
                       Навчально-методична карта дисципліни “Психологія реабілітаційної діяльності”

Разом: 108 год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 22 год.,  індивідуальна робота – 6 год.,  самостійна робота – 54 год., модульний контроль – 6 год. 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль IІ
Назва

модуля
Загальні принципи реабілітаційної діяльності Практичні аспекти психології реабілітаційної діяльності

Кількість балів
за модуль

50 балів 50 балів

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Сам. робота,
реферати

 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів

ІНДЗ 30 балів
Модульний та
ін. контроль

Експрес-контроль, модульна контрольна робота 1
(25 балів)

Експрес-контроль, модульна контрольна робота 2
(25 балів)

Коефіціент 261:100 = 2,61
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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-
професійний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

Денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів  – 
3

Галузь знань
0101 "Педагогічна

освіта"
Нормативна

Напрям підготовки 
6.030103   "Практична

психологія"  
Модулів – 2

Спеціальність:   

_____________________
      

Рік підготовки
Змістових модулів –2 4-й -
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання _Теорія та 
практика психології 
реабілітаційної 
діяльності__________
                                      
(назва)

Семестр

Загальна кількість 
годин –  108

8-й -
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи 
студента – 5

Освітньо-професійний
рівень:

Перший (бакалаврський)

 20 год. -
Практичні, семінарські
22 год. -

Лабораторні
- -

Самостійна робота
 60 год. -

Вид контролю: 
залік -

2. Мета та завдання навчальної дисципліни



Професійна діяльність майбутніх практичних психологів педагогів передбачає

знання  та  вміння  щодо  психологічного  супроводу  реабілітаційного  процесу.

Становленню відповідних  фахових  навичок  і  умінь  студентів,  формуванню їхньої

професійної  компетентності  сприяє  оволодіння  основами  знань  та  практичних

елементів психологічної  допомоги при вивченні курсу «Психологія реабілітаційної

діяльності».

Робочу  навчальну  програму  укладено  згідно  вимогам  кредитно-модульної

системи організації навчання. 

Мета курсу  «Психологія  реабілітаційної  діяльності»  –   розкрити теоретичні  і

практичні  аспекти  процесу  реабілітації  людини,  види  реабілітації,  досягти  рівня

наукової   і  професійної   підготовки  в  цій  галузі   відповідно  до  державних  та

європейських стандартів;  сформувати  практичні  навики використання  психологічних

методів та технологій в системі соціально-психологічної реабілітації  людини. 

Завданнями курсу «Психологія реабілітаційної діяльності»  є:

-  аналіз  розвитку  поглядів  на  реабілітацію  людини  в  медицині,  психології   та

педагогіці;

- ознайомлення з сучасними принципами та підходами в реабілітаційному процесі;

-  орієнтування  в  основних  принципах  та   методах  психології  реабілітаційного

процесу;

-  вивчення,  аналіз  та  узагальнення  практики,  досвіду  застосування  методів

психологічного супроводу соціально-психологічної реабілітації людини.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

   знати :

-  історію розвитку поглядів на процес відновлення фізичних, професійних та

соціальних функцій людини;

- загальні основи психології реабілітаційної діяльності; 

-  сучасні  методи  реабілітаційної  психології,  прикладні  аспекти  психології



реабілітаційної діяльності. 

  уміти :

-  орієнтуватись  в основних теоретичних положеннях та   практичних  методах

реабілітаційної психології;

- адекватно оцінювати застосування принципів реабілітаційного процесу;

- професійно застосовувати основні сучасні методики в  реабілітаційній діяльності;

- орієнтуватись  на  засвоєні   принципи  роботи  психолога  реабілітаційній

діяльності;

- вести дискусію з проблемних питань психології реабілітаційної діяльності;

-  опрацьовувати інформаційні джерела з нових методів та методик психологічного

супроводу реабілітації  людини.  

3. Тематичний план навчальної дисципліни
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Змістовий модуль І. 
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Предмет психології реабілітаційної 
діяльності. Загальні аспекти психології 
соціально-психологічної  реабілітації

10 4 2 2 5

2. Напрямки та галузі реабілітології 10 4 2 2 5
3. Поняття  про стрес.    Важливість

 розуміння впливу стресових
чинників на людину в реабілітології 

11 4 2 2 5

4. Наративна реабілітологія: загальні принципи 11 4 2 2 5



5. Робота з мотивацією як ключовий 
чинник в  реабілітації          

11 6 2 2 2 6

6. Модульний контроль 3

Разом 56 22 10 10 2 26 3

Змістовий модуль ІІ. 
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7. Наративна реабілітологія: прикладні аспекти 13 4 2 2 5
8. Реабілітація  при  хронічних  соматичних  та

хворобах
13 5 2 2 1 6

9. Реабілітація при хронічних 
психічних  хворобах

13 5 2 2 1 6

10.     Реабілітація при кризових станах 11 5 2 2 1 6
11. Комплексна модель 

соціо-психолого-педагогічної реабілітації 
дітей  на прикладі Українского медичного 
центру реабілітації МОЗ України

12 7 2 4 1 5

12. Модульний контроль 3

Разом 52 26 10 12 4 28 3
Разом за рік 108 48 20 22 6 54 6

4. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лекція 1. ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ. ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЇ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ  РЕАБІЛІТАЦІЇ

 Поняття  про  реабілітацію  та  реабілітологію.  Історичні  аспекти  виникнення

реабілітології  як  науки  та  практичної  дисципліни.  Зв’язок  реабілітації  та



профілактики.  Комплексний  та  системний  характер  реабілітаційного  процесу.

