




Опис навчальної дисципліни 

Найменування
показників 

Галузь знань,
спеціальність, освітній

рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань:
05  Соціальні та

поведінкові науки

Дисципліна вільного
вибору студента 

Модулів – 1

Спеціальність:
053 Психологія

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2

2-й 2-йІндивідуальне науково-
дослідне завдання -
Загальна кількість годин 
– 180

Семестр
4-й 4-й

Лекції
Тижневих годин для 
денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи 
студента - 6

Освітній рівень:
перший

(бакалаврський)

24 год. 8 год.
Практичні, семінарські

36 год. 12 год.

Лабораторні

Мова навчання:
Українська

- год. - год.
Самостійна робота

120 год. 160 год.
Вид контролю: залік

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  роботи
становить:
для денної форми навчання – 30% / 70%; 
для заочної форми навчання – 11% / 89%



Мета навчальної дисципліни

Мета: розкрити значення даного курсу у структурі практичної діяльності
психолога;  ознайомити  студентів  з  специфікою  проведення  реабілітаційних
заходів; розширити теоретичні уявлення про психологічну реабілітацію та стадії
реабілітаційного  процесу;  поглибити  наукові  уявлення  про  реабілітаційний
потенціал  особистості  та  особливості  психологічного  супроводу  в
реабілітаційних установах.
        Завдання курсу:  дати  загальні  уявлення  про  основні  психологічні
реабілітаційні  заходи;  ознайомити  з  основними  змістом  та  підходами
реабілітаційного процесу, основними методами психологічної реабілітації.

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
В  навчальній  дисципліні  «Основи  психологічної  реабілітації»

об’єднуються та синтезуються знання,  набуті  студентами при вивченні  інших
психологічних дисциплін – «Загальна психологія»,  «Психофізіологія»,  «Вікова
психологія»,  «Соціальна  психологія»,  «Психологія  насилля»,  «Психологія
мотивації поведінки та діяльності» тощо.

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Інтегральна

компетентність

Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та
практичні  проблеми  у  сфері  психології  та  професійної
підготовки у процесі навчання, що передбачають застосування
основних психологічних теорій та методів і характеризуються
комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні 
компетентності 
(ЗК)

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК2.  Знання  та  розуміння  предметної  області  та  розуміння
професійної діяльності.
ЗК4.  Здатність  вчитися  і  оволодівати  сучасними  знаннями,
мислити концептуально, системно, саногеннно.
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії, володіння соціально-
психологічними  механізмами  взаєморозуміння  і
взаємовпливу.
ЗК9. Здатність працювати в команді.
ЗК10.  Здатність  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена
суспільства,  усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного)  суспільства  та  необхідність  його  сталого
розвитку,  верховенства  права,  прав  і  свобод  людини  і
громадянина в Україні, знання юридичних та морально-етичних
нормативно-регулятивних  засад  професійної  діяльності
психолога і готовність неухильно дотримуватись.
ЗК12.  Здатність  розуміти  психологічний  зміст  суспільних
процесів  і  впливати  на  них  з  позицій  принципу  гуманізму;
ставитись з повагою до мультикультурності та різноманітності.

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності 

СК1.  Здатність  оперувати  категоріально-понятійним  апаратом
психології та реабілітаційної психології.
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та



(СК) зарубіжного  досвіду  розуміння  природи  виникнення,
функціонування та розвитку психічних явищ.
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та
вчинків.
СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати,
аналізувати  та  узагальнювати  психологічну  інформацію  з
різних джерел.
СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну 
допомогу (індивідуальну та групову).
СК9. Здатність здійснювати психологічну реабілітаію, 
просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно до 
запиту населення. 
СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.
СК11.  Здатність  до  особистісного  та  професійного
самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми
та пропонувати шляхи її розв’язання.

ПР2.  Розуміти  закономірності  та  особливості  розвитку  і  функціонування  психічних
явищ в контексті професійних завдань.

ПР3.  Здійснювати  пошук  інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.

ПР4.  Обґрунтовувати  власну  позицію,  робити  самостійні  висновки  за  результатами
власних теоретичних досліджень і аналізу літературних джерел.

