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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Психологія життєвих криз  

Викладач (-і) К.психол.н., професор кафедри загальної та клінічної психології Гасюк Мирослава Богданівна 

Контактний телефон викладача 0997042291 

E-mail викладача myroslava.hassuk@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Очний/заочний 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації кожний 2-й четвер місяця 

2. Анотація до курсу 

Навчальна програма призначена для підготовки практичних психологів і передбачає ознайомлення їх із загальними закономірностями 

формування життєвого світу людини, особливостями становлення особистості на різних етапах життєвого шляху, природою життєвої кризи, 

способами гармонізації простору людських взаємин, активізації потенціалу життєтворення, конструктивного розв’язання проблемних 

ситуацій.  

Набуті знання допоможуть студентам усвідомити глибинні джерела, закономірності й тенденції розвитку здорової, зрілої, вільної і 

відповідальної особистості у різних сферах життя, стануть важливими  у практичному оволодінні методами самопізнання, саморегуляції, 

активізації творчого потенціалу, безконфліктної взаємодії з іншими людьми, надання психологічної допомоги тим, хто її потребує.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни  «Психологія життєвих криз» є життєва криза  у різних сферах життя на ключових життєвих 

етапах становлення особистості, психологічна допомога людині на етапах проживання як нормативної так і ненормативної життєвої кризи, 

психологічний супровід кризових етапів розвитку людини. 

 Міждисциплінарні зв’язки: психологія особистості, соціальна психологія, вікова психологія, психологічне консультування, 

психотерапія, конфліктологія 

У результаті вивчення курсу студенти-психологи повинні:  

знати:  

 особливості динаміки розвитку особистості у різних сферах життя;  

 основні закономірності становлення кризової особистості, особливості та механізми особистісного розвитку в різні вікові періоди;  

 показники й індикатори проявів кризи у людини, що переживає нормативну чи ненормативну у різних сферах життя;  

 найпоширеніші методики консультування, надання психологічної допомоги, самоподолання, стимулювання життєстійкості; 

 значущість вивчення детермінант кризового розвитку особистості, його індивідуальних проявів для поглиблення розуміння себе та 

інших людей, оптимізації формальних і неформальних стосунків, спільної діяльності.  

 



уміти:  

 визначати передумови кризових життєвих ситуацій у різних сферах життя та давати їм науково обґрунтовану психологічну 

інтерпретацію;  

 коригувати певні відхилення в розвитку особистості, що виникають у гострих кризових ситуаціях, застосовувати здобуті знання для 

розв’язання хронічних конфліктів і кризових життєвих ситуацій;  

 визначати  зміст і спрямованість основних завдань та перспектив розвитку консультування життєвої кризи на сучасному етапі.  

 
 

3. Мета та цілі курсу  

Курс " Психологія життєвих криз" є важливою складовою підготовки професійних психологів.  

Метою викладання дисципліни «Психологія життєвих криз» є дослідження особливостей роботи психолога з людиною на етапах 

проживання життєвої кризи  у різних сферах життя на ключових життєвих етапах становлення особистості, психологічна допомога людині на 

етапах проживання як нормативної так і ненормативної життєвої кризи, психологічний супровід кризових етапів розвитку людини. 
Студенти дізнаються про динаміку розвитку різних життєвих сфер особистості, особливості нормативних та ненормативних життєвих криз 

людини, специфіку вікових, професійних та сімейних криз особистості (нормативних та ненормативних); про теоретичні основи новітніх 

досліджень консультативної діяльності кризових психологів. Отримають уміння консультувати людину, що переживає кризу з урахуванням 

гендерних, вікових, індивідуально-психологічних особливостей.  

Завдання викладання дисципліни «Психологія життєвих криз»: 
1. Ознайомити студента з новітніми теоретичними досягненнями у галузі кризової психології. 

2. Ознайомити з основними підходами у роботі з кризами у різних сферах життя. 

3. Навчити основам консультативної діяльності у роботі з людиною у період переживання кризи (вікової, сімейної, професійної) як 

нормативної так і ненормативної. 

4. Ознайомити студента з технологіями психологічного супроводу людини у різних сферах її життя. 

 
 

4. Результати навчання (компетентності) 

Загальні компетентності:  

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  



ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії,  

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. 