Соціальна сутність реабілітаційного процесу. Важливість відновлення соціальних та

професійних  зв’язків  людини  в  процесі  реабілітації.  Поняття  про  реабілітацію  та

абілітацію.  Компенсація  в  психологічному  розвитку  та  реабілітації  людей  з

особливими  потребами  (Л.С.Виготський).  Роль  інтегративних  соціальних  груп  в

абілітаційному та реабілітаційному процесі.

Основні поняття теми:  Абілітація.  Реабілітація.  Комплексність.  Системність.

Соціальні зв’язки людини. Компенсація. Інтегративні групи.

Семінар 1.

Лекція 2.  НАПРЯМКИ ТА ГАЛУЗІ РЕАБІЛІТОЛОГІЇ

 Принципи розвитку та компенсації в дитячій абілітації. Психологічні аспекти

реабілітології  людини з тілесними обмеженнями. Психологічні аспекти реабілітації

людини  з  соматичними  та  психосоматичними  розладами.  Психолого-педагогічні

аспекти  реабілітації  людини  з  психічними  розладами.   Психолого-педагогічний

супровід  людини  з  невиліковною  хворобою.  Поняття  стигматизації,  психологічні,

педагогічні та соціальні аспекти стигматизації. Реабілітація людей з психологічними

та хімічними залежностями. 

Основні  поняття теми:  Тілесні  обмеження.  Соматичні  розлади.  Психосоматичні

розлади. Стигматизація. 

Семінар 2.

Лекція 3. ПОНЯТТЯ  ПРО СТРЕС.  

  ВАЖЛИВІСТЬ РОЗУМІННЯ ВПЛИВУ СТРЕСОВИХ

ЧИННИКІВ НА ЛЮДИНУ В РЕАБІЛІТОЛОГІЇ

Історія розвитку концепцій про стрес та його вплив на людину. Поняття про

загальну адаптивну реакцію та її неспецифічність. Часові характеристики стресового



впливу на людину. Типологія стресу. Фізіологічний та психологічний стрес. Еустрес

та  дістрес.  Загальні  чинники  зовнішнього  середовища,  які  викликають  стрес  у

людини.  Посттавматична  стресова  реакція,  її  форми.  Принципи  та  технології

психолого-педагогічного  супроводу  людини  з  пост-травматичним  стресовим

синдромом.Індивідуально-типологічні,  гендерні та інші характеристики сприйняття

стресових чинників.

Основні  поняття  теми:  стрес,  дистрес,  реактивність  на  стрес,  еустрес,

профілактика.

Семінар 3.

Лекція 4. НАРАТИВНА РЕАБІЛІТОЛОГІЯ ,

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ 

Поняття  про  наративність.  Наративність  в  немедикаментозній  психотерапії  та

реабілітології. Аналогія та метафора в наративній реабілітології. Робота з мотивацією

та  сила  приклада.  Принципи  побудови  мотивуючих  історій.  Приклади  вражаючих

історій  про  успішну  реабілітацію  людини.  Використання  рефреймінгу  в

реабілітології.

Основні  поняття  теми: Наративність.  Психотерапевтична  метафора.

Мотивація. Мотивуюча сила прикладу. Рефреймінг.

Семінар 4.

Лекція 5. РОБОТА З МОТИВАЦІЄЮ ЯК КЛЮЧОВИЙ

ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОЇ  РЕАБІЛІТАЦІЇ

Принципи та підходи роботи з мотивацією в практичній психології. Орієнтація

на вирішення як один з ефективних сучасних підходів в реабілітаційній психології та

психотерапії.  Робота  з  ресурсами  та  їх  евакуацією  в  реабілітаційній  психології.

Парадоксальні  підходи  в  активації  та  мобілізації  реабілітаційного  процесу.

Використання  сучасних  інтеграційних  методів  в  роботі  з  мотивацією  в



реабілітаційній діяльності.

Основні поняття теми: мотивація, ресурси, парадокс, орієнтація на вирішення.

Семінар 5.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лекція 6. НАРАТИВНА РЕАБІЛІТОЛОГІЯ: ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Приклади історій про компенсацію фізичних обмеженостей.  Приклади історій про

компенсацію  з  генетичними  та  психологічними  розладами.  Приклади  з  життя

видатних  психологів  стосовно  реабілітації  та  компенсації  людини.  Використання

медіа-ресурсів, відеоматеріалу в наративній реабілітології. Конструювання історій в

наративній реабілітології. 