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію,
модифікувати  висловлювання  відповідно  до  культуральних  особливостей
співрозмовника.

ПР12.  Складати  програму  психопрофілактичних  та  просвітницьких  дій,  заходів
психологічної допомоги та реабілітації у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор тощо,
відповідно до вимог замовника.

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до
осіб, які мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.

ПР16.  Знати,  розуміти  та  дотримуватися  етичних  принципів  професійної  діяльності
психолога.

Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.Теоретичні основи психологічної
реабілітації

Тема 1. Загальне поняття про реабілітацію
Різноманіття  уявлень  про  реабілітацію.  Розвиток  загальної  концепції

реабілітації.  Види  реабілітації.  Основні  принципи  реабілітації:  єдності
біологічних  та  психосоціальних  чинників,  різноплановості,  партнерства,



системності,  індивідуальності,  перехідності  тощо.  Психологічні  та  соціальні
чинники  в  структурі  лікування  та  реабілітації.  Об’єкти  реабілітації.
Реабілітаційний  потенціал  особистості.  Правові  засади  реабілітаційного
процесу. Основні складові реабілітації.

Тема 2. Завдання психологічної реабілітації  та фази реабілітаційного
процесу

Предмет, мета і завдання сучасної реабілітаційної психології. Структура,
основні  напрями  і  проблеми  сучасної  реабілітаційної  психології.  Етапи  та
завдання психологічної реабілітації. Методи психологічної реабілітації. Критерії
ефективності психологічної реабілітації. Організація психологічної підтримки в
реабілітаційних установах.

Тема 3. Особливості організації та впровадження системи раннього
втручання

Організаційний аспект реабілітаційного процесу.  Зміст системи раннього
втручання.  Характеристика  основних  моделей  раннього  втручання.  Функції
фахівців  медичної  та  психологічної  галузей  в  системі  раннього  втручання.
Мультидисциплінарна команда.

Тема 4. Особливості психологічного супроводу особистості в різних
умовах 

Психологія болю. Методи подолання болю. Психологічна підготовка до
больових  процедур.  Психологічні  техніки  роботи  з  апатією,  фрустрацією та
тривогою в соматичній клініці. Особливості психологічного супроводу в різних
вікових групах. Вплив госпіталізації на стан людини. Госпіталізм. Особливості
роботи з термінальними хворими.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
Практичні аспекти психологічної реабілітації

Тема 5. Особливості психологічної реабілітації соматично хворих та
осіб з обмеженими можливостями

Вимоги  щодо організації допомоги хворим на соматичні  захворювання.
Основи  психологічної  реабіліації осіб,  які мають  особливі  потреби  та  вади
розвитку. Вимоги до фахівців психологічного профілю та моніторинг динаміки
процесу реабілітації. 

Тема 6. Психолого-педагогічна робота з членами сімей дітей з
обмеженими можливостями

Соціально-психологічні  проблеми  сімей,  які  виховують  дітей  з
обмеженими можливостями.  Психологічна  допомога родинам з  дитиною,  яка
має  особливі  потреби.  Реабілітаційна  культура  та  реабілітаційна  активність
батьків.  Психологічна просвіта батьків. Патронажна робота. Форми групової та
індивідуальної роботи з батьками. 



Тема 7. Організація психологічної допомоги при стресових реакціях
Історія розвитку концепцій про стрес та його вплив на людину. Поняття

про загальну адаптивну реакцію та її неспецифічність. Фази і компоненти стесу.
Особливості  переживання  стресових  і  травмівних  ситуацій. Індивідуально-
типологічні, гендерні та інші характеристики сприйняття стресових чинників.

Тема 8. Психологічна допомога під час горювання
Психологія  горя.  Горе,  як  природна  реакція  на  втрату.  Кризові  стани  і

психологічна допомога при них. Ендогенні  та екзогенні  кризи.  Психологія та
реабілітологія гострого горя.  Перша  психологічна  допомога при невідкладних
випадках. Стадії проживання горя. Особливості дитячного горювання. Методи
психологічної  саморегуляції  в  діяльності  реабілітаційного психолога  в
надзвичайних ситуаціях.