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.   

ЗК12. Здатність розуміти психологічний зміст суспільних процесів і впливати на них з позицій принципу гуманізму; ставитись з повагою до 

мультикультурності та різноманітності. 

 

Фахові компетентності:  
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології  

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та 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  

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій  

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження  

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації  

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову)  

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну відповідно до запиту  

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 досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технологій психологічної допомоги. 



ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання. 

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

культуральних особливостей співрозмовника. 

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій. 

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, 

круглих столів, ігор, тренінгів, 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. 

ПР18. Виявляти та диференціювати проблеми збереження і відновлення психічного здоров’я та психологічного благополуччя..  

 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 12 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

7- й семестр 053 Психологія 4 курс вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год Вага оцінки Термін 

виконання 

Тема 1. Життєва криза 

особистості. Нормативна та 

ненормативна криза 

особистості 

Лекція 1. Артемова К. Н. 

Особенности 

автобиографической памяти в 

“невозможной ситуации” / 

К. Н. Артемова // Материалы 

VІІІ Междунар. конф. 

студентов, аспирантов и 

Соціально-психологічні та 

індивідуально-

психологічні передумови 

виникнення життєвої 

кризи. 

Динаміка кризового 

процесу.  

5 балів максимальний 

бал за відповідь + 2 

бали тестування  

1 тиждень 



молодых ученых “Ломоносов – 

2001”. – М. : 2001. – С. 254. 

 

Типи кризових ситуацій. . 

Нормативні і 

ненормативні кризи. 

 

Тема 2. Вікові кризи 

дорослості. Криза ранньої 

дорослості як особливий 

етап становлення 

особистості. Гендерні 

особливості переживання 

вікових криз.  

. 

 

Лекція Абрамова Г. С. Возрастная 

психология: Учеб.пособие для 

студ. вузов. – 4-е изд., 

стереотип. / Г. С. Абрамова. – 

М. : Издательский центр 

«Академия», 1999. – 672 с. 

Гасюк М. Б. Життєтворчість як 

спосіб вирішення життєвої 

кризи особистості / 

М. Б. Гасюк, О. М. Гринів // 

Актуальні проблеми психології: 

Психологія особистості. 

Психологічна допомога 

особистості. – 2011. – Т. 11, 

№ 4(1). – С. 199–205. 

 

Гасюк М. Б. Психологічні 

особливості  

самоактуалізації сучасної 

жінки: Дис. ... канд. психол. 

наук : 19.00.07 / Гасюк 

Мирослава Богданівна. – Івано-

Франківськ, 2002. – 200 с.  

 

 

 

Вікові кризи та їх роль у 

структуруванні життєвого 

шляху особистості.  

Психологічний вік 

особистості та можливості 

його визначення.  

 

 1-2тиждень 

Тема 3. Особливості 

консультування людини у 

віковій кризі. Специфіка 

Лекція Єрмакова Н. О. Психологічні 

особливості становлення довіри 

до себе в юнацькому віці: Дис... 

Перша криза ранньої 

зрілості: шляхи 

подолання.  

 3тиждень 



консультування кризи 

середини життя 

канд. психол. наук: 19.00.07 / 

Національний педагогічний ун-

т ім. М. П. Драгоманова. – К., 

2008. – 205 c.  

 

Психологічна допомога 

під час переживання 

кризи 30-ти років.  

Консультування клієнтів, 

що долають кризу 

середини життя. Гендерні 

особливості.  

Криза “я-ідентифікації” – 

супровід людини 

похилого віку. 

 

Тема 4. Професійні кризи 

особистості.  Гендерні 

особливості переживання 

професійної кризи. 

Нормативні та ненормативні 

професійні кризи 

особистості. 

 

Лекція Василюк Ф. Е. Психология 

переживания (анализ 

преодоления критических 

ситуаций) / Ф. Е. Василюк. – 

М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 

200 с. 

2. Пельцман Л. Стрессовые 

ситуации у людей, потерявших 

работу / Л. Пельцман // 

Психологический журнал. – 

1992. – Т. 13, № 1. – С. 126–130. 