Основні поняття теми: Компенсація. Активізація ресурсів. Сила прикладу. 

Конструювання історій. 

Семінар 6.

Лекція 7. РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ХРОНІЧНИХ СОМАТИЧНИХ ХВОРОБАХ

Роль  емпатії  в  розумінні  людини  з  фізичними  обмеженнями.  Поняття  про

картину  хвороби  при  гострих  та  хронічних  захворюваннях,  які  викликають

фізичні/сенсорні обмеження. Сенсорна, емоційна та соціальна депривація у людей з

хронічними соматичними хворобами. Роль діяльності та інтересу в реабілітаційному

процесі.  Роль соціальних зв’язків та їх підтримання. Адаптаційні та компенсаційні

процеси при хронічних соматичних захворюваннях. Процес відновлення соціальних

та професійних зв’язків. 

Основні поняття теми:  фізичні обмеження,  депривація,  адапатація,  компенсація,

діяльність, соціальні зв’язки.



Семінар 7.

Лекція 8. РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ХРОНІЧНИХ ПСИХІЧНИХ ХВОРОБАХ

 Загальні та специфічні аспекти реабілітації при психічних хворобах. Поняття

про  деінституціоналізацію  в  психіатрії.  Його  позитивні  та  проблемні  аспекти.

Розширені  можливості  соціальної  реабілітації  після  деінституціоналізації.  Процес

відновлення  соціальних  та  професійних  зв’язків.  Реабілітологія  суїцидальної

поведінки. Гуманізація в ставленні до психічно хворих. Соціальні аспекти психіатрії

та реабілітаційна діяльність.

Основні  поняття  теми: хронічні  психічні  хвороби,  депривація,  адапатація,

компенсація, діяльність, деінституціоналізація, соціальні зв’язки.

Семінар 8.

Лекція 9. РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ КРИЗОВИХ СТАНАХ 

Психологія  кризових  станів.  Ендогенні  та  екзогенні  кризи.  Психологія  та

реабілітологія  гострого  горя.  Стадії  проживання  горя.  Реабілітологія  при

екстремальних  випадках.  Стокгольсмский  синдром.   Методики  реабілітології  в

екстремальних ситуаціях. Дебрифінг та важливість його проведення в надзвичайних

ситуаціях. Методи психологічної саморегуляції в діяльності практичного психолога в

надзвичайних ситуаціях.  

Основні поняття теми: ендогенні кризи, екзогенні кризи, гострі кризові стани,

екстремальна ситуація, дебрифінг.

Семінар 9.

Лекція 10. КОМПЛЕКСНА МОДЕЛЬ СОЦІО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ



РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСКОГО МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ

РЕАБІЛІТАЦІЇ МОЗ УКРАЇНИ

   Комплексність в системі реабілітації дитини і дорослого – практичні аспекти.

Важливість  різнобічного   підходу  в  реабілітаційному  процесі.  Робота  психолого-

педагогічного відділу в реабілітаційному центрі. Робота психолога з мотивацією та

ставленням  батьків  до  хвороби  дитини.  Нейропсихологія,  Монтесорі-педагогіка  і

Монтесорі-терапія. Метод Фельденкрайза в психологічному супроводі дитини з ДЦП.

Войта-терапія,  Холдінг-тайм  в  психологічній  допомозі  дитині  в  сімейній  системі.

Сенсорна інтеграція.  

Основні  поняття теми: Комплексність.  Система реабілітації.  Мотивація  батьків.

Сімейна система. Комплексність реабілітації, системність реабілітації.

Семінар 10-11 . 



5. Плани семінарських занять

Змістовий модуль І

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Семінар 1.

Тема: Предмет психології реабілітаційної діяльності. Загальні аспекти

реабілітаційної діяльності 

1.  Історичні  аспекти  виникнення  реабілітології  як  науки  та  практичної

дисципліни. Зв’язок реабілітації та профілактики.

2.  Комплексний  та  системний  характер  реабілітаційного  процесу.

Соціальна сутність реабілітаційного процесу. 

3.  Компенсація  в  психологічному  розвитку  та  реабілітації  людей  з

особливими потребами (Л.С.Виготський). 

Рекомендована література

1. Выготский Л.С. Собрание соч. в 6-ти томах. – М.:Педагогика, 1983. –

т.5 – с.115-136

2. Епифанов В.А. Медицинская реабилитация. – М.: МЕДпресс-информ,

2005. – 328 с.

3. Клиническая  психология.  Словарь.  Ред.  Творогова  Н.Д.  М.:  Пер  Сэ,

2006

Семінар 2. 

Тема: Напрямки та галузі реабілітології

1. Принципи розвитку в дитячій абілітації та реабілітації. 

2. Психологічні аспекти реабілітації дорослих людей.

3. Поняття стигматизації, психологічні, педагогічні та соціальні аспекти

стигматизації. 