Тема 9. Психологічна реабілітація осіб з девіантною поведінкою
Особливості  психолого-педагогічної  та  соціально-психологічної

реабілітації   осіб  з  девіантною  поведінкою.  Види  девіантної  поведінки.
Психолого-педагогічна реабілітація дітей з неблагополучних сімей. Специфіка
роботи  психолога  в  центрах  соціально-психологічної  реабілітації  дітей.
Психологічний супровід дітей з педагогічною занедбаністю.  

Тема 10. Психологічна реабілітація постраждалих у надзвичайних та
екстремальних ситуаціях

Особливості  надання  психологічної  допомоги  на  різних  етапах  дії
екстремальних чинників.  Особливості  психологічної реабілітації жертв  стрес-
факторів воєнного ґенезу. Особливості  надання психологічної допомоги  особам,
що  постраждали  в  наслідок  дії  екстремальних  чинників природного  генезу
(повені, землетруси і таке інше). 

Тема 11. Основні методи психологічної реабілітації жертв насилля
Жертва  насильтсва  та  особливості  її  поведінки.  Види  насильства.  Стадії

насильства.  Форми  жорстокого  ставлення  до  дітей.  Психологічні  наслідки
фізичного насильства в ciм'ї. Надання психологічної допомоги дітям, жертвам
насильства  в  сім'ї.  Надання  психологічної  допомоги  жертвам  сексуального
насильства. 

Тема 12. Мотиваційний чинник в реабілітаційному процесі
Принципи  та  підходи  роботи  з  мотивацією  в  психології.  Робота  з

ресурсами  в  психологічній  реабілітації.  Основні   підходи  в  активації  та
мобілізації  реабілітаційного  процесу.  Використання  сучасних  інтеграційних
методів  в  роботі  з  мотивацією  в  реабілітаційній  діяльності.  Особливості
функціонування груп підтримки та груп взаємодопомоги.

Тема 13. Особливості створення програм психологічної реабілітації:
підходи та методи



Суспільні моделі  в  психології  здоров’я.  Соціальна реклама в психології
здоров’я.  Проактивна  поведінка.  Специфіка  складання  програм  реабілітації:
підходи та методи.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів
і тем

Кількість годин

денна форма Заочна форма

усьо
го

у тому числі усь
ого

у тому числі

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.Теоретичні основи психологічної реабілітації

Тема 1. Загальне поняття
про реабілітацію

14 2 2 - - 10 12 12

Тема 2. Завдання 
психологічної 
реабілітації  та фази 
реабілітаційного 
процесу

12 2 2 8 16 2  2 12

Тема 3. Особливості 
організації та 
впровадження системи
раннього втручання

14 2 2 10 14  2 12

Тема 4. Особливості 
психологічного 
супроводу 
особистості в різних 
умовах

12 2 10 12 12

Разом за змістовим 
модулем 1

52 6 8 38 54 2 4 48



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Практичні аспекти психологічної реабілітації
Тема 5. Особливості 
психологічної 
реабілітації соматично 
хворих та осіб з 
обмеженими 
можливостями

16 2 4 10 16  2  2 12

Тема 6. Психолого-
педагогічна робота з 
членами сімей дітей з
обмеженими 
можливостями

14 2 4 8 14 14

Тема 7. Організація 
психологічної 
допомоги при 
стресових реакціях

14 2 2 10 16 2  2 12

Тема 8. Психологічна 
допомога під час 
горювання

12 2 2 8 14 14

Тема 9. Психологічна 
реабілітація осіб з 
девіантною поведінкою

16 2 4 10   14  2   12

Тема 10. Психологічна 
реабілітація 
постраждалих у 
надзвичайних та  
екстремальних ситуаціях

16 2 4 10 14  2  12

Тема 11. Основні 
методи психологічної 
реабілітації жертв 
насилля

16 2 4 10 14 2  12

Тема 12. 
Мотиваційний 
чинник в 
реабілітаційному 
процесі

12 2 2 8 12  12

Тема 13. Особливості
створення програм 
психологічної 
реабілітації: підходи 
та методи

