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1. Метою вивчення навчальної дисципліни є дати сучасні знання про 

феноменологію травматичних переживань суб'єкта, основні підходи до вивчення та 

діагностики ПТСР, основні напрямки роботи, організаційні форми й ефективні методи 

діяльності військового психолога з психореабілітації та реадаптації учасників бойових 

дій. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 

(за наявності): 

з н а т и: сутність і симптоматику бойової психічної травми; сутність та методи 

експрес-оцінки бойового стресу; методи і принципи психореабілітації учасників 

бойових дій; сутність, критерії, симптомокоплекси і методи діагностики ПТСР; 

принципи, види, методи і техніки індивідуальної та групової психологічної допомоги 

військовослужбовцям з симптомами ПТСР; сутність і етапи соціально-психологічної 

реадаптації учасників бойових дій; 

в м і т и: реалізовувати на практиці методи експрес-оцінки бойового стресу; 

застосовувати принципи і методи психореабілітації учасників бойових дій; 

впроваджувати методи і техніки індивідуальної і групової психологічної допомоги 

військовослужбовцям з симптомами ПТСР; реалізовувати технології реабілітаційного 

тренінгу; застосовувати методи створення соціального середовища для успішної 

реадаптації учасників бойових дій. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна «Психологічна реабілітація і реадаптація учасників бойових дій» 

належить до переліку вибіркових дисциплін аспіранта/ад'юнкта. Її зміст передбачає: 

озброєння слухачів знаннями щодо сутності і симптоматики бойової психічної 

травми; методів експрес-оцінки бойового стресу; принципів і методів психореабілітації 

учасників бойових дій; сутність, психологічні механізми, принципи і види 

індивідуальної і групової психологічної допомоги їм; сутність і етапи їхньої соціально-

психологічної реадаптації; 

розвиток вмінь застосування методів і технік індивідуальної і групової 

психологічної допомоги військовослужбовцям із симптомами ПТСР; методів створення 

соціального середовища для успішної реадаптації учасників бойових дій. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні складових 

інтегральної компетентності: здатність розв'язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та дослiдницько-iнновацiйної діяльності; загальних і фахових 

компетентностей: здатність до розуміння особистісного буття людини і суспільного 

контексту її життєдіяльності; здатність діяти на основі етичних міркувань; вміння 

опрацьовувати і критично оцінювати наукові психологічні джерела; вміння планувати 

та здійснювати психологічний супровід особистості в особливих умовах діяльності на 

основі результатів теоретичного/емпiричного дослідження. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;  

4. автономність та відповідальність) 
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Код Результат навчання 

1 аспірант/ад`юнкт повинен знати:   30% 
1.1 сутність і симптоматику бойової 

психічної травми 

лекція, 

самостійна 

робота 

усні відповіді, 

виконання 

практичних завдань 

та завдань для 

самостійної роботи, 

іспит 

3% 

1.2 сутність та методи експрес-оцінки 

бойового стресу 

лекція, 

самостійна 

робота 

усні відповіді, 

виконання 

практичних завдань 

та завдань для 

самостійної роботи, 

іспит 

3% 

1.3 методи і принципи психологічної 

реабілітації учасників бойових дій 

лекція, 

самостійна 

робота 

усні відповіді, 

виконання 

практичних завдань 

та завдань для 

самостійної роботи, 

іспит 

3% 

1.4 сутність, критерії та 

симптомокоплекси посттравматичного 

стресового розладу 

лекція, 

самостійна 

робота 

усні відповіді, 

виконання 

практичних завдань 

та завдань для 

самостійної роботи, 

іспит 

3% 

1.5 методи діагностики 

посттравматичного стресового розладу 

лекція, 

самостійна 

робота 

усні відповіді, 

виконання 

практичних завдань 

та завдань для 

самостійної роботи, 

іспит 

4% 

1.6 методи і техніки індивідуальної 

психологічної допомоги 

військовослужбовцям з симптомами 

посттравматичного стресового розладу 

лекція, 

самостійна 

робота 

усні відповіді, 

виконання 

практичних завдань 

та завдань для 

самостійної роботи, 

іспит 

4% 

1.7 сутність, психологічні механізми, 

принципи і види групової 

психологічної допомоги ветеранам 

бойових дій 

лекція, 

самостійна 

робота 

усні відповіді, 

виконання 

практичних завдань 

та завдань для 

самостійної роботи, 

іспит 

5% 
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1.8 сутність і етапи соціально-

