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Силабус навчальної дисципліни 

«ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД В ПРОФЕСІЯХ 

ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ» 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Особливості психологічного супроводу фахівців в професіях 

екстремального профілю 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування системи знань щодо психології екстремальних та 

кризових ситуацій;  виявлення закономірності розвитку 

психогенних реакцій і розладів в екстремальних ситуаціях; 

підготовка до використання сучасних технологій у супроводі, 

підтримці й психологічній реабілітації спеціалістів професій 

екстремального профілю 
 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

В результаті навчання зможете: 

Розуміти закономірності розвитку психогенних реакцій і розладів в 

екстремальних ситуаціях; основні напрямки і зміст психологічної 

допомоги в екстремальних та кризових ситуаціях; 

Знати фактори, що передують виникненню кризи; 

Вміти визначати стадію проходження кризи, розрізняти й 

диференціювати кризи за ступенем їх руйнівної дії;  

Планувати і самостійно здійснювати діяльність щодо 

психологічного супроводу фахівців екстремального профілю;  

Володіти основними методами психодіагностичних досліджень в 

рамках психологічного супроводу діяльності фахівців 

екстремального профілю; 
 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

Здатність і готовність до планування діяльності та самостійної 

роботи при наданні екстреної психологічної допомоги в 

екстремальних та кризових ситуаціях 

Вміти самостійно використовувати методи клініко-психологічної 

оцінки психопатологічних симптомів, захисних механізмів і 

копінгових стратегій особистості з метою вибору конкретних 

програм психологічного впливу; 

Обирати та застосовувати  способи вдосконалення системи 

саморегуляції та запобігання синдрому професійного вигорання 

консультанта й фахівця екстремального профілю 
 



Навчальна логістика Зміст дисципліни: Визначення екстремальної, надзвичайної 

ситуації, кризи. Вплив екстремальних ситуацій на людину. 

Суб'єкти екстремальної ситуації. 

Класифікація та характеристика основних видів професійної 

діяльності та умов праці фахівців екстремального профілю. 

Психологічні наслідки діяльності в екстремальних ситуаціях. ГСР 

(гострі стресові розлади). ПТСР (посттравматичні стресові розлади) 

Організація психологічного супроводу в системі професійної 

діяльності фахівців екстремального профілю 

Психодіагностичне забезпечення фахівців екстремального профілю 

Основні завдання, характеристика форм і методів проведення 

психологічної підготовки різних категорій співробітників 

екстремального профілю 

Психологічна реабілітація фахівців екстремального профілю 

Організація діяльності психолога, що здійснює психологічний 

супровід співробітників, які потребують підвищеної уваги. Методи 

психологічного вивчення особистості співробітників. 

Попередження кризових станів і профілактика професійної 

деформації фахівців екстремального профілю 

Види занять: лекції, практичні заняття  

Методи навчання: пояснення, розповідь, бесіда, групова дискусія, 

ситуаційні задачі, аналіз тематичної літератури 

Форми навчання: очна, заочна (+онлайн-підтримка Google meet, 

Вайбер). 

Пререквізити Загальна психологія, Психологія особистості, Соціальна 

психологія, Психологія спілкування 

Пореквізити Знання з даної дисципліни можуть бути використані під час 

написання магістерської роботи та у власній професійній діяльності 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію  
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