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Формат екзамену: письмовий. 

 

Тривалість проведення –4,95 

 

Максимальні кількість балів – 40 балів. 

 

Критерії оцінювання. Перелік завдань відповідає меті та завданням 

дисципліни та включає тестові запитання та практичні задачі на оцінювання 

знань, вмінь та навичок, які має отримати студент після завершення курсу. 

Критерії оцінювання завдань та кількість балів: 

-    повний обсяг виконання завдання – 10 балів; 

-    якість виконання навчальних завдань – 10 балів;  

-    самостійність виконання – 10 балів;  

-    творчий підхід та ініціативність у виконанні завдань – 10 балів.. 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

Питання до іспиту з курсу «Психологія стресу та 

посттравматичний стресовий розлад» 

1. Предмет, методи та завдання психології стресу. 

2. Психічні стани особистості. Структура та функції. 

3. В чому складність класифікації станів. Опишіть труднощі діагностики 

стресового стану. 

4. Загальні принципи регуляції психічних станів. 

5. Роль емоцій в переживанні стресу. 

6. “Периферійна теорія” Джеймса-Ланге. 

7. Активаційна теорія Д. Ліндслі. 

8. Біологічна теорія емоцій П. К. Анохіна. 

9. Когнітивні теорії емоцій. 

10. Теорії базових емоцій (Р. Плучик, К. Изард) 

11. Визначення стресу. Причини виникнення. 

12. Класична концепція стресу.  

13. Опишіть фізіологічні механізми виникнення стресу. 

14. Фази стресу за класичною концепцією. 

15. Визначення поняття дистресу та еустресу. 

16. Фізіологічний та психологічний стрес. 

17. Інформаційна теорія П. В. Симонова. 

18. Поняття психічної напруженості за Н. І. Наєнко. 

19. Опишіть субсиндроми  стресу (Л.А.Китаев-Смик). 

20. Концепція пошукової активності (В. В. Аршавський, В. С. Ротенберг).  

21. Опишіть феномен «когнітивного дисонансу» (Л. Фестінгер). 

22. Види стресу.  

23. Виникнення поняття психоемоційного стресу. 

24. Відмінність стресу від інших психоемоційних та функціональних 

станів.  



25. Перерахуйте суб’єктивні причини виникнення стресу. 

26. Об'єктивні причини виникнення стресу.  

27. Визначте фактори, що впливають на розвиток стресу.  

28. Охарактеризуйте динаміку стресових станів. 

29. Фізіологічні зміни при стресі. 

30. Поведінкові зміни при стресі. 

31. Інтелектуальні зміни при стресі. 

32. Роль індивідуально-психологічних властивостей в переживанні 

психоемоційного стресу. 

33. Стресостійкість та її характеристики. 

34. Роль саморегуляції та самоконтролю в стресових реакціях. 

35. Роль мотивації в стресі. 

36. Поняття професійного стресу. Чинники його виникнення. 

37. Опишіть стани втоми, перевтоми. Відмінності між ними. 

38. Охарактеризуйте поняття  «астенічний синдром», «депресія», «невроз», 

«моногонія». 

39. Феномен професійного вигорання. 

40. Навчальний стрес. Екзаменаційне навантаження. 

41. Посттравматичні стресові розлади. 

42. Методи діагностики стресового стану. 

43. Об’єктивні методи оцінки рівня стресу. 

44. Суб’єктивні методи оцінки рівня стресу. 

45. Способи профілактики стресових станів. 

46. Способи корекції стресових станів. 

47. Методи психологічної саморегуляції стресових станів. 

48. Метод біологічного зворотного зв’язку. 

49. Розкрийте сутність феномену травми у психології 

50. Охарактеризуйте поняття травматичного стресу.  

51. Проаналізуйте історію становлень уявлень про травму 

52. Охарактеризуйте види та ознаки травм 

53. Визначте особливості опрацювання переживань при травматичному 

стресі 

54. Яким чином відбувається природній перебіг травматичного стресу 

(Гостра реакція на травматичний стрес) 

55. Визначте прояви та особливості перебігу  гострого стресового розладу 

56. Визначте критерії  та симптоми посттравматичного стресового розладу. 

57. Охарактеризуйте нейрофізіологію травми. 

58. У чому полягають проблеми комплексної травматизації 

59. Визначте методи діагностики ПТСР 

60. Розкрийте зміст роботи з травмакартою 

61. Визначте взаємозв’язок ПТСР з іншими розладами. Діагностика 

коморбідних станів 



62. Охарактеризуйте особливості діагностичного етапу. Перший контакт з 

клієнтом. 

63. Розкрийте базові принципи роботи з травматизованими людьми 

64.  Охарактеризуйте методи корекції  ПТСР: психоедукація, турбота про 

тіло, соціальна підтримка, психотерапія 

65. У чому полягають цілі травмапсихотерапії 

66. Що таке фазовий підхід в лікуванні ПТСР. 

67. У чому полягає специфіка  терапевтичного стосунку з людиною, що 

пережила травматичний стрес. Складові ефективності  терапевта 

68. Дайте загальну характеристику етапу стабілізації. 

69. У чому полягає менеджмент тріггерів. 

70. Розкрийте зміст роботи з травматичними спогадами: інтрузіями та 

флеш беками 

71. Розкрийте сутність роботи з такими симптомами, як румінації, 

безсоння, нічні страхи, гнів. 

72. Охарактеризуйте шляхи накопичення  ресурсу,  джерела ресурності 

73. У чому поляга травмаконфронтація та її особливості. 

74. Полегшені варіанти травмаконфронтації 

75. Сутність фази реінтеграції (відновлення) 

76. Методи роботи з травмою у дітей 

77. Зміст першої психологічної допомоги (ППД) 

78. Перша психологічна допомога. Принципи  діяльності. 

79. Особливості комунікації при ППД 

80. Техніки екстреної психологічної допомоги  

81. Поняття вторинної травматизації 

82. Синдром втрати 

83. Фази переживання горя. 

84. Психологічна допомога при переживанні горя 

 

Приклади завдань на класифікацію та узагальнення інформації: 

 

З якої стадії починається стрес ? Опишіть ознаки цієї стадії. 

а ) зі стадії адаптації ; 

б) зі стадії тривоги ; 

в) зі стадії резистентності ; 

г) зі стадії виснаження. 

Який з перерахованих елементів, що впливають на розвиток стресу , 

відноситься до когнітивних факторів ? 

а ) тип вищої нервової діяльності; 

б) батьківські сценарії; 




