ваші пропозиції щодо розвитку всіх 

складових гнучкості до стресу. 

6.  Описати методи саморегуляції психологічного стану особистості, їх 

різновиди та особливості застосування (релаксація, дихання, візуалізація, 

аутотренінг та ін.). 

Виписати основні поняття теми: стрес, тривога, страх, обсесії, 

компульсії, копінг-стратегії, фобії. 

Контрольні питання 

1. Які існують різновиди психологічного стресу? 

2. Що відбувається на першому етапі розвитку стресу? 

3. Чим соціально-стресовий розлад відрізняється від травматичного 

стресового розладу? 

4. У чому полягають відмінності між тривогою та страхом? 

5. Перелічіть симптоми стресу. 

6. Які психодіагностичні методики дозволять виявити прояви тривоги, 

страхів та рівню стресу? 

7. Хто є автором інтегративної моделі гнучкості до стресу BASIC PH? 

8. Назвіть основні ресурсні канали, завдяки яким людина може 

опановувати стресові ситуації. 

9. Як можна долати тривогу, орієнтуючись на когнітивно-поведінковий 

підхід? 

Література: 4–7; 9; 10; 13; 15; 17; 19; 29; 31; 34. 

 

 



 

 

Самостійна робота 3 Реакції гострого горя – умови виникнення, 

характер протікання, діагностика та психологічна допомога 

1. Скорбота та горювання. 

2. Основні стадії горювання. 

Завдання для самоперевірки (виконуються письмово) 

1. Виписати стадії переживання стану скорботи після втрати. 

2. Опишіть види горя та типові симптоми горювання. 

3. Опишіть особливості психологічного консультування та 

психологічної допомоги клієнту, що пережив втрату з урахуванням його 

вікових особливостей (на стадії шоку, на стадії гострого горя, на стадії 

відновлення). 

4. Розробити просвітницький буклет для проведення психоедукації на 

будь-яку тему: 1) як пережити втрату; 2) тривога і як з нею впоратися; 3) як 

розвити стресостійкість.  

Література: 4–7; 9; 10; 13; 15; 17; 19; 29; 31; 34. 

 

Тема 4 Синдром посттравматичного стресового розладу  

Семінарське заняття 4 Психологічні практики допомоги під час 

посттравматичного стресового розладу 

Мета заняття: охарактеризувати поняття «посттравматичного стресового 

розладу» (ПТСР); з’ясувати фізіологічні механізми травми; визначити 

симптоми і протоколи щодо надання психологічної допомоги особам з ПТСР. 

План 

1. Етапи та особливості посттравматичних станів. 

2. Фізіологія травми. 

3. Симптоми ПТСР. 

Короткі теоретичні відомості 

Психологічна травма – це життєва подія, що зачіпає значущі сторони 

існування людини і призводить до глибоких психологічних переживань; це 

емоційно значуща подія, пов’язана з негативними переживаннями; це шкода, 



 

 

яка нанесена психічному здоров’ю людини в результаті інтенсивної дії 

негативних чинників середовища або стресових впливів інших людей на його 

психіку; це різке зниження адаптаційних можливостей людини.  

Порушення, які відбуваються після пережитої психологічної травми, 

зачіпають усі рівні функціонування людини (фізіологічний, особистісний, 

когнітивний, соціальний, міжособистісний, історичний) і призводять до стійких 

особистісних порушень не тільки у тих, хто безпосередньо пережив стрес, а й у 

очевидців та членів родини. 

Залежно від психотравмувального чинника, що перебільшує здатність 

людини упоратись із ситуацією звичним для неї способом, посттравматичні 

стани можуть мати ознаки: 1) гострої стресової реакції; 2) гострого стресового 

розладу; 3) посттравматичного стресового розладу; 4) посттравматичного 

розладу особистості. 

До 20 % осіб, що пережили травмувальну подію, страждають на 

посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Вони продовжують переживати 

травматичний досвід у нічних жахах та флешбеках, почуваються відрізаними 

від сім’ї та друзів, уникають ситуацій, що нагадують їм про подію, а їхнє тіло 

перебуває у стані «бойової готовності». Інтенсивність цих симптомів є різною 

для різних людей і може призводити до значної непрацездатності. Щонайменше 

дві третини осіб, що страждають на ПТСР, зазнають ще й супутніх проблем – 

депресія, зловживання алкоголем чи наркотиками, гнів щодо себе та інших, 

погане фізичне самопочуття. 

У людей, які отримали вплив психотравмувального чинника, що 

перевищує їх індивідуальні стратегії коупінгу, – нервова система не 

повертається до норми та продовжує перебувати у стані збудження. Активуючі 

гормони продовжують вироблятися, впливаючи на виключення (чи включення) 

та підтримання таких симптомів, як збудливість, агресивність, тривожність. 

Будь-які нагадування про травматичну подію викликають зростання збудження 

та знов повертають людину в ситуацію травми, провокуючи нав’язливі спогади 

та зростання тривоги. Також під час психотравми порушується функціонування 



 

 

гіпокампу – переважає імпліцитна пам’ять (емоційна) над експліцитною 

(автобіографічною. 

Розвитку ПТСР сприяють такі чинники: молодий вік, самотність, 

розлучення, соціальна ізоляція; тривалість та вираженість психологічної 

травми; відсутність психологічної, соціальної та медичної підтримки під час 

гострого стресового розладу; несприятливі особистісні особливості (виражені 

ананкастна, психастенічна, істерична та збудлива акцентуації); хімічна 

аддикція; психотравми в анамнезі (насильство, нещасні випадки тощо); 

психічні захворювання у членів сім’ї.  

Завдання до теми (виконуються письмово) 

1. Зробити схему чи малюнок, що відобразив би процеси, які виникають 

в головному мозку в результаті травми й стресу. 

2. Охарактеризувати чинники, що впливають на характер переживання 

травми («ілюзії Тейлора»). 

3. Виписати діагностичні критерії ПТСР за DSM-V. 

4. Накреслити таблицю «Відмінності між травматичними та щоденними 

спогадами [35, С. 27] та таблицю «Кроки на шляху відновлення після ПТСР» 

[35, С. 41–42]. 

5. Розробити просвітницький буклет для проведення психоедукації на 

будь-яку тему: 1) що таке психологічна травма; 2) як допомогти близьким 

пережити травматичні події життя; 3) діти і втрата – поради психолога. 

Контрольні питання: 

1. Що таке флешбеки та інтрузії? 

2. Як проявляється реакція уникання під час ПТСР? 

3. Які способи реагування на небезпеку притаманні людині? 

4. Яке значення таламусу в нейрофізіології травми? 

5. Що таке імпліцитна пам’ять і чим вона відрізняється від експліцитної, 

за О. Романчуком? 

6. Чим травматичні спогади можуть відрізнятися від звичайних 

спогадів? 



 

 

7. Який напрям психотерапії визнаний ефективним рід час роботи з 

ПТСР? 

8. Назвіть основі методи психологічної допомоги під час роботи з 

травматичними спогадами в рамках когнітивно-поведінкового підходу. 

Література: 2; 3; 6; 8–10; 12–15; 17; 19; 35; 39. 

 

Самостійна робота 4 Травма війни – критерії, особливості 

переживання у дітей та дорослих, психологічна допомога 

1. Переживання травматичних подій у дітей та дорослих. 