12 2 2 8 12  12

Разом за змістовим 
модулем 2

128 18 28 82 126 6  8 112

Усього годин 180 24 36 120 180 8 12 160



Теми семінарських занять

Самостійна робота

№
 з/п

Назва теми

Кількість годин

Денна
форма

Заочна
форма

1. Загальне поняття про реабілітацію 2

2. Завдання психологічної реабілітації  та фази реабілітаційного 
процесу 2 2

3. Особливості організації та впровадження системи раннього 
втручання 2 2

4. Особливості психологічного супроводу особистості в різних 
умовах 2

5. Особливості психологічної реабілітації соматично хворих та осіб 
з обмеженими можливостями 4 2

6. Психолого-педагогічна робота з членами сімей дітей з 
обмеженими можливостями 4

7. Організація психологічної допомоги при стресових реакціях 2 2
8. Психологічна допомога під час горювання 2
9. Психологічна реабілітація осіб з девіантною поведінкою 4 2

10. Психологічна реабілітація постраждалих у надзвичайних та  
екстремальних ситуаціях 4 2

11. Основні методи психологічної реабілітації жертв насилля 4
12. Мотиваційний чинник в реабілітаційному процесі 2

13. Особливості створення програм психологічної реабілітації: 
підходи та методи 2

1 Разом 36        12



Семестр
/ тема Зміст самостійної роботи

Обсяг
(год.)
денна
форма/
заочна
форма

Форма контролю Тиждень, 
на якому

здійснюється
контроль

IV/1

Тема 1.   Загальне поняття про 
реабілітацію

- підготувати термінологічний 
словник основних понять дисципліни
«Основи психологічної реабілітації»;

--створіть порівняльну таблицю щодо 
змісту систем заходів таких видів 
реабілітації, як медична та 
нейрореабілітація, психологічна 
реабілітація, психолого-педагогічна 
реабілітація, соціальна реабілітація, 
професійна реабілітація, побутова 
реабілітація.

10/12 Усне і
письмове

опитування,
контроль

самостійної
роботи

2

IV/2

Тема 2.    Завдання психологічної 
реабілітації  та фази 
реабілітаційного процесу

-створити схему дисциплінарних та 
галузевих зав’язків реабілітаційної 
психології, як навчально-практичної 
дисципліни

- здійснити аналіз нормативно-правових 
актів, які регламентують процес 
психологічної реабілітації (Закони 
України, постанови Кабінету Міністрів 
України, накази міністерства України)

- підготувати реферат, письмове 
повідомлення

8/12

Тестування,
усне і

письмове
опитування,

контроль
самостійної

роботи 

2

IV/3

Тема 3.    Особливості організації
та впровадження системи 
раннього втручання
 
-термінологічний  словник  основних
понять  дисципліни  «Основи
психологічної реабілітації»;

-підготувати  реферат,  письмове
повідомлення 

10/12
Тестування,

усне і
письмове

опитування,
контроль

самостійної
роботи 

4

IV/4

Тема 4:    Особливості 
психологічного супроводу 
особистості в різних умовах

-термінологічний  словник  основних
понять  дисципліни  «Основи
психологічної реабілітації»;

- підготувати реферат,  письмове
повідомлення 

10/12

Тестування,
усне і

письмове
опитування,

контроль
самостійної

роботи 

4

IV/5

Тема  5:     Особливості
психологічної  реабілітації
соматично  хворих  та  осіб  з
обмеженими можливостями

10/12
Усне і письмове

6



В процесі самостійної роботи студент пише реферат на одну з обраних
тем:

1. Особливості психореабілітації психічно хворих осіб.
2. Психореабілітація осіб з соматичними захворюваннями.
3. Психологічна адаптація вимушених мігрантів.
4. Основні напрямки психологічної допомоги постраждалим від 

екстремальних ситуацій.
5. Основи реабілітації жертв сексуального насильства.
6. Робота з ресурсами в психологічній реабілітації.
7. Поняття про полімодальну життєву кризу.
10.Поведінкові та когнітивні методи допомоги постраждалим в екстремальній 
ситуації. 
11.Характеристика психологічних факторів виникнення психосоматичних 
захворювань та їх психологічні прояви.
12. Психотерапевтичне втручання або психотерапевтична інтервенція, їхня 
характеристика.
13.Реабілітація родин з дитиною, яка має особливі потреби.
14.Методики  зняття  мускульної  напруги  у  постраждалих  в  екстремальній
ситуації. 
15.Поведінкові та когнітивні методи допомоги постраждалим в екстремальній
ситуації. 
16.Атр-терапевтичні методи психореабілітації.
17.Психологія та реабілітологія гострого горя.
18.Особливості функціонування груп підтримки та груп взаємодопомоги.

