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Програма Екзамену з 

дисципліни 
«Психологія стресу та посттравматичний стресовий розлад» 

Курс  5 

Спеціальність(спеціалізація) 053 Психологія 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Письмова ( у формі тесту) 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання 

 

 

Критерії оцінювання: 

Тест складається з 20 питань. Кожна правильна відповідь на запитання 

оцінюється в 2 бали.  

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

Орієнтовний перелік питань до комплексного семестрового 

екзамену 

Теоретичні питання: 

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. 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. Сутність феномену травми у психології 

50. Поняття травматичного стресу.  

51. Історія становлень уявлень про травму. 

52. Види та ознаки травм. 

53. Особливості опрацювання переживань при травматичному 

стресі. 

54. Природній перебіг травматичного стресу (Гостра реакція на 

травматичний стрес). 

55. Прояви та особливості перебігу  гострого стресового розладу. 

56. Критерії та симптоми посттравматичного стресового розладу: 

повторне переживання події (флеш беки та інтрузії), 

уникнення, гіперреактивність, когнітивні та емоційні 

порушення. 

57. Нейрофізіологія травми. 

58. Проблема комплексної травматизації. 

59. Методи діагностики ПТСР. 

60. Зміст роботи з травмакартою. 

61. Взаємозв’язок ПТСР з іншими розладами. Діагностика 