2. Психологічна допомога в подоланні травмуювального досвіду. 

Завдання для самоперевірки (виконуються письмово) 

1. Виписати особливості переживання психотравмувальних подій дітьми 

різного віку. 

2. Описати методи когнітивно-поведінкової терапії, що 

використовуються в процесі опрацювання травматичного досвіду. 

3. Переглянути кінофільми «Мой сводный брат Франкенштейн» 

(2004 р.), «Братья» (2009 р.), зробити аналіз щодо симптомів переживання 

травмувальної події у головних героїв, охарактеризувати, що спричинили такі 

переживання, значення соціального оточення в житті героїв на їхні реакції на 

поведінку героїв.  

Література: 2; 3; 6–10; 12–15; 17; 19; 35; 39. 

 

Тема 5 Суїцидальні тенденції та суїцидальна поведінка 

Семінарське заняття 5 Психокорекційна та психотерапевтична 

робота психолога із суїцидентами 

Мета заняття: охарактеризувати теорії, що описують причини та типи 

суїцидальної поведінки; визначити чинники, що можуть вплинути на розвиток 

суїцидальних намірів; надати характеристику основних методів психологічної 

діагностики у разі виявлення потенційних суїцидентів та особливостей надання 

психологічної допомоги особам, що прагнуть здійснити суїцид або робили таку 



 

 

спробу. 

План 

1. Теорії суїцидальної поведінки.  

2. Причини суїцидальної поведінки.  

3. Види суїцидальної поведінки.  

4. Діагностика суїцидальних тенденцій та суїцидальної поведінки.  

5. Психокорекційна та психотерапевтична робота психолога із 

суїцидентами. 

Короткі теоретичні відомості 

Суїцид – це акт аутоагресії і самодеструкції людини як засіб припинення 

страждань і неможливість протистояти життєвим труднощам і негативним 

емоційним переживанням. Теорії суїцидальної поведінки надано в біологічній 

концепції (Х. Мюрей, А. Бек, Е. Кречмер), психокультурній теорії (М. Фарбер, 

К. Хорні), соціологічному підході (Е. Дюркгейм, Я. Гілинський, 

В. Менделевич), психопатологічному напряму (А. Лічко), соціально-

психологічному підході (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, Г. Саліван, А. Елліс, 

Р.Мей, К. Роджерс, Е. Штейндман). 

Один з провідних чинників схильності до суїциду є афективні порушення, 

пов’язані з переживанням депресивних станів. Депресія – це придушений стан, 

душевне пригнічення; це синдром, який характеризується зниженням настрою 

(гіпотімією), гальмуванням інтелектуальної і моторної діяльності, зниження 

життєво важливих (вітальних) потягів, песимістичним оцінюванням себе і 

свого становища, соматоневрологічними порушеннями. 

Дослідники і практики у сфері кризового втручання в ситуацію 

суїцидальної поведінки виділяють основні чинники схильності до суїциду: 

1) суїцидальна спроба і загроза; 2) ситуаційні фактори; 3) сімейні чинники; 

4) емоційні чинники (депресія); 5) порушення поведінки; 6) соціальні групи і 

чинники ризику. 

За Е. Дюркгеймом, існує три типи суїциду: 1) егоїстичний – індивід 

відчуває себе відчуженим та роз’єднаним із суспільством, родиною та друзями; 



 

 

2) аномічний – самогубство відбувається, коли людина зазнає невдачі в 

адаптації до соціальних змін; 3) альтруїстичний – самогубство має місце тоді, 

коли авторитет групи над індивідом є настільки значущим, що людина втрачає 

ідентичність і через це жертвує собою на благо спільноти. 

До самогубства може призвести наявність таких настанов: 1) занадто 

вузький погляд на ситуацію; 2) надмірний егоцентризм; 3) самоізоляція; 

4) надмірна втома (втрата сил – згасання надії – вмирання). 

Потрібно розпізнати суїцидальну загрозу, або пряму (каже про свої 

наміри), або замасковану (через повідомлення типу: «ви не повинні 

турбуватися про мене…», «я не буду створювати проблеми…», «дуже скоро все 

буде позаду….»). Необхідно звернути увагу і на невербальні прояви – 

приведення справ до ладу, оформлення заповіту, примирення, роздавання речей 

тощо. 

Серед психодіагностичного інструментарію – у разі появи підозри на 

наявність суїцидальних намірів використовують тести-опитувальники 

(методика ММРІ, шкала депресії Цунга, шкала депресії Бека та ін.), а також 

проективні методики. 

Важливе значення під час роботи із суїцидентами відводиться 

телефонному консультуванню, роботі по превенції самогубства. Психолог 

повинен слухати і прагнути допомогти людині повірити у свою спроможність 

до розвитку, до здатності любити, бачити красу та цінність життя, показати, що 

в житті є не тільки біль і страх. Психолог сам повинен бути в емоційно 

стабільному стані, не тривожитись, адже коли клієнт відчує тривогу психолога, 

він може втратити надію.  

Завдання до теми (виконуються письмово) 

1. Охарактеризувати психологічні прояви депресії та методи її 

діагностики. 

2. Визначити вікові та статеві особливості здійснення 

аутодеструктивної поведінки. 



 

 

3. Зробити анотацію на роботу: Лэнгле А. Психотерапия депрессивных 

расстройств в современном экзистенциальном анализе. Принципы и основные 

направления / Фрагмент книги Лэнгле А. Дотянуться до жизни... 

Экзистенциальный анализ депрессии. – М. : Генезис, 2010; [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://psyfactor.org/lib/depression5.htm 

4. Поставити напроти твердження «П», якщо вважаєте його 

правильним та психологічно обґрунтованим, або «Н», якщо – ні (будьте готові 

на занятті обґрунтувати свою відповідь). 

А) Інтернет-спілкування однозначно сприяє меншій суїцидальній 

активності серед підлітків. 

Б) Якщо людина прийняла рішення покінчити з життям, зупинити її 

неможливо. 

В) Більшість суїцидальних спроб здійснюється імпульсивно, інколи його 

планують роками. 

Г) Дитячого суїциду не існує: вдаватись до суїцидальних дій можуть 

лише дорослі. 

Д) Суїцидентам завжди притаманні ознаки соціально-психологічної 

дезадаптації – парціальної або тотальної.  

4. Проведіть письмовий аналіз наведеної в додатку Б стенограми 

телефонної розмови із клієнтом і визначте ступінь суїцидального ризику. Свої 

індивідуальні висновки обговоріть у групі. Придумайте варіант завершення 

телефонної розмови консультанта та співрозмовниці. 

5. Виписати основні принципи проведення телефонного консультування із 

клієнтами, які є потенційними суїцидентами. 

Виписати основні поняття теми: суїцидальна поведінка, пресуїцид, 

телефонне консультування, депресія, внутрішній конфлікт, аномія. 

Контрольні питання 

1. Чим суїцидальна поведінка відрізняється від парасуїцидальної? 

2. Назвіть обґрунтування чинників суїцидальної поведінки з огляду 

соціологічного та соціально-психологічного підходу. 

http://psyfactor.org/lib/depression5.htm


 

 

3. Які чинники суїцидальної поведінки розглядають представники 

біологічної концепції? 

