
Питання до заліку 

 

1 Кризова психологія як наукова галузь, її предмет, категорії і завдання.  

2. Поняття кризи та кризової ситуації.  

3. Характеристика життєвих криз за ознакою передбачуваності.  

4. Поняття біографічної кризи, її види.  

5. Типові симптоми життєвої кризи.  

6. Динаміка переживання кризи особистістю.  

7. Характеристика типів ставлення особистості до кризи.  

8. Типи реакцій людини на переживання життєвої кризи.  

9. Зміст картограми життєвої кризи.  

10. Поняття про копінг, його функції та класифікація.  

11. Характеристика соціальних і особистісних копінг-ресурсів.  

12. Поняття про вікові кризи, їх призначення та типові симптоми.  

13. Характеристика нормативних криз епохи дитинства.  

14. Характеристика нормативних криз підліткового та юнацького віку. 

15. Характеристика нормативних криз епохи дорослості.  

16. Характеристика нормативних криз професійного розвитку особистості.  

17. Поняття про психічну втрату та травматичну кризу.  

18. Зміст кризи, спричиненої втратою близької людини.  

19. Суть і перебіг кризи розлучення.  

20. Хвороба як причина особистісної кризи.  

21. Переживання кризи особистістю, яка втратила роботу.  

22. Загальна характеристика травматичної кризи.  

23. Основні форми та методи роботи кризового психолога.  

24. Базові психодіагностичні методики кризової психології. 



25. Види психологічної допомоги особистості у кризовому стані.  

26. Перша психологічна допомога особистості у кризовому стані.  

27. Методи самодопомоги особистості, що переживає кризу.  

28. Зміст та реалізація кризової інтервенції.  

29. Особливості застосування методів кризової психології. 

30. Специфіка надання психологічної допомоги дітям і дорослим у кризовому 

стані. 

31. Суїцидологія як наукова галузь.  

32. Сучасний стан проблеми суїциду в Україні: основні тенденції та риси. 

3 3. Кризове суспільство як сприятливий фактор виникнення суїцидальних 

тенденцій.  

34. Особливості організації допомоги суїцидентам в Україні.  

35. Детермінанти аутоагресивної поведінки з точки зору психодинамічної 

концепції.  

36. Проблема самогубства як дезадаптивна реакція особистості на життєву кризу.  

37. Нейрофізіологічні механізми аутоагресії.  

38. Детермінанти суїцидальної поведінки дітей і підліктів.  

39. Роль алкоголю та наркотиків у виникненні та реалізації суїцидальних 

тенденцій. 

40. Суїцидонебезпечні стани в осіб інволюційного віку та етапи профілактики цих 

станів.  

41. Чинники суїцидальної поведінки у хворих на шизофренію.  

42. Частота та поширеність самогубств серед психічно хворих.  

43. Методи психологічної превенції суїцидів. 

44. Процес втручання в реалізацію суїцидальних дій.  

45. Суть кризової психологічної інтервенції.  

46. Техніки психологічного консультування суїцидальної особистості.  

47. Особливості переживання людьми самогубства близьких.  



48. Особливості прояву ПТСР як наслідку переживання самогубства 

49. Особливості соціальних зв’язків і стосунків суїцидентів.  

50. Схема збору анамнезу психологом під час проведення бесіди з суїцидентам.  

51. Етіологічна та морфологічна класифікація соціальних типів самогубств.  

52. Особливості телефонного консультування клієнта, який виявляє суїцидальні 

наміри.  

53. Правила психотерапії суїцидального клієнта (за Хайнцом Хензелером).  

54. Сутність формування навичок психологічної допомоги при суїциді.  

55. Діяльність Української соціально-психологічної консультативної телефонної 

служби з запобігання суїцидам.  

56. Принципи побудови терапії постсуїцидальних станів.  

57. Поняття і процедура поственції 

58. Програма з попереджання суїцидів за Р. Комером.  

59. Антисуцидальні чинники особистості за Л.Е. Орбан-Лембрик та Н.В. 

Абдюковою.  

60. Технології надання психологічної допомоги суїцидентам. 
 