Рекомендована література

1. Выготский Л.С. Собрание соч. в 6-ти томах. – М.:Педагогика,

1983. – т.5 

2. Кризисная психология. Курс лекций. – Минск, 2003. – 203 с.

3. Лакосина Н. Д., Ушаков Г. К. Медицинская психология - 2 изд. -

М.: Медицина, 1984. - 272 с. 

4. Финзен А. Психоз и стигма. Преодоление стигмы – отношение

к предубеждениям и обвинениям – М.: Алетейя, 2001.

Семінар 3.

Тема: Поняття  про стрес.   Важливість розуміння впливу стресових

    чинників на людину в реабілітології

1. Історія виникнення та розвитку поняття стрес та його розуміння.

2. Загальний адаптаційний синдром і стрес.

3. Фізіологічний та психологічний стрес. Фази і компоненти стесу.

4. Поняття про дистрес та еустрес.

Рекомендована література

1. Кокс Т., Стресс, пер. с англ., М.: Медицина,1981 – 216 с.

2. Меерсон Ф.З. Адаптация, стресс и профилактика. –  М.: Наука, 1981. –  278 

с.

2. Селье Г. Стресс без дистресса  –  М.: Прогресс, 1982. – 128 с. 

Семінар 4. 

Тема: Наративна реабілітологія: загальні принципи

1. Наративний метод  в  реабілітології. 

2. Проективність та інтроективність психіки людини.

3. Принцип дії аналогії та метафори в психологічному супроводі. 

Рекомендована література

1. Гордон Д. Психотерапевтические метафоры (оказание помощи другим

при помощи зеркала) – Канск, 2004.



2. Зейг Дж. Испытание Эриксоном. – М.: Класс, 1999 – 192 с.

3. Эриксон  М.  Мой  голос  останется  с  вами.  –  М.:  Институт

общегуманитарных исследований, 2008. – 299 с.

Семінар 5.

Тема: Робота з мотивацією як ключовий чинник в  реабілітації          

1. Психічний стан людини, яка потребує реабілітації: діагностика та вибір

адекватних засобів реабілітації.

2. Роль емпатії, дистанціювання та принцип "найбільш важливий клієнт".

3. Аналоговість,  метафоричність  та  парадоксальність  в  роботі  з

мотивацією.

Рекомендована література 

1.  Лакосина  Н.  Д.,  Ушаков  Г. К.  Медицинская  психология  -  2  изд.  -  М.:

Медицина, 1984. - 272 с. 

2.  Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М., 1994

3. Уикс Дж., Л’Абат Л. Психотехники парадокса. – М.:Маркетинг, 2002. – 278 

с.

Змістовий модуль ІІ

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

ПСИХОЛОГІЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Семінар 6. 

Тема:  Наративна реабілітологія:  прикладні аспекти 

1. Розповідання мотивуючих історій в реабілітації.

2. Побудова розповіді в реабілітаційному просторі. Історії, вкладені одна в одну

("потрійна спираль"). 

3. Використання "лапок" в розповіді. Аналогові мітки.

4. Патерни та імпровізація в наративній реабілітології.



Рекомендована література

1. Бретт Д. Жила была девочка, похожая на тебя… - М.: Класс, 1996.

2. Гордон Д. Психотерапевтические метафоры (оказание помощи другим при 

помощи зеркала) – Канск, 2004.

3. Горин С. А вы пробовали гипноз? – М.: Тональ, 1994. – 192 с. 

4. Пезешкян Н. Торговец и попугай. – М.: Прогресс, 1992. – 240 с.

5. Хейли Дж. Необычайная психотерапия. –СПб.: Белый кролик, 1995. –382с.

Семінар 7. 

Тема: Реабілітація при  хронічних соматичних захворюваннях.

1. Важливість  взаємодії  фахівців  різних  галузей  та  командний  підхід  в

реабілітології хронічних соматичних захворювань.

2. Роль психологічних чинників в ребілітації при соматичних та психосоматичних

захворюваннях.

3. Зцілюючий ген як чинник реабілітаційного процесу. 

Рекомендована література

1. Мухин  В.М.  Физическая  реабилитация.  –  Киев:  Олимпийская  литература,

2000.

2.  Росси  Э.  Исцеляющий  ген  и  пластичность  мозга  в  реабилитации  после

инсульта. – American Journal of Clinical Hypnosis. – 2004

3. Саймонтон  К.,  Саймонтон  С.  Возвращение  к  здоровью.  Новый  взгляд  на

тяжелые болезни – Спб.:Питер, 1996 – 274 с. 

Семінар 8.

Тема: Реабілітація при  хронічних психічних захворюваннях.

1. Історичний розвиток реабілітології психічно хворих людей.



2.  Роль розвитку демократичного суспільства у ставленні  до психічно хворих

людей.

2. Деінституціоналізація в сучасній психіатрії: за і проти.

Рекомендована література

1. Буковский В., Глузман С.  Пособие по психиатрии для инакомыслящих. –

Хроника защиты прав в СССР  – 1975 – №13.