4. Чим проявляється депресія і чому вона може стати пусковим 

механізмом для здійснення суїцидальної спроби? 

5. Які чинники схильності до суїциду ви знаєте? 

6. Що таке аномічний тип суїцидальної поведінки? 

7. Назвіть методи психологічної діагностики схильності особистості до 

суїцидальної спроби. 

8. У чому полягає основне завдання превенції суїцидальної поведінки? 

Література: 1; 3–5; 9; 12; 14–16; 18; 20; 21; 23; 26. 

 

Самостійна робота 5 Організаційні та вікові аспекти суїцидальної 

психотерапії 

1. Справжні, приховані та демонстративні суїциди. 

2. Психологічна допомога потенційному суїциденту. 

Завдання для самоперевірки (виконуються письмово) 

1. Випишіть психологічні характеристики потенційного суїцидента.  

2. Охарактеризуйте особливості суїцидальної поведінки підлітків, осіб 

зрілого та похилого віку. 

3. Опишіть особливості проведення групової кризової терапії із 

суїцидальними клієнтами. 

Література: 1; 3–5; 9; 12; 14–16; 18; 20; 21; 23; 26. 

 

Тема 6 Віктимність особистості, її причини та наслідки 

Семінарське заняття 6 Психологічна робота з жертвами насильства 

Мета заняття: надати визначення віктимності особистості, його видам та 

чинникам; проаналізувати типи жертв; з’ясувати особливості прояву 

насильства в різних сферах життя людини, наслідки насильства для особистості 

та засоби психологічної допомоги жертвам насилля. 



 

 

План 

1. Визначення віктимності. Гіпервіктимність та гіповіктимність.  

2. Норми безпечної поведінки. Види віктимізації. Типи жертв. 

3. Поняття «насильства», види насильства, негативні наслідки та засоби 

профілактики. 

Короткі теоретичні відомості 

Віктимність – це спроможність суб’єкта ставати жертвою злочину, яка 

реалізується у соціальних, психологічних та моральних відхиленнях від норм 

безпечної поведінки. Порушення потреби у самозбереженні може мати різні 

полюси вираження, на базі чого виділяють: 1) гіповіктимність – прагнення до 

підвищеної безпеки, коли людина стає «одержима» ідеєю ворожого оточення, 

можливих жахів, які її оточують; 2) гіпервіктимність – прагнення необдуманого 

ризику, за умов якого людина досягає ейфорії власне від переборення 

критичних та навіть криміногенних ситуацій. 

У віктимології виділяють два основних типи жертв: 1) особи з низькою 

самооцінкою, настановою на безпорадність, небажанням змінювати власне 

становище без зовнішнього втручання; характеризуються підвищеною 

готовністю до засвоєння віктимних стереотипів, занурення у фантазії та 

запобігання контактів з реаліями навколишнього світу, що можуть стати 

руйнівними; 2) істероїди з комбінацією боягузтва та піддатливості, підвищеної 

агресивності та конфліктності, для яких притаманна позиція «обуреного», 

зручна своєю постійною готовністю до сплеску негативних емоцій. 

Жертва – це людина, яка постраждала від неправомірних дій інших осіб; 

від своєї поведінки; від збігу обставин; від нещасного випадку і якому 

нанесений фізичний, матеріальний чи моральний збиток, незалежний від того, 

визнає він себе таким або ні. 

В усіх випадках, коли людей змушують робити щось проти їх волі, ми 

маємо справу з насильством. Як відмічав Е. Фромм, деструктивність та 

жорстокість – специфічні людські явища, вони викликають у людей, які їх 

проявляють, почуття насолоди, яке відсутнє у багатьох ссавців. У світі вищих 



 

 

ссавців, як зазначає засновник етологічного підходу К. Лоренц, існує 

незчисленна кількість забобонів чинити шкоду родичу. Підходи до визначення 

категорії «насилля» подано в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Основні підходи до дослідження категорії «насилля» 

Підходи до 

дослідження насилля 

Основний зміст 

Соціологічний Дозволяє виявити корені насилля, визначити 

вплив соціальних умов на вірогідність 

використання цього засобу у владних 

відносинах, його ефективність 

Культурологічний Дозволяє дослідити залежність форм 

поведінки людини від її загальної культури, 

яка може як сприяти, так і стримувати 

розповсюдження насилля 

Психологічний Дозволяє дослідити значення емоційних 

чинників у процесі використання насилля, 

дослідити вплив індивідуально-

психологічних особливостей на можливість 

використання насилля як засобу досягнення 

мети 

 

На сьогодні частіше всього використовують дві класифікації видів 

насилля, відповідно до якиї розробляються і здійснюються різноманітні 

превентивні та корекційні засоби. Перша типологія заснована на характері 

насильницьких дій і містить у собі такі види насилля, як фізичне, сексуальне, 

психологічне (емоційне) й економічне. Іноді окремо розглядаються такі 

різновиди насилля, як знехтування, медичне й інституціональне насилля 

(воїнська повинність, заборона на штучне переривання вагітності), вочевидь, 

що в більшості випадків насилля носить інтегративний комплексний характер. 



 

 

Інша класифікація заснована на характеристиках об’єкта насилля, таких, 

як вік (насилля над дітьми та літніми людьми), стать (насилля над жінками і 

чоловіками), родинні стосунки (сімейне насилля, інцест), етнічна 

приналежність, соціальний статус, професія й інше. 

Основна мета психолога, який працює із жертвами насилля, – це 

зменшення та ліквідація негативних наслідків травматичних переживань. 

Основні завдання, що стоять перед психологом, це зменшення почуття 

провини, образи, безсилля; допомога в закріпленні почуття власної значущості; 

формування нових поведінкових патернів; сприяння диференційованої 

взаємодії з навколишніми людьми» тощо. Вибір підходу до проведення 

психологічного консультування має ґрунтуватися на віці жертви, виді насилля, 

особливостях інтелектуального, фізичного, психічного розвитку жертви. 

Завдання до теми (виконуються письмово) 

1. Виписати основні чинники віктимізації. 

2. Виписати типи жертв за Д. Рівманом. 

3. Охарактеризувати поняття «насилля» і дати визначення його видам. 

4. Зробити аналіз роботи І. Сидорук «Булінг як актуальна соціально-

педагогічна проблема»; [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

file:///C:/Users/%D0%9E%D0%BB%D1%8F/Downloads/Nvvnup_2015_1_36.pdf 

5. Охарактеризувати особливості психотерапії віктимності 

[32, С. 108–115]. 

6. Надати визначення «трикутнику Стівена Карпмана» і пропозиції 

щодо виходу з нього. 

7. Знайти приклади з кінофільмів, у яких герої стають жертвами 

насилля: описати ситуацію насилля, чинники, що його спричинили, і які 

наслідки для героя та оточуючих його людей мало пережите насилля. Надати 

відповідь на всі ці запитання. 

Виписати основні поняття теми: віктимність, жертва, насилля, аб’юз, 

булінг, вивчена безпорадність, мобінг, харрасмент. 

 

file:///C:/Users/Ð�Ð»Ñ�/Downloads/Nvvnup_2015_1_36.pdf


 

 

Контрольні питання: 

1. Що таке вивчена безпорадність і як значення вона має у розвитку 

віктимності? Відповідь обґрунтувати. 

2. Якими чинниками визначається процес віктимізації дитини? 