Зеер Е. Ф. Кризисы 

профессионального 

становления личности / 

Е. Ф. Зеер, Є. Є. Сыманюк // 

Психол. журнал. – 1981. – Т. 18, 

№ 6.– С  35–44. 

 

 

Нормативні та 

ненормативні професійні 

кризи особистості. 

Гендерні особливості 

переживання професійної 

кризи.  

Психологічний супровід 

професійної кризи 

особистості. 

 4тиждень 

Тема 5. Кризи становлення 

сім’ї.  Нормативні та 

ненормативні сімейні кризи.  

Лекція Бодалев А. А. Семья в 

психологической консультации: 

Опыт и проблемы 

Нормативні та 

ненормативні сімейні 

кризи.  

 5тиждень 



психологического к 

Овчарова Р. В. 

Психологическое 

сопровождение родительства / 

Р. В. Овчарова. – М. : Изд-во 

Института Психотерапии, 

2003. – 31  с. 

онсультирования / 

Гендерні особливості 

переживання сімейних 

криз. 

Родительство як криза 

становлення особистості. 

Ненормативні кризи 

родительства. 

 

Тема 6. Особливості 

побудови психологічного 

супроводу життєвих криз 

особистості. 

 

Лекція Головаха Е. И. 

Психологическое время 

личности / Е. И. Головаха, 

А. А. Кроник. – К. : Наукова 

думка, 1984. – 209 с. 

 

 

Технології побудови 

групової роботи 

супроводу життєвих криз. 

Особливості 

індивідувльної роботи по 

супроводу життєвих криз 

особистості. 

. 

 

 6 тиждень 

      

6. Система оцінювання курсу 

Індивідуальні завдання 
Робота з обдарованими студентами через надання інформаційної підтримки та індивідуальних консультацій за запитом студентів. 

Робота зі студентами які не встигають  через індивідуальні консультації та контроль про виконану роботу вибірка на основі аналізу успішності 

за журналом та на основі спостережень. 

Допомога з самостійною роботою за запитом студентів.  

 

 Методи навчання 

 

Лекційна форма проведення занять, яка передбачає застосування таких методів: 

1. Репродуктивний. 

2.Пояснювально-ілюстративного. 

3. Проблемного викладання 

Семінарські та практичні форми занять, які передбачають застосування методів: 

1. Частково-пошукового. 



2. Дослідницького. 

3. Проблемного викладання. 

 

 Методи контролю 

 1. Тестуванн. 

2. Усне і письмове опитування,  

3. Контрольні роботи. 

4 Контроль самостійної роботи. 

 

У контроль знань студентів із навчальної дисципліни закладено такі критерії: 

1) повнота знань – вичерпна достатність у відтворенні інформації щодо змісту навчальної дисципліни;  

2) адекватність знань – їх правильність, відповідність засадничим основам курсу;  

3) усвідомленість (осмисленість) знань – розуміння смислу інформації по навчальній дисципліні та вміння його вербалізувати:  

4) вміння творчо мислити, інтерпретувати своє бачення і розуміння поставлених завдань («побічний продукт») діяльності  

Відтак, оцінка «відмінно» ставиться за наявність у студента вичерпних і правильних знань щодо головних проблем ТТС, розгляду яких 

були присвячені лекційні та семінарські заняття. Притім, знання мають бути осмисленими, що виявляється у повноті та адекватно сті їх 

пояснення. Вміння підходити до виконання завдань не лише у форматі репродукції, а й з елементами креативності.  

Оцінка «добре» ставиться за наявність у студента знань щодо більшості тем з дисципліни, які передбачені навчальною програмою. 

Притім, знання характеризуються адекватністю, але є частково усвідомленими (студент за формою відповідає правильно, а пояснити 

смисл може не завжди). 

Оцінка «задовільно» ставиться за наявність у студента фрагментарних знань з дисципліни, які при цьому не завжди точно ним 

розуміються і недостатньо повно вербалізуються. 

 Оцінка «незадовільно» ставиться за відсутність у студента знань щодо головних проблем з дисципліни або ж за наявність часткових 

знань, які він неправильно розуміє і неправильно трактує.  