Критерії оцінювання
Основними  критеріями,  що  характеризують  рівень  компетентності

студента при оцінюванні результатів навчання з навчальної дисципліни, є:
1) своєчасне і у повному обсязі виконання всіх навчальних завдань, що передбачені

робочою програмою навчальної дисципліни;
2) глибина  і  характер  знань  навчального  матеріалу  за  змістом  навчальної

дисципліни,  що  міститься  в  основних  та  додаткових  рекомендованих
літературних джерелах;

3) вміння  самостійно  аналізувати  явища,  що  вивчаються,  у  їх  взаємозв’язку  та
розвитку;

4) вміння застосовувати методи психологічної  діагностики,
психокорекції та  психопрофілактики на практиці;

5) вміння  застосовувати  теоретичні  положення  під  час  розв’язання  практичних
задач.

Розподіл балів, що отримують студенти
Форма підсумкового контролю – залік



Шкала оцінювання: національна та ECTS

К

Поточне опитування та самостійна робота

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2

Т1, Т2, Т3, Т4 Т5, Т6, Т7,  Т8, Т9,  Т10,  Т11, Т12, Т13, Т14, Т15

Усне  і  письмове  опитування  на
семінарських заняттях - 5 б. 
Контроль самостійної роботи  (конспект 
першоджерела, термінологічний 
словник, презентація, письмове 
повідомлення тощо)  – 10 б.

Тестування (Т2,Т3,Т4 по 10 б.) – 30 б.

Усне і письмове опитування на семінарських заняттях - 5 б.
Контроль самостійної роботи  (конспект першоджерела, 
термінологічний словник, аналіз статті, письмове 
повідомлення тощо)  – 10

Тестування (Т7, Т11, Т12  по 10 б) -30 б. 
Контрольна робота – 10б

100

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою (пояснення)

90 – 100 А
відмінно (відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок)

80 – 89 В
дуже добре (вище середнього рівня з кількома 
помилками)

70 – 79 С
добре (загалом правильне виконання з певною 
кількістю суттєвих помилок)

60 – 69 D
задовільно (непогано, але зі значною кількістю 
недоліків)

50 – 59 Е
достатньо (виконання задовольняє мінімальним 
критеріям)

26 – 49 FX
 незадовільно (з можливістю повторного складання)

0-25 F
неприйнятно (з обов'язковим повторним 
курсом)



Критерії оцінки тестового контролю:
9-10 балів «відмінно» - студент дав не менше 90% правильних відповідей;
7-8 балів «добре» - студент дав не менше 70% правильних відповідей;
5-6 балів  «задовільно» - студент дав не менше 50% правильних відповідей;
1-4 бали  «незадовільно» - студент дав менше 50% правильних відповідей;
0 балів - завдання відсутнє.

Критерії оцінки реферату/письмового повідомлення:
9-10  балів  (відмінно):  тема  реферату/письмового  повідомлення  актуальна  та

відзначається   практичною  значущістю;  у  роботі  здійснено  критичний  огляд  визначень
різними  авторами,  наведених  в  різних  джерелах; матеріал  роботи  добре  структурований,
логічно  викладений; роботу  оформлено  з  дотриманням  встановлених  правил;  студент
демонструє здатність  робити  у  рефераті/письмовому  повідомленні  логічні  висновки  та
узагальнення;  проявляє  здатність  висловлювати  та  аргументувати  власне  ставлення  до
альтернативних поглядів на певне питання. 