психологічної реадаптації учасників 

бойових дій 

лекція, 

самостійна 

робота 

усні відповіді, 

виконання 

практичних завдань 

та завдань для 

самостійної роботи, 

іспит 

5% 

2 аспірант/ад`юнкт повинен вміти:   35% 
2.1 реалізовувати на практиці методи 

експрес-оцінки бойового стресу 

лекція, 

самостійна 

робота 

усні відповіді, 

виконання 

практичних завдань 

та завдань для 

самостійної роботи, 

іспит 

5% 

2.2 застосовувати методи і принципи 

психологічної реабілітації учасників 

бойових дій 

лекція, 

самостійна 

робота 

усні відповіді, 

виконання 

практичних завдань 

та завдань для 

самостійної роботи, 

іспит 

5% 

2.3 впроваджувати методи і техніки 

індивідуальної психологічної 

допомоги військовослужбовцям з 

симптомами посттравматичного 

стресового розладу 

лекція, 

самостійна 

робота 

усні відповіді, 

виконання 

практичних завдань 

та завдань для 

самостійної роботи, 

іспит 

6% 

2.4 реалізовувати технології 

реабілітаційного тренінгу 

лекція, 

самостійна 

робота 

усні відповіді, 

виконання 

практичних завдань 

та завдань для 

самостійної роботи, 

іспит 

6% 

2.5 формулювати завдання і заходи 

«психологічного карантину» 

лекція, 

самостійна 

робота 

усні відповіді, 

виконання 

практичних завдань 

та завдань для 

самостійної роботи, 

іспит 

6% 

2.6 застосовувати методи створення 

соціального середовища для успішної 

реадаптації учасників бойових дій 

лекція, 

самостійна 

робота 

усні відповіді, 

виконання 

практичних завдань 

та завдань для 

самостійної роботи, 

іспит 

7% 

3 комунікація   20% 
3.1 здатність грамотно будувати 

комунікацію, виходячи з мети і 

ситуації спілкування 

лекція, 

самостійна 

робота 

усні відповіді, 

виконання 

практичних завдань 

та завдань для 

самостійної роботи, 

іспит 

10% 
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3.2 здатність  бути відповідальним за 

внесок в роботу команди при 

вирішенні проблеми 

лекція, 

самостійна 

робота 

усні відповіді, 

виконання 

практичних завдань 

та завдань для 

самостійної роботи, 

іспит 

10% 

4 автономність та відповідальність   15% 
4.1 самостійність у навчанні та/або 

професійній діяльності 

лекція, 

самостійна 

робота 

усні відповіді, 

виконання 

практичних завдань 

та завдань для 

самостійної роботи, 

іспит 

15% 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання 

Результати навчання дисципліни (код) 

  

Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 4.1 

Ґрунтовні знання предметної області та розуміння 

професії. (З.2) 
+ + + + + + + +   

       

Знати праці провідних зарубіжних вчених, наукові 

школи та фундаментальні праці у галузі дослідження, 

формулювати мету власного наукового дослідження як 

складову загальноцивілізаційного процесу. (З.3) 

+ + + + + + + +   

       

Знання процедури встановлення інформаційної 

цінності i якості психологічних наукових джерел. (З.5) 
+ + + + + + + +   

       

Знання методологічних принципів та методів 

психологічного дослідження. (З.6) 
+ + + + + + + +   

       

Вміти формувати команду дослідників для вирішення 

локальної задачі (формулювання дослідницької 

проблеми, робочих гіпотез, збору інформації, 

підготовки пропозицій). (У.4) 

          

+ + + +   + 

Формулювати робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, які мають розширювати та поглиблювати 

стан наукових досліджень в обраній сфері. (У.6) 
          

+ + + +    

Визначати методологічні принципи та методи 

психологічного дослідження в залежності від об’єкту i 

предмету, використовуючи міждисциплінарні підходи. 

(У.11) 

          

+ + + +    

Здійснювати спілкування в діалоговому режимі з 

широкою науковою спільнотою та громадськістю в 

певній галузі наукової та/або професійної діяльності. 

