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Вступ 

 

Програму навчальної дисципліни «Соціальна психологія травм і 

травмуючих ситуацій» складено відповідно до освітньо-професійної програми 

Клінічна психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 

053 Психологія.  

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.  

Статус навчальної дисципліни – вибіркова.  

Обсяг навчальної дисципліни -   6,0 кредитів ЄКТС.  

Семестровий контроль - залік 

 

Опис навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма 

навчання  

Загальні показники  Характеристика 

дисципліни  

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський)  

 

Навчальна дисципліна: 

«Соціальна психологія 

травм і травмуючих 

ситуацій» 

 

Лекції: 34 год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні 

(семінарські): 20 год.  

 Цикл: 

професійної 

підготовки  

 

Індивідуальне 

завдання:  

6 год. 

Освітньо-професійна 

програма 

Клінічна психологія 

Статус кредитного 

модуля: вибіркова 

 

Самостійна робота:  

120 год.,  

у тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання:  

22 год.  

Семестр: ІІ 

 

Індивідуальне 

завдання:  

1) Обрати тему з 

запропонованого 

переліку 

індивідуальних робіт. 

2) Оформити у вигляді 

презентаційної роботи 

(реферату) 

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів 

(годин):  

6,0 (180)  

Вид та форма 

семестрового 

контролю:  

усний залік 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета навчальної дисципліни – формування у здобувачів розуміння 

суперечливого характеру соціальних концепцій травми та усвідомлення її 

відмінностей у різних психотерапевтичних школах. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Основні завдання у вивченні дисципліни “ Соціальна психологія травм і 

травмуючи ситуацій” полягають у формуванні у здобувачів складових 

інтегральної компетентності: здатність вирішувати складні завдання і 

проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у сфері клінічної 

психології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і 

характеризується невизначеністю умов і вимог. А також таких загальних 

компетентностей: 

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

5. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 

6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

8. Здатність розробляти та управляти проектами. 

9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

 

Фахових компетентностей: 

1. Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних наукових та практичних проблем клінічної психології та 

психологічного консультування. 

2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

дослідження у галузях клінічної психології, психологічного 

консультування та психотерапії з елементами наукової новизни і / 

або практичної значущості. 

3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки професійної 

практичної діяльності. 

4. Здатність здійснювати практичну діяльність (консультаційну, 

психотерапевтичну, тренінгову, прогностичну, психодіагностичну та 

іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік. 

5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 

6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 
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8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

10. Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого 

застосування існуючих та генерування нових ідей. 

11. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

12. Організовувати консультативну взаємодію з клієнтом та групою, 

аналізувати та оцінювати її ефективність. 

13. Формулювати дослідницькі завдання у проблемному полі 

психологічної діагностики, вміти їх розв’язувати із застосуванням 

сучасних наукових методів. 

14. Орієнтуватись у різних моделях психологічної допомоги та 

адекватно обирати релевантну актуальним завданням психологічної 

практики  

15. Демонструвати розуміння закономірностей функціонування психіки 

у нормі та патології у контексті визначення та розв’язання 

професійних завдань. 

Після засвоєння навчальної дисципліни здобувачі мають 

продемонструвати такі результати навчання:  

знати: 

 різні типи травм відповідно до психологічних та соціальних теорій; 

 основні теорії особистісної стійкості до травми та посттравматичного 

зростання; 

 поняття індивідуальної, соціальної та колективної травми, травми 

покоління; 

 механізми контролю та тиску в соціальних групах як фактори 

травматизації. 

 

вміти: 

 аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання; 

 розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань; 

 рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані 

висновки; 

 пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у 

процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні 

рішення щодо їх розв’язання 
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      2. Структура навчальної дисципліни 

 
№

 

те
м

и
  

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Всього Ауд у тому числі 

Лекції Прак. Інд. С.Р. 

Частина 1. Соціально-психологічні теорії травми 

1 Поняття травми: підходи до 

концептуалізації 

20 6 4 2  14 

2 Соціальні концепції травми 22 8 6 2  14 

3 Психоаналітичне 

трактування соціальної 

травми 

22 8 6 2  14 

4 Деформація психічної 

реальності особистості в 

умовах війни 

22 8 6 2  14 

 Всього за частиною 1 86 30 22 8  56 

Частина 2. Травмуючий вплив групових ефектів 

5 Соціальна ідентичність і 

травма 

22 8 4 4  14 

6 Провина та сором як 

механізми соціального 

контролю та фактори 

травматизації 

22 8 4 4  14 

7 Теорії особистісної стійкості 

до травми та 

посттравматичного 

зростання 

22 8 4 4  14 

8 Індивідуальне завдання 28 6   6 22 

 Всього за частиною 2 94 30 12 12 6 64 

 Всього годин 180 60 34 20 6 120 

 Залік - усний       

 

   

Індивідуальне заняття 

Обрати тему з запропонованого переліку індивідуальних робіт та оформити 

у вигляді презентаційної роботи 

 

Теми індивідуальних робіт 

1. Травма індивідуальна та колективна 

2. Спотворення картини світу особистості у зв'язку з пережитою 

культурною травмою 

3. Користуючись категоріями аналізу теорій травми, висуньте та 

обґрунтуйте три різні гіпотези, що пояснюють втрату життєвої 

перспективи особистості 

4. Інтраперсональний конфлікт вибору між свободою та груповою 

приналежністю 
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5. Механіка виникнення психологічної травми внаслідок паталогізації 

групових ефектів підкорення, групового конформізму, фасилітації та 

інгібіції, ефект групової приналежності. 