2.  Глузман  С.Ф.,  Головаха  Е.И.,  Панина  Н.В.  Мнения  и  оценки  врачей-

психиатров  Украины по  актуальным вопросам  психиатрической  службы.  -

Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. Бехтерева (2)

– 1992 – с.  41–50. 

3.  Лакосина  Н.  Д.,  Ушаков  Г. К.  Медицинская  психология  –  2  изд.  –  М.:

Медицина, 1984. – 272 с. 

4.  Еллінг.  Художній  фільм  (комедія)  про  реабілітацію  при  психічних

захворюваннях в Норвегії. 

Режим доступу до перегляду: http://my-hit.ru/film/6317/online

Семінар 9. 

Тема: Реабілітація при кризових станах

1. Психологія кризових станів. Ендогенні та екзогенні кризи.

2.  Психологія та реабілітологія гострого горя. Стадії проживання горя. 

3. Реабілітологія при екстремальних випадках. Стокгольсмский синдром. 

4.  Методики  реабілітології  в  екстремальних  ситуаціях.  Дебрифінг  та

важливість його проведення в надзвичайних ситуаціях.  

Рекомендована література

1. Вайтхед  М.  Консультирование  человека  в  состоянии  горя:  модель

помощи // Психология зрелости и старения. 2002. №1

2. Гнездилов А.В. Психология и психотерапия потерь. - СПб., 2002.

3. Каплан З. с соавт. Психологический дебрифинг после чрезмерного стресса.

– Psychiatric Services 2001; vol. 52, 6, pp. 824–827

Режим доступу: http://www.psyobsor.org/1998/18/8-1.php

http://www.psyobsor.org/1998/18/8-1.php
http://my-hit.ru/film/6317/online
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Bekhterev_Review_of_Psychiatry_and_Medical_Psychology&action=edit&redlink=1
http://antisoviet.narod.ru/h_z_p_13_1975.pdf


4.  Линдеманн  Э.  Клиника  острого горя /Психология эмоций.  М.:  Изд-во

Московского университета, 1984.

Семінар 10-11. 

Тема: Комплексна модель психолого-педагогічної

реабілітації дітей  на прикладі Українського медичного

центру реабілітації МОЗ України 

1. Відвідування та ознайомлення лікувального відділу.

2. Ознайомлення з психолого-педагогічним відділом.

3. Спостереження роботи психолога під час прийому.

4.  Психодіагностика  дітей  з  метою  встановлення  реабілітаційного  плану.

Психодіагностичні методики дитячого розвитку.

5.  Методики  психологічного  супроводу,  які  використовуються  в

реабілітаційному центрі.

Рекомендована література

1.  Мюнхенская функциональная диагностика развития. Первый год жизни

/Хелльбрюгге Т., Лаоси Ф.,  Шамбергер Р., Ройтенгитраух Т. и др. Пер. с нем.:

Коляскина И. - Мн.: Издательство Бел. АПДИ «Открытые двери», 1997. – 124

с. 

2. Мюнхенская функциональная диагностика развития. Второй и третий годы

жизни /Хелльбрюгге Т., Лаоси Ф., Шамбергер Р., Ройгенгитраух Т., Каулин С.,

Хайес-Бегеманн  Е.,  Ширм  X.,  Энрст  Б.,  Энрст  В.,  Отте  X.  /Пер  с  нем.:

Коляскина И. - Мн.: Издат. Бел АПДИ «Открытые двери», 1997.- 124 с.

3. Тохтамиш О.М. Методика ескалації тактильного контакту в психологічній

допомозі дітям дошкільного та початкового шкільного віку. 

Режим доступу: https://sites.google.com/site/psihologaleksandrtohtamys/avtorski-

statti-ta-publikaciie



 6. Завдання для самостійної роботи

Змістовий модуль І. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1. Предмет психології реабілітаційної діяльності. Загальні аспекти

реабілітаційної діяльності –6 год.

Усвідомити  предмет,  об’єкт,  завдання  психології  соціально-педагогічної

реабілітації.  Орієнтуватись  в  основних  історичних  аспектах  виникнення

реабілітології  як  науки  та  практичної  дисципліни.  Усвідомити  принципи

комплексності і системності в реабілітаційному процесі. Усвідомити зв’язок

реабілітації з профілактикою. Усвідомити важливість відновлення соціальних

та  професійних  зв’язків  людини  в  процесі  реабілітації.  Засвоїти  поняття

реабілітації  та  абілітації.  Засвоїти  поняття  компенсації  в  психологічному

розвитку та реабілітації людей з особливими потребами. 

Тема 2. Напрямки та галузі реабілітології – 6 год.

