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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг 

дисципліни: 
кредити ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (16 год.), практичні (16 год.), самостійна 
робота (48 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (6 год.), самостійна 
робота (60 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 
Під час роботи над письмовими роботами не допустимо 

порушення академічної доброчесності. Зокрема: - 

використання в роботі чужих текстів чи окремих фрагментів 

без належного посилання на джерело, зі змінами окремих слів 

чи речень; - використання перефразованих чужих ідей без 

посилання на їх авторів; - видавання за власний текст 

купленого чи отриманого за нематеріальну винагороду 

чужого тексту чи його фрагменту; - несамостійне виконання 

будь-яких навчальних завдань (якщо це не передбачено 

вимогами програми); - фальсифікація результатів наукової чи 

навчальної роботи; - посилання на джерела, які не 

використовувалися у роботі; - залучення підставних осіб до 

списку авторів наукової чи навчальної роботи, участь таких 

осіб у поточній чи підсумковій оцінці знань. 

Відвідування занять. 

Студенти зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і 

проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, 

передбачені робочою програмою навчальної дисципліни. 

Якщо студенти через поважні причини (хвороба, надзвичайні 

сімейні обставини тощо) не можуть відвідувати певну 

кількість аудиторних занять, вони мають їх відпрацювати. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Ініціативність  студентів у підвищенні професійної 

кваліфікації через неформульну освіту  (тренінги, 

конференції, майстер-класи та ін.) 

Що будемо вивчати? Психологічні особливості життєвих криз особистості та шляхи 
виходу з них. 
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Чому це треба вивчати? ознайомлення студентів з сучасними  уявленнями  про 

психологічну природу життєвих криз особистості та 

методами психокорекції душевно-емоційного стану людини. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Знання про  специфічні  ознаки кризової  ситуації 

у житті  людини; типологію життєвих криз особистості та 

критерії її побудування; основні   психологічні 

теорії  стосовно переживання людини кризового стану; 

термінологію, яка вживається для опису перебігу кризових 

станів; сутність криз, що вивчаються в рамках курсу; 

принципи психологічної допомоги людині в кризових станах 

різних типів. Вміння: користуватись отриманими базовими 

теоретичними положеннями для здійснення психологічного 

аналізу криз розвитку та ситуативних криз; враховувати 

витоки (причини) і специфіку різних типів криз у побудуванні 

системи заходів, спрямованих на реадаптацію людини у 

стані життєвої кризи; 

надати первинну психологічну підтримку та допомогу людям, 

що опинилися в скрутних життєвих обставинах. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки 

та / або практики. 

Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та 

освітню діяльність для різних категорій населення у сфері 

психології. 

Здатність приймати фахові рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності. 

Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

Зміст дисципліни Загальне уявлення про життєві кризи. Вікові 

кризи особистості. Кризи викликані 

зовнішніми чинниками Кризи професійної 

діяльності особистості Втрата як чинник 

психологічної кризи. Особливості кризового 

консультування та надання психологічної 

допомоги. Конструктивні та деструктивні 

шляхи виходу з кризи 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, практичних занять. 

Міждисциплінарні зв’язки Вікова та педагогічна психологія, психодіагностика. 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію, фонду 
бібліотеки УДПУ та ін.) 
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Поточний контроль Виконання практичних, завдань для самостійної роботи. 

Підсумковий контроль залік 
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