3. Які рівні віктимізації описує Л. Франл? 

4. Охарактеризуйте значення «жертви» в трикутнику Карпана. 

5. Які засоби протидії домашньому насиллю над дитиною існують на 

сьогоднішні? 

6. Наведіть приклади насилля над жінкою та над чоловіком. 

7. Які особливості проведення психологічного консультування дитини, 

що стала жертвою сексуального насилля? 

Література: 4; 9; 12; 14; 15; 32; 35; 38; 39. 

 

Самостійна робота 6 Насильство та його наслідки. Особливості 

роботи з жертвами насильства та торгівлі людьми 

1. Види прояву насильства в різних сферах життя. 

2. Засоби профілактики віктимності та психологічної допомоги жертвам 

насилля. 

Завдання для самоперевірки (виконуються письмово) 

1. Охарактеризувати причини, види та методи профілактики мобінгу та 

харрасменту. 

2. Виписати особливості психологічного консультування жертв 

домашнього та сексуального насилля. 

3. Описати причини та психологічні наслідки торгівлі людьми. 

4. Проаналізувати рекомендації щодо зниження індивідуальної 

віктимності за С. Гарькавцем (додаток В). 

5. Розробити просвітницький буклет для проведення психоедукації на 

будь-яку тему: 1) шкільний булінг; 2) протидія торгівлі людьми; 3) кібер-булінг 

як загроза сучасного світу; 4) засоби протидії мобінгу; 5) як не стати жертвою 

сексуального харрасменту; 6) як протистояти домашньому насиллю. 



 

 

Література: 4; 9; 12; 14; 15; 32; 35; 38; 39. 

 

Тема 7 Кризові ситуації в професійній діяльності 

Семінарське заняття 7 Характеристика проявів та специфіка 

допомоги під час екстремальних та надзвичайних ситуацій у професійній 

діяльності  

Мета заняття: визначити критерії екстремальності професійної 

діяльності; охарактеризувати професії, які передбачають роботу в 

надзвичайних та екстремальних ситуаціях; з’ясувати особливості прояву 

емоційного вигорання як реакції на хронічне переживання професійного 

навантаження та психологічні засоби його діагностики та профілактики; надати 

характеристику процесу супервізії як методу подолання емоційного вигорання 

психолога. 

План 

1. Екстремальні та надзвичайні ситуації в професійній діяльності. 

2. Емоційне вигорання як реакція на хронічні кризові ситуації в 

професії. 

3. Психологічна допомога представникам різних професій для 

подолання негативних проявів професійного та емоційного вигорання. 

4. Супервізія як чинник подолання професійного вигорання психолога. 

Короткі теоретичні відомості 

Екстремальні ситуації відрізняються такою взаємодією людини та 

середовища, яка створює реальну загрозу життю та цілісності людини, коли для 

запобігання загрози людина мобілізує усі власні сили і відчуває граничні 

навантаження. Надзвичайні – це ситуації, які характеризують форми взаємодії, 

що лежать за межами можливостей людини, коли нанесена шкода людині не 

може бути здолана завдяки власним ресурсам, а мінімізація збитків можлива 

лише унаслідок зовнішньої допомоги. 

Увагу психологів повинні привертати спеціалісти, чия виробнича 

діяльність відбувається в загрозливих та особливо небезпечних техногенних та 



 

 

природних умовах, у ситуації високої вірогідності виникнення екстремальних 

та надзвичайних ситуацій і яким необхідна психологічна допомога під час 

адаптації до таких умов і для попередження негативних наслідків. Це 

спеціалісти спеціально організованих служб, завданням яких є попередження 

екстремальних ситуацій, мінімізація шкоди та ліквідація наслідків 

надзвичайних ситуацій (рятівники, пожежники, військовослужбовці, 

працівники поліції, лікарі швидкої допомоги та ін.). 

Під час роботи в екстремальних умовах проявляються три види напруги: 

1) операційна – виникає тоді, коли висуваються підвищені вимоги до розумових 

ресурсів і рухового апарату людини та немає загрози, яка б заставила людину 

завчасно хвилюватися; 2) емоційна – виникає під дією чинників, що 

викликають тривогу, страх та інші негативні емоції; цей вид напруги 

пов’язаний із неузгодженістю між значущістю ситуації та її суб’єктивною 

оцінкою, у такому разі велике значення мають захисні реакції організму; 

3) неемоційна, змішана. На зміну працездатності в екстремальних та 

надзвичайних умовах впливає рівень тренованості, властивості нервової 

системи, емоційна зрілість, мотивація, готовність до ризику, наявність навичок 

психологічної самодопомоги тощо.  

З позицій рятівників, лікарів, «пережити» екстремальну або надзвичайну 

ситуації – це вижити, зберегти життя та здоров’є, можливо, отримавши збитки 

від взаємодії із загрозливими чинниками. З позиції психолога, «переживання 

ситуації» – це складна та інтенсивна психічна діяльність, з непередбачуваним 

результатом. Адекватність затрачених зусиль тієї реальної ситуації, яку людина 

пережила, і подальший вплив отриманого досвіду на життєдіяльність та 

професійну діяльність визначають показання до втручання та наданню 

допомоги. 

Термін «вигоряння» було введено 1974 року американським психологом 

Фройденбергом для характеристики психологічного стану здорових людей, які 

знаходяться в процесі інтенсивного та тісного спілкування з людьми в ситуації 

емоціонального перевантаження під час надання професійної допомоги. Це 



 

 

люди, які працюють у системі «людина–людина» – лікарі, священики, 

правники, рятівники, соціальні працівники, вчителі, психологи. За Х. Маслач, 

існують три основні симптоми емоційного вигорянні – це емоційне 

спустошення, деперсоналізація та брак почуття особистих досягнень. 

Обов’язковою та необхідною роботою психолога, психотерапевта є 

участь у супервізії – це співпраця двох професіоналів (більш досвідченого та 

менш або рівних за досвідом), у ході якої можна описати та проаналізувати 

свою діяльність в умовах конфіденційності. Супервізія дозволяє поділитися 

своїми почуттями, виявити утруднення, розширити теоретичні уявлення, 

намітити план подальшої роботи із клієнтами.   

Завдання до теми (виконуються письмово) 

1. Складіть перелік найбільш розповсюджених стресорів у професійній 

діяльності рятівників, пожежників, лікарів, психологів, поліцейських. 

2. Обґрунтуйте необхідність створення системи захисту психічного 

здоров’я працівників в організаціях, функціями яких є робота в екстремальних 

та надзвичайних ситуаціях, надайте схему роботи «Служби захисту 

психічного здоров’я». 

3. Опишіть основні симптоми синдрому емоційного вигорання і надайте 

опис конкретних психологічних засобів їх подолання. 

4. Охарактеризуйте структуру супервізорської сесії. 

5.  Знайдіть приклади із кінофільмів, де показано прояв «синдрому 

вторинної травматизації», надавши перелік чинників, що до неї призвели, і 

засоби його подолання. 

Виписати основні поняття теми: вторинна травматизація, синдром 

емоційного вигоряння, екстремальні ситуації, емоційна напруга, нервово-

психічна стійкість, деперсоналізація, супервізія. 

Контрольні питання 

1. Представники яких професій працюють в екстремальних та 

надзвичайних ситуаціях? 