7-8  балів  (добре):  тема  реферату/письмового  повідомлення актуальна;  у  роботі
здійснено  аналіз  основних  аспектів  проблеми;  використано  джерела,  які  дають  змогу
розкрити  теоретичні  й  прикладні  аспекти  теми;  матеріал  реферату/письмового
повідомлення загалом  структурований, логічно викладений; оформлення роботи в цілому
відповідає  встановленим  правилам;  студент  послідовно,  обґрунтовано  та  теоретично
правильно  викладає  матеріал;  демонструє  здатність  робити  логічні  висновки  та
узагальнення; але не в повній мірі може аргументувати власне ставлення до альтернативних
поглядів на певне питання; недостатньо використовує фактичні та статистичні дані.

5-6 балів (задовільно): тема реферату/письмового повідомлення не є актуальною; у
роботі здійснено поверхневий аналіз основних аспектів проблеми; використані джерела не
дають можливості повністю розкрити проблему;  реферат/письмове повідомлення містить
зайвий матеріал, що не відповідає змісту теми і свідчить про нездатність студента зрозуміти
її зміст; робота в цілому оформлена  згідно з правилами, але є суттєві недоліки.

3-4   балів  (незадовільно): завдання  виконане  частково;  студент  не  висвітлює
дискусійну тему або висвітлює її неправильно; текст реферату/письмового повідомлення є
повністю  ідентичним  тексту  підручника  чи  конспекту  або  повністю  ідентичним
реферату/письмового повідомленню  іншого студента на таку ж тему.

1-2  бали  (незадовільно): завдання  практично  не  виконано,  складається  з  окремих
малозмістовних  тез,  які  за  своїм  змістом  не  відображають  суті  теми  реферату/наукового
повідомлення; робота не оформлена, здана не вчасно чи відсутня.

0 балів – завдання відсутнє.

Критерії оцінки презентації:
9-10  балів  (відмінно):  у презентації  відображено  глибоке,  чітке  розуміння  та

усвідомлення  матеріалу,  аналітичний  та  творчий  підхід  до  поставлених  задач.  Під  час
аналізу-інтерпретації  зроблені  самостійні  висновки,  аргументація,  висловлене  власне
ставлення до проблеми. Малюнки, звуки, фото, анімації – у кількості, виправданій змістом



презентації.  Робота  виконана  творчо  і  самостійно.  Презентація  характеризується
оригінальністю, логічністю та послідовністю.

7-8   балів  (добре):  у презентації  містяться  важливі  твердження  щодо  проблемних
питань, презентація має в основі декілька ключових положень, які не повністю розкривають
її тематику; прослідковується певна логічна структура в розміщенні інформації; презентація
починається  із вступу,  надає інформацію в певному порядку і  завершується викладенням
важливих нукових моментів та висновків; не повністю представлені інформаційні джерела
або не всі правильно оформлені.

5-6 балів (задовільно): презентація сфокусована на темі, але поверхнево висвітлює її;
естетичний  вигляд  незадовільний  (відсутня  чітка  структура  розміщення  інформації,
недоречна  графіка  оформлення);  важко  вловити  структуру  подання  інформації;  немає
посилань на використані джерела або не всі правильно оформлені.

3-4  балів (незадовільно): завдання  виконане  частково; презентація студента  не
містить  відповідь  на  поставлене  завдання,  не  є  аргументованою;  не  містить  посилань  на
джерела, що вивчаються; не містить аналізу відповідних теорій, концепцій, наукових течій,
свідчить  про  наявність  значних  прогалин  у  знаннях  студента,  викладена  з  порушенням
логіки  подання  матеріалу,  містить  багато  граматичних,  грубих  стилістичних  помилок  та
виправлень. 

1-2 бали  (незадовільно): завдання практично не виконано,  презентація не розкриває
сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у
студента, або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти
її,  незнання основних положень навчальної  дисципліни;  наявні  значні  фактичні  помилки,
незрозумілості та нерозуміння теми, презентація  не оформлена, здана не вчасно чи відсутня.

0 балів – завдання відсутнє.

Критерії оцінки контрольної роботи:
10-9 балів «відмінно» -  студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом,

вільно,  самостійно  та  аргументовано  його  викладає  під  час  відповідей  на  контрольні
запитання, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань.