(К.1) 

        + + 

+ + + + + +  
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Демонструвати здатність працювати в команді та 

навички міжособистісної взаємодii. (К.4) 
        + + 

+ + + + + + + 

Формувати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько свідомо i на основі етичних міркувань 

(мотивів). (А.1) 
        + + 

+ + + + + +  

Формувати здатність до саморозвитку та 

самовдосконалення, несення відповідальності за 

новизну наукових досліджень та прийняття експертних 

рішень. (А.2) 

        + + 

+ + + +   + 

Розвивати здатність до прийняття обґрунтованих 

рішень, мотивування людей на рух до спільної мети. 

(А.3) 
        + + 

+ + + +    

Ініціювати наукові проекти в галузі психології; 

розвивати лідерські якості та демонструвати 

автономність під час їх реалізації. (А.4) 
        + + 

+ + + +   + 
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7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання аспірантів/ад'юнктів: 

Поточний (модульний) контроль. При вивченні дисципліни "Психологія 

діяльності в особливих умовах" здійснюється поточний і підсумковий види контролю. 

На заняттях оцінку аспіранти/ад’юнкти отримують за усні відповіді. При цьому вони 

повинні аналізувати та давати оцінку психологічним явищам, вміти пояснювати їх з 

точки зору теорії та практики. Обов’язковими для оцінки знань, вмінь та навичок 

аспірантів/ад’юнктів із навчальної дисципліни є усі практичні заняття, семінарські 

заняття. 

Підсумковий контроль. Підсумковий контроль (іспит) проводиться на основі 

вимог "Інструкції з організації, планування та ведення навчально-виховного процесу", 

а також "Положення про систему поточного і підсумкового оцінювання знань слухачів 

і курсантів". Підсумковий контроль може проводитись усно, також у формі тестування. 

До підсумкового контролю (іспиту) допускаються аспіранти/ад’юнкти, які 

виконали усі обов’язкові форми звітності, передбачені робочою навчальною 

програмою, та отримали позитивні оцінки. Аспіранта/ад’юнкта можна звільнити від 

складання підсумкового контролю (іспиту) з виставленням оцінки "відмінно" у 

випадку, якщо його середній бал (середньоарифметична оцінка) за семестр складає не 

менше 4,01 балів, при цьому аспірант/ад’юнкт виявляв активність на заняттях, відмінно 

виконав усі види передбачених програмою робіт. 

Аспіранта/ад’юнкта, який отримав критичний бал менше 2.6, не розрахувався за 

заняття, обов’язкові для оцінювання, не виконав індивідуальне завдання (конспект), до 

підсумкового контролю допускати не можна (він втрачає право на виставлення оцінки 

за результатами набраних балів). 

Підсумковий контроль (іспит) може проводитися як усно (за білетами), так і у 

формі тестування. Білет складається із двох питань та практичної задачі. Тестування 

проводиться за тестами, які розроблені предметно-методичною комісією кафедри. Ці 

завдання дають можливість перевірити, як аспіранти/ад’юнкти засвоїли навчальний 

матеріал. 

На підсумковому контролі за 26–30 (90–100 %) правильних відповідей 

аспірант/ад’юнкт отримує оцінку "відмінно"; за 21–25 (70–89 %) правильних 

відповідей – "добре"; за 15–20 (50–69 %) правильних відповідей – "задовільно"; за 0–

14 (0–49 %) правильних відповідей – "незадовільно".  

Загальна оцінка за підсумковий контроль є сумою середньоарифметичної 

поточної оцінки за аудиторну, індивідуальну і самостійну роботу аспірантів/ад’юнктів 

протягом семестру, помноженої на ваговий коефіцієнт 0.8, та оцінки за підсумковий 

контроль, помноженої на 0.2. Підсумкову оцінку слід визначати за державною шкалою 

та шкалою ECTS відповідно до наведеної таблиці. У випадку отримання 

аспірантом/ад’юнктом підсумкової оцінки менше критичного бала 2.51 (FX і F), 

засвоєння дисципліни йому зарахувати не можна, про що треба зробити позначку у 

відомості. За рішенням начальника кафедри для нього викладач встановлює 

індивідуальний строк повторного контролю, але не пізніше початку нового семестру. 