Критерії оцінювання Вимоги до письмової роботи 
9-10 балів (відмінно) – завдання виконано в повному обсязі: розроблено обґрунтування  проблеми 

дослідження, прописана актуальність проблеми, чітко і правильно визначено об’єкт, предмет, мету, 

завдання дослідження на прикладі власної теми магістерської роботи. Оформлена та вчасно здана 

письмова робота.  

7-8 балів (добре) – завдання виконано в повному обсязі: розроблено обґрунтування  проблеми 

дослідження, прописана актуальність проблеми, не чітко або невірно визначено один із зазначених 

компонентів дослідження: об’єкт, предмет, мету або завдання дослідження на прикладі власної теми 

магістерської роботи. Оформлена та вчасно здана письмова робота. 



5-6 балів (задовільно) – завдання виконано не в повному обсязі, не чітко прописана актуальність 

проблеми, прослідковуються істотні помилки у зазначенні компонентів дослідження: об’єкті, 

предметі, меті або завдання дослідження на прикладі власної теми магістерської роботи. Робота 

оформлена частково. 

3-4 бали (незадовільно) завдання виконане частково, актуальність проблеми не зазначена,, 

прослідковуються істотні помилки у зазначенні компонентів дослідження або дані компоненти 

відсутні: об’єкті, предметі, меті або завдання дослідження на прикладі власної теми магістерської 

роботи. Робота оформлена частково і знада не вчасно. 

 1-2 бали (незадовільно) – завдання практично не виконано, складається з окремих малозмістовних 

тез, які за своїм змістом не відображають суті завдання. Робота не оформлена, здана не вчасно чи 

відсутня. 

0 балів – завдання відсутнє. 

 

Критерії оцінки розробки теоретичної моделі  

13-15 балів (відмінно) – завдання виконано в повному обсязі, студент визначив  підхід, який лежить 

в основі  теоретичної моделі дослідження (системний, синергетичний, структурно-функціональний), 

визначив структурні елементи об’єкта, визначив основні індикатори дослідження. Представлена 

модель є змістовною, повною та структурованою відповідно підходу. Графічно виконана робота 

здана вчасно. 

10-12 балів (добре) – завдання виконано в повному обсязі, студент не чітко визначив підхід, який 

лежить в основі теоретичної моделі дослідження (системний, синергетичний, структурно-

функціональний), визначив не всі структурні елементи об’єкта, визначив основні індикатори 

дослідження. Представлена модель є змістовною, можливо не повною та структурованою з деякими 

невідповідностями  підходу. Графічно виконана робота здана вчасно. 

7-9 балів (задовільно) – завдання виконано не в повному обсязі, студент не чітко визначив підхід 

(або не визначив взагалі), який лежить в основі теоретичної моделі дослідження (системний, 

синергетичний, структурно-функціональний), визначив не всі структурні елементи об’єкта, частково  

визначив основні індикатори дослідження. Представлена модель є змістовною, не повною та не 

структурованою. Графічно виконана робота здана не вчасно. 

4-6 балів (незадовільно) – завдання виконано частково, студент не визначив підхід, який лежить в 

основі теоретичної моделі дослідження (системний, синергетичний, структурно-функціональний), 

визначив не всі структурні елементи об’єкта, не визначив основні індикатори дослідження. 

Представлена модель не є змістовною, не повною та не структурованою. Графічно не виконана 



робота, здана не вчасно. 

1-3 бали (незадовільно) –– завдання практично не виконано, складається з окремих малозмістовних 

тез, які за своїм змістом не відображають суті завдання. Робота не оформлена, здана не вчасно чи 

відсутня. 

0 балів – завдання відсутнє. 

 

Критерії оцінки 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: 

12-15 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. 

10-12 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. 

7-9 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. 

4-6  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.  

1-3 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 тренінгового заняття: 
12-15 балів (відмінно): у тренінговому занятті відображено глибоке, чітке розуміння та 

усвідомлення матеріалу, аналітичний та творчий підхід до поставлених задач. Під час проведення всі 

завдання та вправи відображають мету заняття та дозволяють учасникам здобути необхідні уміння та 

навички, зробити самостійні висновки, аргументувати свої рішення, вибудувати власне ставлення до 

проблеми. Робота виконана творчо і самостійно. тренінгове заняття  характеризується 

оригінальністю, логічністю та послідовністю. 