 Проаналізувати  та  засвоїти  матеріал  про  основні  напрямки  та  галузі

реабілітології.   Орієнтуватись  в  психологічних  аспектах  реабілітології

людини  з  тілесними  обмеженнями,  соматичними  та  психосоматичними

розладами.  Мати  поняття  про  психолого-педагогічні  аспекти  реабілітації

людини з психічними розладами.  Орієнтуватись в методології та принципах

психологічного  супроводу  людини  з  невиліковною  хворобою.  Засвоїти

поняття  про стигматизацію та орієнтуватись в  психологічних, педагогічних

та соціальних аспектах стигматизації. Мати поняття про пост-травматичний

стресовий синдром в реабілітології. 

Тема 3. Поняття  про стрес.    Важливість розуміння впливу стресових



чинників на людину в реабілітології – 6 год.

Засвоїти інформацію про історію розвитку концепцій про стрес та його

вплив на людину. Усвідомити поняття про загальну адаптивну реакцію та її

неспецифічність. Засвоїти типологію стресу та поняття про фізіологічний та

психологічний стрес. Знати відмінності  понять еустрес  та дістрес,  загальні

чинники зовнішнього середовища, які викликають стрес у людини. Засвоїти

механізми  виникнення  посттавматичного  стресового  розладу, його  форми.

Засвоїти принципи та технології психолого-педагогічного супроводу людини

з пост-травматичним стресовим синдромом.

Тема 4. Наративна реабілітологія : загальні принципи – 6 год.

Усвідомити поняття  наративності  в  аспекті  реабілітаційної  діяльності

психолога.  Проаналізувати  та  засвоїти принципи використання аналогій  та

метафор  в  наративній  реабілітології.  Засвоїти  принципи  побудови

мотивуючих  історій.  Знати  приклади  історій  про  успішну  реабілітацію

людини.  Орієнтуватись  в  принципах  використання  рефреймінгу  в

реабілітології.

Тема 5. Робота з мотивацією як ключовий

чинник психологічної  реабілітації – 6 год.

Засвоїти  принципи  та  підходи  роботи  з  мотивацією  в  практичній

психології.  Ознайомитись  з  орієнтацією  на  вирішення  як  з  одним  з

ефективних сучасних підходів в реабілітаційній психології  та  психотерапії.

Засвоїти роботу з ресурсами та їх евакуацією в реабілітаційній психології.

Мати  уявлення  про  парадоксальні  підходи  в  активації  та  мобілізації

реабілітаційного  процесу.  Орієнтуватись  в  використанні  сучасних

інтеграційних методів в роботі з мотивацією в реабілітаційній діяльності.

Змістовий модуль ІІ. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЇ

РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ



Тема 6. Наративна реабілітологія: прикладні аспекти – 6 год.

Знати історій про компенсацію фізичних обмеженостей. Знати приклади

історій про компенсацію з генетичними та психологічними розладами. Вміти

використовувати   медіа-ресурси,  відеоматеріал  в  наративній  реабілітології.

Орієнтуватись в конструюванні історій в наративній реабілітології. 

Тема 7. Реабілітація при хронічних соматичних та  психічних хворобах –

6 год.

Усвідомити роль емпатії в розумінні людини з фізичними обмеженнями.

Засвоїти   поняття  про  картину  хвороби  при  гострих  та  хронічних

захворюваннях, які викликають фізичні/сенсорні обмеження. Мати розуміння

про  сенсорну,  емоційну  та  соціальна  депривація  у  людей  з  хронічними

соматичними  хворобами.  Засвоїти  роль  діяльності  та  інтересу  в

реабілітаційному  процесі  та  роль  соціальних  зв’язків  та  їх  підтримання.

Засвоїти загальні та специфічні аспекти реабілітації при психічних хворобах.

Засвоїти поняття про деінституціоналізацію в психіатрії, його позитивні та

проблемні аспекти. Усвідомити розширені можливості соціальної реабілітації

після  деінституціоналізації.  Засвоїти  основні  принципи  реабілітології

суїцидальної поведінки..

Тема 8. Реабілітація при кризових станах – 6 год.

Мати  уявлення  про  ендогенні  та  екзогенні  кризи  та  їх  відмінності.

Засвоїти  стадії  проживання  горя.  Засвоїти  поняття  про  стокгольмський

синдром.  Засвоїти методики реабілітології в екстремальних ситуаціях. Мати

уявлення про дебрифінг як засіб психологічного супроводу в надзвичайних

ситуаціях. Орієнтуватись в методах психологічної саморегуляції в діяльності

практичного психолога в надзвичайних ситуаціях.  

Тема 9. Комплексна модель соціо-психолого-педагогічної реабілітації на

прикладі українского медичного центру реабілітації МОЗ України –



 6 год.

   Зрозуміти  причини  ефективності  комплексного  підходу  в  системі

реабілітації дитини і дорослого. Засвоїти основні аспекти роботи психолого-

педагогічного  відділу  в  реабілітаційному  центрі,  роботи  психолога  з

мотивацією та  ставленням батьків  до хвороби дитини.  Мати уявлення про

Монтесорі-педагогіку  і  Монтесорі-терапію,  сенсорну  інтеграцію,  метод

Фельденкрайза в психологічному супроводі  дитини з  ДЦП. Войта-терапію,

холдінг-тайм в психологічній допомозі дитині в сімейній системі. 