 

 

2. Які психологічні вимоги висуваються до представників професій, що 

пов’язані з екстремальними та надзвичайними умовами праці? 

3. Перелічити зміни в поведінці та функціональних станах людини в 

екстремальних умовах. 

4. Які психодіагностичні методики для вимірювання рівню емоційного 

вигорання вам відомі? 

5. Назвіть стадії розвитку емоційного вигорання.  

6. Чи впливають організаційні чинники на появу симптомів емоційного 

вигорання? 

7. Яка мета проведення супервізії? 

Література: 3–5; 7; 9; 12; 19; 28; 29; 37; 40; 42.  

 

Самостійна робота 7 Кризові ситуації в роботі медичного працівника 

та в діяльності вчителя 

1. Синдром професійного вигорання у лікарів. 

2. Кризові ситуації в діяльності вчителя. 

Завдання для самоперевірки (виконуються письмово) 

1. Описати психологічні вимоги до особистості лікаря та ситуації в його 

роботі, що можуть бути кризовими. 

2. Охарактеризувати ситуації професійної діяльності вчителя, які 

можуть бути кризовими, екстремальними, і запропонувати психологічні засоби 

їх превенції. 

Література: 3–5; 7; 9; 12; 19; 28; 29; 37; 40; 42.  

 

Тема 8 Кризові ситуації в медицині 

Семінарське заняття 8 Вплив гострої та хронічної хвороби на 

психічний стан людини 

Мета заняття: визначити стан переживання гострої та хронічної хвороби 

як ситуацію кризи в житті людини; охарактеризувати психологічний аспект 

болю; з’ясувати психологічні аспекти роботи психолога з термінальними 



 

 

хворими та з хворими на ВІЛ. 

План 

1. Вплив гострої та хронічної хвороби на психіку. 

2. Психологічний аспект болю. 

3. Робота психолога з термнальними хворими. 

4. Психологічна допомога ВІЛ-позитивним клієнтам. 

Короткі теоретичні відомості 

Будь-яка хвороба обов’язково змінює психіку хворого внаслідок нових, 

відсутніх до хвороби форм реагування (вплив страхів, неспокою, хвилювань на 

особистість). Важливим є преморбідний стан пацієнта – тобто стан, який був до 

початку хвороби і є вирішальним у клініці внутрішніх хвороб. Р. Конечний та 

М. Боухал описали такі типи відношення до хвороби: 1) нормальне – відповідає 

об’єктивній тяжкості хвороби; 2) зневажливе – недооцінювання тяжкості 

хвороби; 3) заперечувальне – ігнорування факту хвороби; 4) нозофобне – має 

місце розуміння того, що побоювання перебільшені, але подолати їх сам хворий 

не може; 5) іпохондричне – відхід у хворобу; 6) нозофільне – хворий отримує 

задоволення від того, що хвороба звільніє його від обов’язків; 7) утилітарне – 

отримання вигоди від хвороби, моральної чи матеріальної. 

Біль – це поширений симптом соматичної хвороби і важливий чинник, що 

впливає на психіку людини. Біля 80 % усіх видів звернення до лікаря 

супроводжується скаргами на біль, що має адаптивну функцію, сигналізуючи 

про хворобу, про руйнування тканин, і допомагає своєчасно поставити діагноз, 

мотивує хворого боротися за одужання. 

Хронічна біль являє собою важливу і складну проблему, вона зачіпає 

мільйони людей, приводе до матеріальних та інших втрат через зниження або 

втрати працездатності, також має місце феномен созалежності членів родини 

хворого. Тривалий біль, як будь-яке хронічне захворювання, впливає на всі 

сфери життя – сімейну, професійну, соціальну, психологічну, фізичну. 

Реакція на больовий стимул визначається такими чинниками: 

індивідуальними та культурними особливостями особистості; пережитим 



 

 

досвідом; емоційним станом у момент больового впливу; обставин, за яких це 

відбувається. Тобто одні й ті самі больові стимули породжують у різних людей 

неоднакові за характером та вираженістю відчуття. 

Термінальна стадія хвороби – це стадія, яка характеризується неминучим 

летальним закінченням хвороби. Термінальний період стає етапом найбільш 

гострої напруги не тільки для хворої людини, але й для її близьких та рідних. 

Вивчення правил допомоги хворому у процесі вмирання займається паліативна 

медицина, принцип якої – ставлення до смерті не із звично негативних позицій, 

а як до природного процесу, програма якого закладається в момент 

народження. 

Діагноз «ВІЛ» завжди є несподіваним, тому це кризова ситуація в житті 

людини, яка з першого дня супроводжується гострими переживаннями, 

порушеннями міжособистісних стосунків, зниженням емоційного фону та 

рівню самооцінки. Людей з ВІЛ поєднують такі обставини, як дискримінація і 

стигматизація. 

Завдання до теми (виконуються письмово) 

1. Виписати етапи особистісного реагування на онкологічні 

захворювання. 

2. Перелічити типи реагування особистості на хворобу. 

3. Перелічити чинники впливу на больовий поріг особистості. 

4. Охарактеризувати психологічні методи допомоги під час переживання 

гострого та хронічного болю. 

5. Уважно прочитайте наведені нижче твердження. Поставте напроти 

твердження «П», якщо ви вважаєте його правильним, або «Н» , якщо – ні: 

а)    випереджальна реакція горя виконує тільки негативну функцію; 

б) повідомити дитину про смертельну хворобу одного з батьків 

заздалегідь – психологічно правильно й обґрунтовано; 

в) якщо незабаром після втрати значущого іншого людина демонструє 

підвищену активність і бадьорість та повідомляє, що «нібито нічого не 



 

 

сталось», її реакції говорять про те, що її психіка ефективно впоралась із 

трагічною подією; 

г) серед відстрочених реакцій горя – такі форми активності особистості, 

які зашкоджують ї економічному та соціальному стану; 

д) охоронна поведінка вважається нормою за умови нетривалості та 

вчасного переходу особистості до виконання наступного завдання горювання. 

6. Описати етапи життя людини з ВІЛ. 

7. Визначити особливості роботи психолога в хоспісах. 

Виписати основні поняття теми: внутрішня картина хвороби, біль, 

больова поведінка, анозогнозія, алекситімія, паліативна медицина, 

танатотерапія, стигматизація. 

Контрольні питання: 

1. Як преморбідний стан пацієнта впливає на подальшу його реакцію на 

хворобу? 

2. Назвіть психодіагностичний інструментарій, за допомогою якого 

можна визначити тип реагування на хворобу? 

3. Які типи реагування на хворобу подані в опитувальнику «ЛОБІ»? 

4. Що означає «анозогнозія»? 

5. У чому сутність когнітивно-біхевіоральної моделі болю? 

6. Що таке «больова поведінка» і від яких чинників вона залежить? 

7. Перелічити стратегії подолання болю. 

8. Які стратегії життя людей з ВІЛ ви можете назвати? 

Література: 1; 3; 4; 7; 9; 11; 12; 14; 15; 18; 19; 24; 29; 36; 40. 

 

Самостійна робота 8 Програми оптимізації життєвих перспектив 

1. Стратегії подолання кризових ситуацій життя. 

2. Види психологічної допомоги особистості в ситуації необхідності 

тривалого лікування та її близьким. 