10-12 балів (добре): у тренінговому занятті є чіткі посилання на вирішення висунутої проблеми,  

тренінгове заняття має в основі декілька ключових вправ, які не повністю розкривають її тематику; 

прослідковується певна логічна структура тренінгу; тренінгове заняття починається із вступу, надає 

інформацію в певному порядку і завершується викладенням важливих висновків; роботі бракує 

оригінальності та чіткості побудови заняття. 

7-9 балів (задовільно): тренінгове заняття  сфокусоване на темі, але поверхнево висвітлює її; вправи 

не зовсім відображають мету заняття, незадовільна його структура та логіка; важко вловити 

структуру подання інформації; тренінгове заняття  не веде до засвоєння нових практичних умінь, та 

не дозволяє учасникам сформулювати власне ставлення до проблеми, прави не всі правильно 

оформлені. Брак оригінальності роботи. 

4-6  балів (незадовільно): завдання виконане частково; тренінгове заняття студента не містить 

відповідь на поставлене завдання, вправи є недоречними, логіка тренінгового заняття відсутня; 

побудова тренінгового заняття свідчить про наявність значних прогалин у знаннях студента, 

викладена з порушенням логіки подання матеріалу, опис вправ містить багато грубих помилок, або є 

плагіатом.  

1-3 бали (незадовільно): завдання практично не виконано, тренінгове заняття 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, тренінгове заняття не оформлене,  не проведене , звіт зданий не вчасно чи відсутній. 

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 оцінки самостійної роботи: 

Самостійна робота оцінюється за наслідками вибіркової перевірки рівня засвоєння всіх питань, 

винесених на самостійну роботу. За замостійну роботу студент може отримати до 5 балів. 

5 балів «відмінно» - робота студентом виконана в повному обсязі, якісно оформлена; 

4 бали «добре» - робота студентом виконана в повному обсязі, є незначні недоліки; 

3 бали  «задовільно» - робота  зроблена, але є суттєві помилки; 

1-2 бали  «незадовільно» - робота тільки розпочата або виконана  не правильно; 

0 балів –робота  відсутня. 

. 

Семінарські заняття Тема 1. Життєва криза особистості. Нормативна та ненормативна криза особистості. 

1. Соціально-психологічні та індивідуально-психологічні передумови виникнення життєвої 

кризи. 

2. Динаміка кризового процесу.  

3. Типи кризових ситуацій.  

4. Можливості розв’язання життєвої кризи. 

5. Нормативні і ненормативні кризи. 

6. Криза і психотравматизація, посттравматичний стрес. 

Тема 2. Вікові кризи дорослості. Криза ранньої дорослості як особливий етап становлення 

особистості. Гендерні особливості переживання вікових криз. 



1. Вікові кризи та їх роль у структуруванні життєвого шляху особистості.  

2. Психологічний вік особистості та можливості його визначення.  

3. Ресурси віку. Гендерні особливості переживання вікових криз. Криза вмирання: психологічна 

готовність до завершення життя.  

Тема 3. Особливості консультування людини у віковій кризі.  

1. Перша криза ранньої зрілості: шляхи подолання.  

2. Психологічна допомога під час переживання кризи 30-ти років.  

3. Консультування клієнтів, що долають кризу середини життя. Гендерні особливості.  

4. Криза “я-ідентифікації” – супровід людини похилого віку. 

Тема 4. Професійні кризи особистості.  

1. Нормативні та ненормативні професійні кризи особистості. 

2. Гендерні особливості переживання професійної кризи.  

3. Психологічний супровід професійної кризи особистості. 

Тема 5. Кризи становлення сім’ї.  

1. Нормативні та ненормативні сімейні кризи.  

2. Гендерні особливості переживання сімейних криз. 

3. Родительство як криза становлення особистості.  

4. Ненормативні кризи родительства. 

Тема 6. Особливості консультування сім’ї у період кризи. 

1. Косультування пари підчас проживання кризи 

2. Взаємозв’язок сімейного стресу та сімейної кризи.  

3. Стресори, що спричинюють виникнення сімейного стресу. 

4. “Еластичність” як особливість сім’ї, що ефективно долає стреси. 