7. Індивідуальна навчально-дослідна робота 

 

Індивідуальна  навчально-дослідна  робота є  видом  позааудиторної

індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі

вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. 

Індивідуальне  навчально-дослідне  завдання  (ІНДЗ) з  курсу  «Психологія

соціально-педагогічної реабілітації» – це вид науково-дослідної роботи студента,

яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його

навчальної компетентності.

Мета  ІНДЗ:  самостійне  вивчення  частини  програмового  матеріалу,

систематизація,  узагальнення,  закріплення та практичне застосування знань із

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної

діяльності. 

Зміст  ІНДЗ: завершена  теоретична  або  практична  робота  у  межах

навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок,

отриманих  під  час  лекційних,  семінарських,  практичних  занять  і  охоплює

декілька тем або весь зміст навчального курсу. 

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання: 

 анотація прочитаної додаткової літератури з курсу; 



 повідомлення з теми, рекомендованої викладачем;

 повідомлення  з  теми  (без  рекомендації  викладача):  сучасні

тенденції у розвитку психодіагностики чи психотерапії, самостійні дослідження;

 Теоретико-методологічне дослідження у вигляді реферату.

Орієнтовна структура ІНДЗ – теоретико-методологічного дослідження у

вигляді  реферату: вступ,  основна  частина,  висновки,  додатки (якщо вони є),

список використаних джерел. 

Таблиця 6.1 

Критерії оцінювання ІНДЗ

(науково-теоретичне дослідження у вигляді реферату)

№ 

п/п

Критерії оцінювання роботи Максимальна

кількість балів

за кожним

критерієм
1. Обґрунтування  актуальності,  формулювання  мети,  завдань  та

визначення методів дослідження 

10

3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів,

ідей,  результатів досліджень в логічній послідовності.  Аналіз

сучасного  стану  дослідження  проблеми,  розгляд  тенденцій

подальшого розвитку даного питання.

10

5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції

щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження

10

Разом 30 балів

Таблиця 6.2



Шкала оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)

Рівень виконання Кількість балів, що

відповідає рівню

Оцінка за традиційною

системою
Високий 30 Відмінно
Достатній 20 Добре 
Середній 15 Задовільно
Низький 0 Незадовільно

Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 30 балів.

8.  Система поточного і підсумкового контролю знань

Навчальні досягнення спеціалістів із дисципліни « Психологія  реабілітаційної

діяльностї» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої

покладено  принципи  поопераційної  звітності,  обов’язковості  модульного

контролю,  накопичувальної  системи  оцінювання  рівня  знань,  умінь  та

навичок.

У процесі  оцінювання  навчальних досягнень магістрантів застосовуються такі

методи:

 Методи  усного  контролю:  індивідуальне  опитування,  фронтальне

опитування, співбесіда.

  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 

реферат.

  Комп’ютерного контролю: тестові програми.

 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.

Таблиця 8.2

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські



оцінки ECTS

Підсумкова кількість

балів (max – 100)

Оцінка за 4-бальною

шкалою

Оцінка за шкалою

ECTS

1 – 34

35 – 59

«незадовільно»

(з обов’язковим

повторним курсом) 

«незадовільно»

(з можливістю

повторного складання)

F

FX

60 – 74 «задовільно» ED
75 – 89 «добре» CB
90 – 100 «відмінно» A

Загальні   критерії   оцінювання   успішності   студентів,   які   отримали

за   4-бальною  шкалою  оцінки  «відмінно»,  «добре»,  «задовільно»,

«незадовільно», подано у табл. 8.3. 

 Таблиця 8.3

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень спеціалістів

Оцінка Критерії оцінювання

«відмінно» ставиться  за  повні  та  міцні  знання  матеріалу  в  заданому  обсязі,

вміння  вільно  виконувати  практичні  завдання,  передбачені

навчальною  програмою;  за  знання  основної  та  додаткової

літератури;  за  вияв  креативності  у  розумінні  і  творчому

використанні набутих знань та умінь.
«добре» ставиться  за  вияв  студентом  повних,  систематичних  знань  із

дисципліни,  успішне  виконання  практичних  завдань,  засвоєння

основної  та  додаткової  літератури,  здатність  до  самостійного

поповнення та  оновлення знань.  Але у відповіді  студента  наявні

незначні помилки.
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі,



достатньому  для  подальшого  навчання  і  майбутньої  фахової

діяльності,  поверхову  обізнаність  з  основною  і  додатковою

літературою,  передбаченою  навчальною  програмою;  можливі

суттєві  помилки  у  виконанні  практичних  завдань,  але  студент

спроможний усунути їх із допомогою викладача.
«незадовіль-

но»

виставляється  студентові,  відповідь  якого  під  час  відтворення

основного  програмового  матеріалу  поверхова,  фрагментарна,  що

зумовлюється  початковими  уявленнями  про  предмет  вивчення.