Завдання для самоперевірки (виконуються письмово) 



 

 

1. Переглянути фільм «1+1» і відповісти на запитання, записавши 

відповіді у зошит. 1. Які стратегії реагування на хворобу проявляв герой фільму 

Філіп до появи в його домі Дрісса? 2. Що вніс до життя Філіпа Дрісс? Які 

стратегії життя він запропонував Філіпу? 3. Як вплинуло на життя та 

сприйняття свого стану Філіпа така поведінка Дрісса? 4. Які психологічні 

особливості героїв фільму найбільше вразили вас? 5. Які емоції та враження 

викликав у вас перегляд фільму? 

2. Описати види психологічної допомоги хворим на ВІЛ. 

3. Переглянути фільм «Умереть молодым» відповісти на запитання, 

записавши відповіді у зошит. 1. Який тип реагування на свою хворобу проявляв 

герой фільму Віктор? 2. Що допомагало йому справитись із больовими 

відчуттями? Де він черпав ресурси? 3. Які психологічні та фізіологічні реакції 

спостерігались у Віктора під час загострення хвороби? 4. Які емоційні реакції 

на хворобу Віктора проявляла Хіларі? Чи проявлявся феномен созалежності до 

його хворобливого стану? 5. Які емоції та враження викликав у вас перегляд 

фільму? 

Література: 1; 3; 4; 7; 9; 11; 12; 14; 15; 18; 19; 24; 29; 36; 40. 

 

 



 

 

3 ПИТАННЯ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ 

 

1. Поняття кризової психології та кризового консультування. 

Невідкладна психологічна допомога. 

2. Види кризових ситуацій. 

3. Принципи консультування та фундаментальні психологічні 

настанови. 

4. Методи кризової психотерапії. 

5. Екстрена психологічна допомога та кризова інтервенція. 

6. Предмет і завдання кризової психології. 

7. Психологічна допомога в кризовій ситуації. 

8. Криза середини життя та зрілості. 

9. Кризи людей похилого віку. 

10. Смисложиттєва криза. 

11. Психологічна допомога особистості в подоланні вікових криз. 

12. Концепція стресу, основні стадії розвитку стресу. 

13. Тривога і страхи – психологічні маркери їх появи. 

14. Стратегії подолання негативних наслідків переживання стресу. 

Інтегративна модель гнучкості до стресу. 

15. Скорбота та горювання. 

16. Основні стадії горювання. 

17. Етапи та особливості посттравматичних станів. 

18. Фізіологія травми. 

19. Симптоми ПТСР 

20. Переживання травматичних подій у дітей та дорослих. 

21. Психологічна допомога в подоланні травмуючого досвіду. 

22. Теорії суїцидальної поведінки.  

23. Причини суїцальної поведінки.  

24. Види суїцидальної поведінки.  

25. Діагностика суїцидальних тенденцій та суїцидальної поведінки.  



 

 

26. Психокорекційна та психотерапевтична робота психолога із 

суїцидентами. 

27. Справжні, приховані та демонстративні суїциди. 

28. Визначення віктимності. Гіпервіктимність та гіповіктимність.  

29. Норми безпечної поведінки. Види віктимізації. Типи жертв. 

30. Поняття «насильства», види насильства, негативні наслідки та засоби 

профілактики. 

31. Булінг як соціально-психологічний феномен, булінг-структура, 

психологічні засоби протидії булінгу. 

32. Екстремальні та надзвичайні ситуації в професійній діяльності. 

33. Емоційне вигорання як реакція на хронічні кризові ситуації в 

професії. 

34. Психологічна допомога представникам різних професій для 

подолання негативних проявів професійного та емоційного вигорання. 

35. Супервізія як чинник подолання професійного вигорання психолога. 

36. Синдром професійного вигорання у лікарів. 

37. Кризові ситуації в діяльності вчителя. 

38. Вплив гострої та хронічної хвороби на психіку. 

39. Психологічний аспект болю. 

40. Робота психолога з термнальними хворими. 

41. Психологічна допомога ВІЛ-позитивним клієнтам. 

42. Стратегії подолання кризових ситуацій життя. 

43. Види психологічної допомоги особистості в ситуації необхідності 

тривалого лікування та її близьким. 

44. Можливості та методи психологічної корекції під час травматичних 

розладів. 

45. Когнітивно-біхевіоральний підхід до психологічної травми. 

46. Психологічні особливості жертв соціальної дискримінації. 

47. Психологічні чинники та наслідки торгівлі людьми. 

48. Екзистенційні виміри та кризові переживання особистості. 



 

 

49. Психологічні аспекти переживання кризи професійного розвитку. 

50. Парасуіцидальна поведінка в психологічному контексті. 

51. Психічне захворювання та стигматизація як чинники кризових 

переживань особистості. 

52. Внутрішні ресурси в переживанні травматичних подій та кризових 

ситуацій. 

53. Групова динаміка в психокорекційній групі потерпілих від кризових 

ситуацій. Психологічний дебріфінг. 

54. Тілесно-орієнтована психотерапія в роботі психокорекційної групи 

осіб, що пережили кризову ситуацію. 

55. Арт-терапія під час роботи з особами, що пережили кризову ситуацію. 

56. Гуманістичний підхід до кризових станів і переживань особистості. 

57. Методи саморегуляції психологічного стану особистості, їх різновиди 

та особливості застосування. 

58. Допомога жертвам зґвалтування. Консультування професіонала 

психолога. 

59. Поняття про екстремальну ситуацію. Наслідки впливу екстремальних 

ситуацій. 

60. Жертви домашнього насилля. Консультування професіонала 

психолога. 

61. Технологія первинної консультативної бесіди. 

62. Консультування істеричних особистостей. 

63. Консультування клієнтів, які плачуть. Депресивні стани. 

64. Консультування клієнтів під час переживання провини. 

65. Депресивні стани. Консультування клієнтів, що долають кризу 

середини життя. 

 



 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Підставою для визначення оцінки з навчального курсу «Кризова 

психологія» є рівень засвоєння студентами навчального матеріалу, 

передбаченого навчальною програмою. 

Розподіл балів, які отримують студенти під час аудиторних занять та 

самостійної роботи 

Вид занять Змістовий модуль № 1 Сума 

балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  

Лекції 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Семінарські заняття 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Самостійна робота 2 2 2 3 3 3 3 2 20 

Тести ПК    10    10 20 

Диференційований 

залік 

        20 

Усього 7 7 7 18 8 8 8 17 100 
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Додаток А 

Методика BASIC PH 

 

Інструкція. Подумайте про себе: коли Ви знаходитеся в кризовій 

ситуації, сильному стресі, що, здебільшого, Ви робите, щоб допомогти собі 

впоратися з цим станом? Що, на Вашу думку, допомагає Вам краще за все, а що 

– незначною мірою? Зважте кожне висловлювання і поставте косий хрестик 

(«х») у відповідній клітинці навпроти номера твердження, де цифри означають:  

0 – ніколи не користуюся цим способом, щоб впоратися із ситуацією. 

1 – я рідко користуюся цим способом, щоб впоратися із ситуацією. 

2 – я іноді користуюся цим способом, щоб впоратися із ситуацією.  

3 – я періодично користуюся цим способом, щоб впоратися із ситуацією. 

4 – я часто користуюся цим способом, щоб впоратися із ситуацією. 