 

3. Методи навчання 

 

В системі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 

навчання, побудована на дієвому підході до навчання. А саме: 

 1) методи, які забезпечують опанування навчального предмета (словесні, 

візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, 

дедуктивні);  

2)  методи, які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність 

(навальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, 

творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти тощо); 

3) методи контролю і самоконтролю (опитування, індивідуальні завдання, 

питання для самоконтролю). 

Організаційними формами наведених вище методів навчання є лекції, 

практичні заняття, індивідуальне завдання.  

 Особливо зміцнюється творчо-пошукова самостійність здобувачів, 

застосовується проблемне та інтерактивне навчання з використанням 

комп’ютерних систем. Під час такого освітнього процесу здобувач може 

комунікувати з викладачем он-лайн, вирішувати творчі, проблемні завдання, 

моделювати ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, 

пошукові здібності. 

 

 

4. Оцінювання результатів навчання 

Обов'язковою умовою успішного складання семестрової атестації є 

виконання індивідуального завдання протягом викладання дисципліни. 

Фактично це і є залік з дисципліни. Для оцінювання результатів навчання 

застосовується 100-бальна шкала оцінювання.  

Сума балів Оцінка ECTS Національна оцінка 

90-100 зараховано Відмінно 

82-89 Дуже добре (вище середнього 

рівня з кількома помилками) 

74-81 Добре (в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок) 

64-73 Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків) 

60-63 Задовільно (задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 не зараховано Незадовільно (із можливістю 

повторного складання) 

1-34 Незадовільно (із обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) 
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5. Питаня до заліку  

 

1. Поняття та компоненти психічного здоров'я згідно ВООЗ. 

2.  Поняття травми: нейрофізіологічні порушення та психологічні ознаки 

травми. 

3.  Рівні травматизації та класифікація травмуючих подій. 

4.  Еволюція уявлень про травму у психологічній практиці.  

5. Підстави для виокремлення індивідуальної, колективної та культурної 

травми.  

6. Механізм виникнення культурної травми: граничні події. 

7.  Типологія культурної акомодації. 

8.  Концепція культурної травми Дж. Александера.  

9. Повсякденна мова і рефлексивність.  

10. Парадигми соціальних змін.  

11. Травматичні характеристики  

12. Інтерпретації травматичних станів: викривлення травматичної події, 

чи спосіб виявлення надмірного переживання. 

13.  Витіснення травми та flashback. 

14. Поняття групової матриці та ідентифікація. 

15.  Груп-аналітичний підхід до тлумачення групових процесів.  

16. Травма війни 

17. Я-концепція та особистісна ідентичність.  

18. Криза та травма ідентичності.  

19. Роль соціальної групи у формуванні та розвитку соціальної 

ідентичності.  

20. Колективні емоції та емоції, засновані на груповій приналежності. 

21.  Емоційний тягар та емоційне перенесення.  

22. «Природні» групові феномени як основа травматичного досвіду. 

23. Психологічні механізми соціального контролю.  

24. Структура почуття сорому і провини.  

25. Моральний та іміджевий сором.  

26. Зв’язок сорому та психопатології.  

27. Сором і ПТСР.  

28. Сором і травма розвитку. 

29. Особистісні стійкість до травмуючих ситуацій.  

30. Поняття стійкості до стресу і проблема діагностики стресу.  

31. Типологія життєвих світів та типи кризових станів. 

32.  Теорія життєстійкості.  

33. Теорія хардінес.  

34. Теорія резилієнс.  
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35. Посттравматичне зростання: теорія позитивних змін після травми.  

36. Дослідження особистісної стійкості та посттравматичного зростання. 

 

6. Рекомендована література 

 

Основна література: 

 

1. Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления 

критических ситуаций). — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. — 200 с. 

2. Василюк Ф.Е. Уровни построения переживания и методы 

психологической помощи // Вопросы психологии. No 5. 1988. С. 27—37. 

Василюк Ф.Е. Пережить горе // О человеческом в человеке. М.: Политиздат, 

1991. С. 230—247.  

3. Годфруа Ж. Что такое психология. Том 1. Годфруа Ж. Что такое 

психология: В 2-хт. Т. 1: Пер. с франц.- М.:Мир. 1992.-496с 

4. Магомед-Эминов, М. Ш. (2009). Феномен посттравматического роста. 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, (3), 111-

117. 

5. Карут К. Почути травму: Розмови з провідними спеціалістами з теорії та 

лікування катастрофічних досвідів / пер. з англ.– К.: Дух і Літера, 2017. – 

496 с. 

6. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.:Прайм-Еврознак,2002. - 512 с. 

7. Московичи С. Век толп. – М.: 1996.  

8. Падун М.А., Котельникова А.В. Психическая травма и картина мира: 

Теория, эмпирия, практика.– М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

2012.– 206 с. (Перспективы психологии) 
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