Таким  чином,  оцінка «незадовільно»   ставиться  студентові,  який

неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після

закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної

дисципліни.
Кожний модуль включає бали за поточну роботу майбутнього спеціаліста

на  семінарських,  практичних  заняттях,  виконання  самостійної  роботи,

індивідуальну роботу,  модульну контрольну роботу.

Виконання  модульних  контрольних  робіт  здійснюється  в  режимі

комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.

Реферативні  дослідження,  які  виконує  майбутній  спеціаліст  за

визначеною  тематикою,  обговорюються  та  захищаються  на  семінарських

заняттях. 

Модульний  контроль  знань  майбутніх  спеціалістів  здійснюється  після

завершення вивчення навчального  матеріалу модуля.

Кількість  балів  за  роботу  з  теоретичним  матеріалом,  на  практичних

заняттях,  під  час  виконання  самостійної  та  індивідуальної  навчально-

дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

 своєчасність виконання навчальних завдань;

 повний обсяг їх виконання;

 якість виконання навчальних завдань;

 самостійність виконання;

 творчий підхід у виконанні завдань;



 ініціативність у навчальній діяльності.

9. Методи навчання

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1) За джерелом інформації: 

• Словесні: лекція  (традиційна,  проблемна,  лекція-прес-конференція)  із

застосуванням  комп'ютерних  інформаційних  технологій  (PowerPoint –

Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

• Практичні: опрацювання методик.

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні,

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

3) За  ступенем  самостійності  мислення:  репродуктивні,  пошукові,

дослідницькі.

4) За  ступенем  керування  навчальною  діяльністю:  під  керівництвом

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних

навчальних проектів.

ІІ.  Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання  і  мотивації

навчально-пізнавальної діяльності:

1) Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання: навчальні  дискусії;

створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості.

10. Методичне забезпечення курсу

 опорні конспекти лекцій;

 робоча навчальна програма;

 збірка  тестових  і  контрольних  завдань  для  тематичного  (модульного)

оцінювання навчальних досягнень студентів;



9. Рекомендована література

Основна:

1. Выготский Л.С. Собрание соч. в 6-ти томах. – М.:Педагогика, 1983. – 

т.5 – с.115-136

2. Епифанов В.А. Медицинская реабилитация. – М.: МЕДпресс-информ,

2005. – 328 с.

3. Тарабрина  Н.  В.  Практикум  по  психологии  посттравматического

стресса. — СПб: Питер, 2001. — 272 с.

4. Картер Р. Помогая людям, страдающим психическим заболеванием. – 

К.: Сфера, 2000. – 356 с.

5. Лакосина Н. Д., Ушаков Г. К. Медицинская психология - 2 изд. - М.: 

Медицина, 1984. - 272 с. 

6. Мухин  В.М.  Физическая  реабилитация.  –  Киев:  Олимпийская

литература, 2000.

7. Козлов  В.В.  Социальная  и  психологическая  работа  с  кризисной

личностью. Методическое пособие. -  Москва, 2001 -    228 с.

Додаткова:

1. Апчел В.Я., Цыган В.Н. Стресс и стрессоустойчивость человека. СПб.: 

1999.-86 с

2. Бурлаков Б. Homo Gamer: Психология компьютерных игр. — М.: 

Независимая фирма “Класс”, 2000.

3. Вайцванг П. “Десять заповедей творческой личности”. - М.: Прогресс", 

1990 

4. Гейссельхарт Р. Хофманн-Буркарт К. Прощай, стресс! Лучшие техники 

релаксации  [пер. с нем. М. Э. Рёш]. - 2-е изд., испр. - М.: Омега-Л, 2006. - 118

с. 

5. Демьянов Ю.Г. Основы психопрофилактики и психотерапии. – 

М.:Сфера, 2004. – 126 с.



6. Карвасарский Б.Д.. Психотерапевтическая энциклопедия. – М.: 2000 – 

876 с. http://www.koob.ru/karvasarskij/

7. Колесникова Г. И. Основы психопрофилактики и психокоррекции. – М.:

Феникс, 2005. – 192 с. 

8. Сандомирский М. Защита от стресса. – М.: 2001. – 188 с.

9. Сатир В. Как строить себя и свою семью. Пер. с англ. М., 1992.

10. Селье Г. Стресс без дистресса. – М.: Прогресс, 1979. – 123 с.

11.  Соколова  Е.Д.,  Березин  Ф.Б.,  Барлас  Т.В.  Эмоциональный  стресс:

психологические  механизмы,  клинические  проявления,  психотерапия.  //

MateriaMedica. 1996. –  N 1(9). – С. 5-25

12. Тохтамиш О.М. Застосування методу ескалації тактильного контакту у

психологічній  допомозі  дітям  з  неврологічними  захворюваннями  та

дисгармонійним  розвитком  //   Тіло,  свідомість,  творчість.  Матеріали  ІІ

Кримського міжнародного симпозіуму з тілесно-орієнтованої та арт-терапії /

ред. А Старовойтов, 2008
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