5 – я майже завжди користуюся цим способом, щоб впоратися із 

ситуацією. 

6 – я завжди користуюся цим способом, щоб впоратися із ситуацією. 

 

№ ТВЕРДЖЕННЯ 0 1 2 3 4 5 6 

1 Я здаюся і покладаюся на вищі сили або долю у 

вирішенні проблеми 

       

2 Я не говорю про свої емоції прямо, але виражаю 

їх опосередковано - приміром, плáчу, коли 

думаю про себе 

       

3 Я шукаю підтримки у інших людей        

4 Я фантазую і даю волю своїй уяві: наприклад, 

уявляю себе в спокійному, безтурботному місці 

       

5 Я збираю інформацію, щоб бути 

визначеним/ною в тому, що я маю найкращий 

варіант розв’язання проблеми 

       

6 Я їм або сплю менше, ніж зазвичай, або ж, 

навпаки, я їм і сплю більше, ніж зазвичай 

       

7 Я вірю у свої власні сили і свою здатність 

долати перешкоди 

       

8 Я виражаю свої почуття власним завуальованим 

способом – через натяки, сарказм або навіть 

флірт 

       



 

 

9 Я веду бесіди з друзями за телефоном        

10 Я згадую свої улюблені історії, байки, притчі 

або ж казки як спосіб пошуку розв’язання 

проблеми 

       

11 Я аналізую проблеми, намагаючись знайти їх 

розв’язання 

       

12 Я постійно займаюсь фізичною працею: 

наприклад, прибиранням, приготуванням їжі, 

роботою з деревом, ремонтом автомобіля або 

навіть створенням моделі літака 

       

13 Моє кредо: «Я зможу пережити це, попри все»        

14 Я звільняюся від почуттів через плач, сміх або 

крик і не тримаю усе це усередині 

       

15 Я намагаюся знайти підтримку у друга або 

членів моєї сім'ї 

       

16 Слухаючи музику, я даю волю своїй уяві        

17 Я створюю спеціальний план і дію згідно з ним, 

крок за кроком 

       

18 Я використовую вправи для розслаблення        

19 Я прошу допомоги у Бога в молитві        

20 Я накручую себе емоційно, щоб посилити свою 

мотивацію 

       

21 Я глибоко занурююся в стосунки з членами 

моєї спільноти або організації, до якої я належу 

       

22 Я згадую часи, коли мені було набагато краще, 

ніж зараз, або ж думаю про час, коли все 

зміниться на краще 

       

23 Першочергово я намагаюся зрозуміти, що, 

власне, відбувається 

       

24 Я розслабляюся, коли роблю щось: приймаю 

душ або ванну, йду на прогулянку або бігаю 

підтюпцем 

       

25 Я спираюся на свої духовні переконання або на 

свою життєву філософію 

       

26 Я розповідаю або слухаю жарти та смішні 

історії 

       

27 Я шукаю людей, з якими можна провести час, 

нічим особливо не займаючись  

       

28 Я переглядаю спортивні змагання, фільми або 

читаю книжки, уявляючи себе на місці дійових 

осіб 

       

29 Я зважую усі можливі варіанти розв’язання  

проблеми і, якщо це можливо, обираю 

найкращий з них 

       



 

 

30 Я намагаюся постійно займатися якоюсь 

фізичною діяльністю 

       

31 Моє кредо: «Те, що не вбиває мене, робить мене 

сильнішим» 

       

32 Я даю вихід своїм емоціям        

33 Я пишу листи та е-мейли до друзів з надією на 

їх відповідь 

       

34 Я мрію, думаю про кращі часи, уявляючи собі їх

   

       

35 Я намагаюся знайти розв’язання проблеми 

найкращим способом з тих, які знаю, 

обмірковуючи кожен з них 

       

36 Я виходжу з будинку або намагаюся бути 

активним/ною для того, щоб позбавитися 

надлишку енергії 

       

 

 

Бланк 
 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 

      

 

Порахувати суму балів у стовпчиках. 

 

 



 

 

Додаток Б 

Стенограма телефонної розмови  

(джерело: Ромек В. Г. Психологическая помощь в кризисных 

ситуациях / В. Г. Ромек, В. А. Конторович, Е. И. Крукович. – СПб. : Речь, 

2004. – С. 188–191) 

 

К. (консультант): Слушаю вас! Чем могу помочь? 

С. (собеседница): Я…не знаю. Не знаю, что говорить… (плачет). 

К. : Вы очень расстроены? 

С. : Со мной произошла ужасная вещь. Не знаю, с чего начать. 

К. : Можете называть меня…А как к вам обращаться? 

С. :…. 

К. : Хорошо, что позвонили. 

С. : Может…пусть…это у вас работа…А я уже дошла до…Понимаете, я 

встретила одного человека. Все было просто здорово, а сегодня все 

кончилось…не знаю, что это…Я никому не могу рассказать… 

К. : Мне можете. 

С. : Я вела себя с ним грубо…глупо…Мне так стыдно. Я себя ненавижу. 

Все было неправдой. Не прошло двух недель, как все кончилось (плачет). 

К. : Что же случилось? 

С. : Самое ужасное, что я не знаю! (плачет). Мы должны были встретиться 

на дискотеке. Он был с друзьями. Я никого из них не знаю. Сначала я думала, он 

меня заметил в толпе, подошла…А он на меня так посмотрел, как будто: «Ну, 

что там еще?». Я даже не сообразила, что сказать. И потом…он был с девушкой, 

понимаете?...И делал вид, что меня не знает! (плачет). 

К. : Хм. Да уж. 

С. : Я не могу понять, как это может быть. У меня такое чувство, что это 

сон какой-то. Я не могу поверить…я не знаю, ничего ведь не было плохого. 

К. : Давайте разберемся. Когда была эта дискотека? 



 

 

С. : Сегодня вечером. Не знаю, сколько прошло времени. Мне хотелось 

растерзать их в клочья. Потом мне стало плохо, натурально тошнило, все внутри 

перевернулось, как будто я отравилась, я еле ушла. Не могла я там одна торчать! 

А теперь домой идти, а я не могу (пауза). Вы не знаете, который час? 

К. : Уже половина первого. А сейчас? Как сейчас вы себя чувствуете? 

С. : Я чувствую себя обманутой дурой! 

К. : Вы накануне не ссорились с вашим другом? 

С. : Нет, просто мы не виделись несколько дней, он говорил, что у него 

дела, проблемы всякие. Я во всем виновата! (плачет). 

К. : В чем вы виноваты? 

С. : В том, что доверяла, верила всему, дурочка, наивная идиотка. Меня так 

воспитали, да! Что я не знаю, кому верить! То я сидела все дома, потому что «до 

девяти – не позже»! И теперь такое… (пауза). 

К. : Родители старались удержать вас дома? 

С. : Да они вообще ничему меня не научили, только всего бояться. А 

теперь скажут: «Вот! Мы были правы». Я не могу жить! 

К. : Вам сейчас так плохо, что вы не хотите жить? 

С. : Да! Я хочу, чтобы все кончилось! Всем было бы лучше, и родителям 

спокойнее. 

К. : И? 

С. : Еще на дискотеке я подумала, что сейчас пойду на крышу и спрыгну. Я 

была в одном подъезде. Там выход на крышу закрыт…Потом…хотела…сначала 

пойти к подруге. Но ее не было дома. 