Якщо після двох спроб аспірант/ад’юнкт жодного разу не набрав критичного бала 

(2.51), питання про його подальше навчання слід подати на розгляд Вченої ради 

інституту (факультету). 
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7.2. Організація оцінювання; 

Оцінювання за формами контролю: 
 ЗМ 

Min.  – балів Max. –  балів 
Виступ на практичному 

занятті 1 12 20 

Виступ на практичному 
занятті 2 15 25 

Виконання 
аспірантами/ад`юнктами 

самостійних робіт 
9 15 

 

Орієнтований графік оцінювання: 

 Орієнтовний період для здійснення 

відповідної формиоцінювання 

Виступ на практичному занятті 1 травень 

Виступ на практичному занятті 2 травень 

Виконання аспірантами/ад`юнктами 

самостійних робіт  

березень - червень 

Добір балів/додаткова контрольна робота 

та/або доскладання домашніх завдань 

червень 

Іспит червень 

 

Розрахунок балів, які аспірант/ад'юнкт отримує при успішній здачі заліку: 

 Змістовий 

модуль  

Іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка (за національною шкалою) / National grade  Рівень досягнень, % / Marks, % 

Відмінно / Excellent 90-100% 

Добре / Good 75-89% 

Задовільно / Satisfactory 60-74% 

Незадовільно / Fail 0-59% 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

  

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

ії
 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а

 

1 Психологія бойового стресу і бойової психічної травми 2   10 

2 Методи експрес-діагностики бойового стресу 2   10 

3 Методи психологічної профілактики, підтримки і 

реабілітації учасників бойових дій 
2   10 

4 Сутність і методи діагностики посттравматичного 

стресового розладу 
2   10 

5 Психологічна реабілітація осіб з посттравматичними 

стресовими розладами методами індивідуальної 

психологічної допомоги 

2   10 

6 Методи групової психологічної допомоги у 

психологічній реабілітації учасників бойових дій 
2   10 

7 Соціально-психологічна реадаптація учасників бойових 

дій 
2   12 

8 Система реабілітації і реадаптації учасників бойових дій 2 2  12 

9 Особистісне зростання учасників бойових дій як 

показник ефективності заходів з їхньої психологічної 

реабілітації і соціально-психологічної реадаптації 

2 2  12 

 ВСЬОГО 18 4 2 96 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Практичні – 4 год. 

Консультації – 2 год 

Самостійна робота – 96 год. 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: 

1. Aлeщeнкo В.I. Пcиxoлoгiчнa рeaбiлiтaцiя вiйcькoвocлужбoвцiв з 

пocтcтрecoвими пcиxiчними рoзлaдaми: Нaвчaльний пociбник / В.I. Aлeщeнкo, 

O.Ф. Xмiляр. – Xaркiв: XУПC. – 2005. – 84 c. 

2. Вiйcькoвa пcиxoлoгiчнa пiдгoтoвкa тa рeaбiлiтaцiя. – К. : Видaвeць Oлeг 

Фiлюк, 2014. – 496 c. 

3. Мacь Н.М. Ciм`я учacникa бoйoвиx дiй як cуб`єкт вiднoвлeння йoгo 

пcиxiчнoгo здoрoв`я // Aктуaльнi дocлiджeння в cучacнiй вiтчизнянiй eкcтрeмaльнiй тa 

кризoвiй пcиxoлoгiї: мoнoгрaфiя. Зa зaг. рeд. В.П. Caдкoвoгo, O.В. Тiмчeнкa. – НУ ЦЗУ. 

– X.: ФOП Мeзiнa В.В., 2017. – C. 383-402. 

4. Oнiщeнкo Н. В. Eкcтрeнa пcиxoлoгiчнa дoпoмoгa пocтрaждaлим в умoвax 

нaдзвичaйнoї cитуaцiї: тeoрeтичнi тa приклaднi acпeкти : мoнoгрaфiя. – X.: Вид-вo 

«Прaвo», 2014. – 584 c. 

5. Пoтaпчук, Є. М. Тeoрiя тa прaктикa збeрeжeння пcиxiчнoгo здoрoв’я 

вiйcькoвocлужбoвцiв : мoнoграфія. – Xмeльницький : Вид-вo Нaц. aкaдeмiї Дeрж. 

прикoрдoн. cлужби Укрaїни, 2004. – 319 c. 
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6. Caфiн, O. Д. Ocнoвнi пiдxoди дo функцioнувaння cиcтeми пcиxoлoгiчнoї 

рeaбiлiтaцiї тa рeaдaптaцiї учacникiв aнтитeрoриcтичнoї oпeрaцiї / Нaукa i oбoрoнa 

:журнал. – 2016. – № 1. – C. 24–30. 