Тема 7. Особливості побудови психологічного супроводу життєвих криз особистості. 

1. Технології побудови групової роботи супроводу життєвих криз. 

2. Особливості індивідувльної роботи по супроводу життєвих криз особистості. 

 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Контрольні питання з курсу: 

1. Життєва криза особистості.  

2. Нормативна та ненормативна криза особистості. 

3. Соціально-психологічні та індивідуально-психологічні передумови виникнення життєвої 

кризи. 

4. Динаміка кризового процесу.  



5. Типи кризових ситуацій.  

6. Можливості розв’язання життєвої кризи. 

7. Нормативні і ненормативні кризи. 

8. Криза і психотравматизація, посттравматичний стрес 

9. Вікові кризи дорослості. Криза ранньої дорослості як особливий етап становлення 

особистості.  

10. Гендерні особливості переживання вікових криз. 

11. Вікові кризи та їх роль у структуруванні життєвого шляху особистості.  

12. Психологічний вік особистості та можливості його визначення.  

13. Ресурси віку. Гендерні особливості переживання вікових криз. 

14. Криза вмирання: психологічна готовність до завершення життя.  

15. Особливості консультування людини у віковій кризі.  

16. Перша криза ранньої зрілості: шляхи подолання.  

17. Психологічна допомога під час переживання кризи 30-ти років.  

18. Консультування клієнтів, що долають кризу середини життя. Гендерні особливості.  

19. Криза “я-ідентифікації” – супровід людини похилого віку. 

20.  Професійні кризи особистості.  

21. Нормативні та ненормативні професійні кризи особистості. 

22. Гендерні особливості переживання професійної кризи.  

23. Психологічний супровід професійної кризи особистості. 

24. Кризи становлення сім’ї.  

25. Нормативні та ненормативні сімейні кризи.  

26. Гендерні особливості переживання сімейних криз. 

27. Родительство як криза становлення особистості.  

28. Ненормативні кризи родительства. 

29.  Особливості консультування сім’ї у період кризи. 

30. Косультування пари підчас проживання кризи 

31. Взаємозв’язок сімейного стресу та сімейної кризи.  

32. Стресори, що спричинюють виникнення сімейного стресу. 

33. “Еластичність” як особливість сім’ї, що ефективно долає стреси. 

34. Особливості побудови психологічного супроводу життєвих криз особистості. 

35. Технології побудови групової роботи супроводу життєвих криз. 

36. Особливості індивідувльної роботи по супроводу життєвих криз особистості. 



37. Кризове консультування як галузь практичної психології.  

38. Поняття кризового консультування.  

39. Завдання консультування.  

40. Принципи психологічного консультування. 

41. Форми консультування та його тривалість . 

42. Особистість кризового консультанта.  

43. Етичні принципи консультування.  

44. Сучасні вимоги до підготовки кризового консультанта. 

45. Життєва криза і психосоматичні захворювання.  

46. Психологічні портрети психосоматичних хворих та особливості їх консультування. 

47. Різні типи ставлення до здоров’я і можливості впливу на них. 

48.  Психологічний супровід термінально хворого. 

49. Переживання термінально хворого.  

50. Підтримка рідних і близьких людини, що переживає термінальний період життя.  

51. Стан гострого горя, викликаний тяжкою втратою.  

52. Віддалені наслідки переживання втрати. Психологічні способи завершення роботи трауру. 

 

7. Політика курсу 

Політика курсу «Психологія життєвих криз» передбачає перездачу усіх невиконаних завдань внаслідок серйозних запізнень на заняття або 

пропущених пар без поважних причин. Студенти, які слухають дисципліну зобов’язані відпрацювати заняття/ невиконаний обсяг робіт 

(переписати контрольну роботу, написати реферат, виконати творчу роботу, виконати тестові завдання). У випадку невиконання студентами 

вищеозначених вимог, запозичених робіт, випадків плагіату, виявів академічної недоброчесності (списування) студент буде недопущений до 

здачі підсумкового контролю (у разі якщо він не відпрацює пропущені заняття і не виконає обов’язкову навчальну  програму). Якщо студент 

не ліквідував заборгованість і не набрав мінімум 50 балів, він буде спрямований на повторне вивчення навчальної дисципліни. 
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