7-8  балів «добре»  -  студент  достатньо  повно  володіє  навчальним  матеріалом,
обґрунтовано  його  викладає  під  час  письмових  відповідей  на  контрольні  запитання,  в
основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, але при викладанні
деяких  питань  не  вистачає  достатньої  глибини та  аргументації,  допускаються  при цьому
окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 5-6 балів  «задовільно» - студент загалом
володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст під час письмових відповідей
на  контрольні  запитання,  але  без  глибокого  всебічного  аналізу,  обґрунтування  та
аргументації, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки.

1-4 бали   «незадовільно» -  частково  володіє  навчальним  матеріалом, не  в  змозі
викласти  зміст  більшості  питань  теми  під  час  письмових  відповідей на  контрольні
запитання, допускаючи при цьому суттєві помилки. 

0 балів - завдання відсутнє.

Критерії  усного і письмового опитування на семінарських заняттях здійснюються за
5-бальною шкалою.

5 балів «відмінно»  -  ставиться  за  наявність  у  студента  вичерпних  і  правильних
знань  щодо  головних  проблем,  які  розглядаються  на  семінарі.  Знання  мають  бути
осмисленими, що виявляється у повноті та адекватності їх пояснення. Вміння підходити
до виконання завдань не лише у форматі репродукції, а й з елементами креативності.

4 бали - «добре» - ставиться за наявність у студента знань щодо більшості питань,
які  розглядаються  на  семінарському  занятті.  Притім,  знання  характеризуються
адекватністю, але є частково усвідомленими (студент за формою відповідає правильно, а
пояснити смисл може не завжди).



3 бали «задовільно» -   ставиться за наявність у студента фрагментарних знань з
теми  семінару,  які  при  цьому  не  завжди  точно  ним  розуміються  і  недостатньо  повно
вербалізуються.

2 бали «незадовільно» - ставиться за відсутність у студента знань щодо головних 
проблем з теми семінарського заняття, або ж за наявність часткових знань, які він 
неправильно розуміє і неправильно трактує.

Запитання для контролю знань
1. Предмет і завдання сучасної реабілітаційної психології. 
2. Основні принципи та завдання реабілітації.
3. Структура сучасної реабілітаційної діяльності.
4. Основні принципи реабілітації хворих хронічними соматичними 

захворюваннями. Патологічні реакції особистості на хворобу.
5. Етапи та завдання психологічної реабілітації.
6. Методи психологічної реабілітації.
7. Критерії ефективності психологічної реабілітації.
8. Поняття про психічну травму.
9. Посттравматичний стресовий розлад.
10. Категорії осіб, які потребують психологічної реабілітації.
11. Екстрена психологічна допомога в екстремальних ситуаціях.
12. Допомога постраждалим в екстремальній ситуації в гострий період.
13. Допомога постраждалим в екстремальній ситуації в період стабілізації

обстановки.
14. Допомога постраждалим в екстремальній ситуації в період віддалених

наслідків.
15. Психологія болю. Методи подолання болю.
16. Основи реабілітації жертв сексуального насильства.
17. Основи реабілітації жертв релігійних сект.
18. Психологічна реабілітація осіб з девіантною поведінкою.
19. Принцип і алгоритм надання невідкладної психологічної допомоги.
20. Інформаційні методи надання психологічної допомоги постраждалим в

екстремальній ситуації. 
21. Реабілітація родин з дитиною, яка має особливі потреби.
22. Методики зняття мускульної напруги у постраждалих в екстремальній

ситуації. 
23. Поведінкові  та  когнітивні  методи  допомоги  постраждалим  в

екстремальній ситуації. 
24. Атр-терапевтичні методи психореабілітації.
25. Психологія та реабілітологія гострого горя.
26. Особливості  функціонування  груп  підтримки  та  груп

взаємодопомоги.

Методи навчання

Лекційна форма проведення занять,  яка  передбачає  застосування таких
методів: 

1. Пояснювально-ілюстративного.
2. Проблемного викладання.



Семінарські  та  практичні  форми  занять,  які  передбачають  застосування
методів: 
1. Частково-пошукового.
2. Дослідницького.
3. Репродуктивного.
4. Інтерактивного.

ФОРМИ КОНТРОЛЮ
Усне і письмове опитування на семінарських заняттях, контроль  самостійної
роботи   (конспект  першоджерела,  термінологічний   словник,  аналіз  статті,
письмове  повідомлення тощо), контрольна робота, тестування.

ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Навчальна дисципліна «Психологія суїцидальної поведінки» передбачає

використання мультимедійного обладнання (комп’ютер, проектор).

 Методичне забезпечення
1. Робоча програма навчального курсу
2. Опорні конспекти лекцій.
3. Навчальна та довідкова література.
4. Текстові та електронні варіантів тестів для поточного контролю знань.

Рекомендована література:

Основна:

1. Марищук В.Л., Евдокимов В.И. Поведение и саморегуляция человека в
условиях стресса. СПб, 2001. 259 с.

2. Медицинская реабилитация / Под ред. В. М. Боголюбова. Книга I. - Изд.
3-е, испр. и доп. М.: Бином, 2010. 416 с. 

3. Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних
подій:  методичний  посібник/  З.  Г.  Кісарчук,  Я.  М.  Омельченко,  Г.  П.
Лазос,  Л.  І.  Литвиненко…  Царенко  Л.  Г.;  за  ред.  З.  Г.  Кісарчук.  К.:
ТОВ“Видавницт-во“Логос”, 2015 р. 207 с

4. Психология  социальной  работы /  О.Н.  Александрова,  О.Н.  Боголюбов,
Н.Л. Васильева и др.; Под общей ред. М.А. Гулина. СПб.: Питер, 2002.
352 с. 23.

5. Пуховский  Н.Н.  Психопатологические  последствия  черезвычайных
ситуаций/ Н.Н. Пуховский - М.: Академический Проект, 2000. 286 с.

6. Ромек В.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. СПб, Речь,
2004. 256 с.

7. Щербатых Ю. В. Психология стресса и методы коррекции.СПб.: Питер,
2006. 256 с.

Допоміжна
1. Арнольд О.Р., Бушова Е.П. Психологические эффекты дельфинотерапии.

Психол. журнал. 2001.Т. 20, № 5. С. 98 – 104. 
2. Ахмедова  Х.Б.  Посттравматические  личностные  изменения  у

гражданских лиц, переживших угрозу жизни // Вопр. психол. 2004. № 4.



С. 93 – 103.
3. Герольд А. Нейрогенное дрожание при проведении TRE-упражнений для

снятия  напряжения,  стресса  и  травмы  по  методике  доктора  Дэвида
Берсели  при  избавлении  от  посттравматического  стрессового
расстройства ПТСР. Психологічне консультування і психотерапія. 2015. –
Т. 2, № 1-2. С. 85-95.

4. Дашкина М.Е. Основы групповой работы с детьми, пережившими утрату
близких  (на  основе  опыта  Великобритании).  Практична  психологія  та
соціальна робота . 2003. № 10. С. 40 42.

5. Зайцев В.П. Медико-психологическая реабилитация больных и инвалидов
/ Терапевтический архив.  2013. №10.  С. 3-11.

6. Катомік  Г.В.,  Корнієнко  І.О.  Техногенні  катастрофи:  психологічна
допомога очевидцям та постраждалим. 2003. № 6. С. 30 51.

7. Маклаков А.Г. Личностный адаптационный потенциал, его мобилизация
и прогнозирование в экстремальных условиях. 2000.Т. 19, № 1.  С. 16 –
24.

8. Опухова Н.Г. Возрождение из боли: Психодрама в работе с подростками,
пережившими насилие. Практична психологія та соціальна робота. 2003.
№ 7. С. 24 34.

9. Пилипенко  Н.М.  Адаптація  особистості  до  життєвої  кризи.  Журн.
практикующего психолога 2000, № 6. С. 140- 147.

10.Социально-  психологическая  работа  с  семьями детей  с  ограниченными
возможностями./  Н.В.  Ялпаева;  Мн-во  труда  и  социал.  развития  Рос.
Федерации и др. М.: Просвещение, 2002. 480с.

11. Шевченко Н.Ф. Практикум із психологічної допомоги соматично
хворим/ Практична психологія та соціальна робота. 2006. № 4. С. 17 - 29.

Автор ______________________/ Шкраб'юк В.С. /
                                               (підпис)                                     (прізвище та ініціали)
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