7. Cтacюк, В. Пcиxoлoгiчнa дoпoмoгa вiйcькoвocлужбoвцям у бoйoвий тa 

пocтбoйoвий пeрioд // Пcиxoлoгiя i cуcпiльcтвo : журнал. – 2006. – № 2. – C. 137–140. 

8. Cучacний cтaн cиcтeми пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї учacникiв 

aнтитeрoриcтичниx oпeрaцiй / Н. Cтoрoжук, Н. Мacь, В. Пoкoтилo // Вicник КНУ iм. 

Т.Шeвчeнкa. Вiйcькoвo-cпeцiaльнi нaуки. – К., 2016. – Вип. 1(34). – C. 34-38. 

9. Тiмчeнкo O.В. Пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi «виxoду з вiйни» 

вiйcькoвocлужбoвцiв тa прaцiвникiв cлужби пoрятунку/ Ocoбиcтicть як cуб’єкт 

пoдoлaння кризoвиx cитуaцiй: пcиxoлoгiчнa тeoрiя i прaктикa : мoнoгрaфiя / зa рeд. C.Д. 

Мaкcимeнкa, C.Б. Кузiкoвoї, В.Л. Зливкoвa. – Cуми : Вид-вo CумДПУ iмeнi 

A.C. Мaкaрeнкa. - 2017. – C.201-216. 

10. Xуртeнкo O.В. Мeтoд пcиxoлoгiчнoгo дeбрифiнгу в кoмплeкcнiй cиcтeмi 

coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї учacникiв AТO // Вicник Нaцioнaльнoгo 

унiвeрcитeту oбoрoни Укрaїни. - № (46). - К., 2015. - C. 333-338. 

 

Додаткові: 

1. Мoуди, Р. Жизнь пocлe утрaты: кaк cпрaвитьcя c нecчacтьeм и oбрecти нaдeжду 

/ Р. Мoуди, Д. Aркэнджeл ; пeр. c aнгл. Н. П. Бoчкoв ; рeд. И. Cтaрыx. – К. : Coфия, 

2002. – 287 c. 

2. Нaлчaджян A. A. Coциaльнo-пcиxoлoгичecкaя aдaптaция личнocти. – Eрeвaн, 

1988. – 262 c. 

3. Ceмичeнкo, В. A. Пcиxичecкиe cocтoяния. – К. : Мaгicтр-S, 1998. – 208 c. 

4. Дж. Xoллиc. Душeвныe oмуты Вoзврaщeниe к жизни пocлe тяжeлыx 

потрясений. Пeр. c aнгл. В. Мeршaвки. – М. : Кoгитo-Цeнтр, 2006. – 192 c. 

5. Фрaнкл, В. Cкaзaть жизни «Дa»: пcиxoлoг в кoнцлaгeрe. – М. : Cмыcл, 2007. – 

239 c. 

 

10. Додаткові ресурси: 

1. Дaцкoв A.В. Пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi пocтeкcтрeмaльнoї aдaптaцiї учacникiв 

aнтитeрoриcтичнoї oпeрaцiї: диc. ... кaнд. пcиxoл. нaук : спец. 19.00.09 «Психологія 

діяльності в особливих умовах». – Нaцioнaльнa aкaдeмiя Дeржaвнoї прикoрдoннoї 

cлужби Укрaїни iмeнi Бoгдaнa Xмeльницькoгo. – Xмeльницький, 2017. – 212 c. 

2. Кoжeвнiкoвa В. A. Ocoбливocтi ocoбиcтocтi тa пoвeдiнкoвi змiни у ociб, щo 

пeрeжили eкcтрeмaльнi пoдiї: диc. ... кaнд. пcиxoл. нaук : спец. 19.00.09 «Психологія 

діяльності в особливих умовах». – Xaркiв, 2006. – 186 c. 

3. Лecкoв В. O. Coцiaльнo-пcиxoлoгiчнa рeaбiлiтaцiя вiйcькoвo-cлужбoвцiв iз 

рaйoнiв вiйcькoвиx кoнфлiктiв: диc. на здобуття наук. ступеня кaнд. пcиxoл. наук : спец. 

19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах». – Xмeльницький: Вид-во 

НАДПСУ, 2008. –  164 c. 

http://libtomcat.knteu.kiev.ua/library/DocDescription?doc_id=95017
http://www.labirint.ru/pubhouse/1341/