К. : Слава Богу, что чердаки хоть у нас закрывают. Это в первый раз у вас 

такое? 

С. : Да нет. Я уже туда ходила…давно, два года назад, там открыто было, 

но тогда из-за школы, дурочка. Маленькая была, в восьмом классе. 

К. : И в тот раз вам кто-то помешал? 

С. : Да никто, я с собакой ходила, щенок у меня был. Его жалко стало, не 

бросать же его на крыше. Он-то ни в чем не виноват. 



 

 

К. : А где он сейчас? 

С. : А в деревню отдали. А мне, как обычно, ничего не сказали. Прихожу 

домой, а его нет (пауза). Я не знаю, как мне идти домой. Начнутся расспросы: 

«Где, что?» Они всегда пристают. Я не выдержу. Они сейчас, наверное, в 

милицию звонят…или в морг. Это у моей мамы привычка такая: чуть что – в 

морг звонить. 

К. : Вы не хотите сейчас видеть родителей? 

С. : А если уже ищут, отец начнет драться. 

К. : Такое было? 

С. : Он вообще любит руки прикладывать. 

К. : Вы боитесь его? 

С. : Вообще-то, нет, просто надоело, они мне надоели, понимаете, из-за 

них все еще хуже… 

К. : Но одной среди ночи…Знаете, когда случается что-то плохое, лучше 

побыстрее оказаться в спокойном месте, и тогда обо всем подумать. Где вы 

сейчас? 

С. : Да ничего со мной не случится: закон подлости. Я звоню с улицы, и 

дом мой на другой стороне. Даже окна наши вижу. Свет не горит (пауза). Если 

сегодня отстанут, все равно я жить не смогу. Я не смогу забыть, я всегда буду 

помнить, лучше умереть, чем думать про это. Я уверена, что он надо мной 

издевался с самого начала. А я ничего не понимала. Я думала, все по-

настоящему. И что теперь все будет по-другому. Это так противно, вы не можете 

понять, как мне сейчас гадко. Мне хочется себя избить, уничтожить за глупость! 

Ведь все смеялись, я уверена. Это же так потешно: девочку обманули и бросили! 

Я бы сама посмеялась (пауза). А они день и ночь будут меня пилить. 

К. : «Они» – это родители? 

С. : Что ходила гулять, что с парнем была. Нужно было сидеть дома, 

никуда не ходить слушать их. 

К. : Ну, это невозможно: никуда не ходить, ни с кем не встречаться. 



 

 

С. : Моя мама бы вам рассказала, что возможно, а что нет. Родителям 

я…смешно…говорила, что иду к подруге (пауза). Хуже всего чувствовать себя 

дурой, которую просто бросили. Как они каркали, так и вышло! 

К. : Это очень обидно. Но если они старались предостеречь, то, скорее 

всего, не обрадуются. Я бы расстроилась, если бы узнала, что у моей дочери 

неприятности. А вы своим расскажете? 

С. : Может так получиться, что не будет другого выхода. Я могла 

забеременеть. 

К. : Может быть или вы точно знаете? 

С. : А у меня всегда все по полной программе. А что? Рожу ребенка. Пусть 

все радуются. 

К. : Сейчас у вас есть какие-нибудь признаки беременности? 

С. : А какие они должны быть? 

 



 

 

Додаток В 

Рекомендації щодо зниження індивідуальної віктимності  

(за С. О. Гарькавцем)  

 

1. Помни, ты от рождения виктимно уязвим. Если преступниками 

становятся, то жертвой уже рождаются. Без помощи родителей или близких 

взрослых тебе не суждено стать на ноги.  

2. В этом мире ты одинок, и даже самые близкие и родные неспособны 

тебя спасти, если ты этого не хочешь. Неспособность человека к рефлексии 

порождает у него отчужденность и равнодушие как к собственной жизни, так и 

к жизни окружающих его людей.  

3. Знания – сила, но не всегда. Иногда незнание в критической ситуации 

способно сделать гораздо больше, чем умение делать сложные расчеты. Умение 

слышать и прислушиваться к своему внутреннему голосу, интерпретировать 

интуитивные сигналы, улавливать рациональные посылы других – значимые 

индикаторы человеческой жизнеспособности.  

4. Мужчина больше виктимен, чем женщина; ребенок больше, чем 

старик; житель города больше, чем житель деревни.  

5. Жертва всегда находит своего насильника, и не всегда насильник 

способен найти свою жертву.  

6. Жертва может быть эвентуальной (случайной) или децидивной (по 

решению). В первом случае «на голову внезапно падает кирпич», а во втором – 

строитель ходит без каски там, где часто падают кирпичи.  

7. Способствующее поведение действительно имеет место. Красивая 

девушка в короткой юбке и на высоких каблуках вызывает сильное сексуальное 

желание у многих мужчин, и только моральные принципы или страх 

неизбежного наказания сдерживает их либидозные помыслы.  

8. Когда незнакомый или слабо знакомый человек пытается тебя развести, 

он внимательно выслушает, показывает, что разделяет твои моральные и 



 

 

политические установки, не лезет в душу, ведет себя скромно и предлагает 

«невообразимое счастье» в будущем.  

9. Когда ты в эмоциональном неравновесии – сила гравитации 

проходимцев значимо возрастает.  

10. Все, что ты хотел получить на халяву, спустя время «с процентами» 

возвращаешь мошенникам или проходимцам.  

11. Человек самостоятельно и вполне осознанно способен повышать свою 

виктимную уязвимость. Деструктивное использование собственных фантазий – 

«замечательное средство» ее генерирования.  

12. Самое гнусное состояние жертвы, это когда одновременно больно и 

стыдно, а поэтому выбирай что-то одно.  

13. Чтобы не стать жертвой в безнадежно-виктимной ситуации, 

необходимо отбросить всякие моральные и правовые принципы.  

14. Нужно помнить, что чем больше людей слышат, что вам нужна 

помощь, тем меньше шансов, что они вам помогут.  

15. Не стоит бояться жителя Африки, который живет от вас за тысячи 

километров и является каннибалом. Осторожность нужно проявлять в 

отношении людей, которые проживают рядом с вами.  

16. Даже на Эвересте в основном спасают только тех, у кого есть деньги 

на спасение.  

17. Риск – это ступени виктимности, но именно риск в виктимогенной 

ситуации может стать вашим последним шансом.  

18. Когда толпа устремлена в одном направлении, твое спасение в 

обратном, но об этом ты должен был побеспокоиться до того, как с нею слился.  

19. Не выделяться из общей массы, не привлекать к себе внимание – это 

сидеть в утробе матери.  

20. В ситуации, когда ни зрение, ни слух, ни тактильные ощущения не 

способны подсказать тебе, где ты и что делать, – нюхай воздух и иди за 

запахом.  



 

 

21. Принимать ответственность за себя нужно в любой ситуации и при 

любых обстоятельствах. Например, в самолете необходимо надеть 

кислородную маску прежде всего на себя, а потом уже на ребенка. Если вы 

будете в порядке, то вы сможете помочь и окружающим. 

22. Надо помнить, что самым дорогим у человека является его 

собственная жизнь, которую он может пожертвовать и другим, но эта жертва 

может быть принесена только один раз.  
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