
Психологія життєвих криз  
Самостійна робота 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Життєва позиція, життєва лінія, смисл життя – структури 

життєвого шляху. 

1. Мистецтво життєтворчості особистості  

2. Смислова сфера особистості.  

3. Ставлення до смерті як механізм саморозвитку.  

 

5 

2 Тема 2. Кризове консультування як галузь практичної психології.  

1. Поняття кризового консультування.  

2. Завдання консультування.  

3. Принципи психологічного консультування. 

4. Форми консультування та його тривалість . 

5. Особистість кризового консультанта.  

6. Етичні принципи консультування.  

7. Сучасні вимоги до підготовки кризового консультанта 

 

10 

3 Тема 3. Життєва криза і психосоматичні захворювання.  

1. Психологічні портрети психосоматичних хворих та 

особливості їх консультування. 

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

них. 

 

5 

4 Тема 4. Психологічний супровід термінально хворого. 

1. Переживання термінально хворого.  

2. Підтримка рідних і близьких людини, що переживає 

термінальний період життя.  

3. Стан гострого горя, викликаний тяжкою втратою.  

4. Віддалені наслідки переживання втрати. Психологічні 

способи завершення роботи трауру. 

 

5 

5 Тема 5. Системний підхід у роботі з сім’єю.  

1. Сім’я під кутом зору системного підходу. 

2. Поняття циклів сімейного розвитку.  

3. Завдання, що стоять перед сім’єю на кожному етапі її 

розвитку. 

4. Сімейне кризове консультування, його особливості 

порівняно з індивідуальним. 

 

10 

6 Тема 6. Робота зі стресом. 

1. Класичні і сучасні погляди на сутність стресу та 

особливості його впливу на життєдіяльність особистості.  

2. Поняття сімейного стресу як багатовимірного феномена.  

3. Позитивна і негативна сторони сімейного стресу.  

 

5 

7 Тема 6. Робота зі стресом. 

1. “Стресонасичені” сфери сімейного життя.  

5 



2. Взаємозв’язок сімейного стресу та сімейної кризи.  

3. Стресори, що спричинюють виникнення сімейного стресу. 

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

стреси. 

 

8  Тема 7. Професійні кризи. 

1. Професійні кризи і самоактуалізація. 

2. Мотивація професійного росту. 

3. Емоційне вигорання в  професії. 

4. Булінг та мобінг у професійному середовищі. 

5 

   

8 Разом  60 

 

В основу системи оцінювання 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 

 

 

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. 

 


