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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча  навчальна  програма  з  дисципліни  «Консультування  осіб  з

віктимною  поведінкою» укладено  згідно  з  вимогами  Європейської  кредитно
трансферно-накопичувальної системи  організації  навчання. Програма визначає
обсяги  знань,  які повинен опанувати  студент  відповідно  до  вимог  освітньо-
кваліфікаційної характеристики. 

Програма  вивчення  вибіркової  навчальної  дисципліни  «Консультування
осіб  з  віктимною поведінкою»  складена  відповідно  до  робочого  навчального
плану студентів спеціальності 8.03010301 «Практична психологія».

Дисципліна вивчається у десятому семестрі та складається з таких тем:
 Зміст і форми віктимної поведінки особистості
 Чинники віктимної поведінки особистості
 Ґендерно-вікові аспекти віктимної поведінки особистості
 Психологічна діагностика особистості з девіаціями поведінки
 Психологічні умови профілактики і корекції девіантної поведінки 

особистості
Мета даного  курсу  полягає  у  формуванні  знань  щодо  змісту,  видів,

психологічних  чинників  та  психологічних  особливостей  корекції  віктимної
поведінки  особистості,  а  також  сприяння  розвитку  відповідних  умінь  та
навичок. При цьому основними завданнями курсу є:

 розкрити психологічний зміст віктимної поведінки особистості,
 визначити психологічні чинники їх виникнення;
 висвітлити особливості діяльності психолога з профілактики та корекції

віктимної поведінки.

Вимоги  до  знань  та  умінь. Вивчивши  курс  «Психологія  віктимної
поведінки» студент повинен:

 Знання:
- психологічний зміст поняття “віктимна поведінка”;
- форми прояву віктимної поведінки;
- чинники виникнення віктимної поведінки особистості;
- вікові і ґендерні особливості прояву віктимної поведінки особистості;
- принципи,  стадії,  методи  психологічної  діагностики  віктимної

поведінки та її чинників;
- особливості  діяльності  психолога  щодо  профілактики  віктимної

поведінки особистості.
- особливості  діяльності  психолога щодо корекції  віктимної поведінки

особистості.
- основні напрями соціально-психологічної реабілітації особистості з 

віктимною поведінкою.

Компетентності:
- виявляти зміст і види віктимної поведінки особистості;
- визначати фактори, що сприяють відхиленням у поведінці особистості;
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- використовувати  методи  психологічної  діагностики  особистості  з
віктимною поведінкою;

- надавати психологічну допомогу особистості з віктимною поведінкою,
у тому числі по телефону довіри і в анонімному консультуванні.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна
«Консультування  осіб  з  віктимною  поведінкою» є  вибірковим  курсом  циклу
професійно-практичної  підготовки  фахівця  із  практичної  психології,  що
розширює  та  поглиблює  знання  із  загальної  психології,  вікової  психології,
патопсихології,   психотерапії.  тощо.  Вивчення  її  рекомендується  планувати
протягом  четвертого  або  п’ятого  року  навчання  після  вивчення  загальної
психології. 

Обсяг  курсу  –  150  години,  з  яких  16  години  лекцій,  16  години
семінарських занять, 80 годин самостійної роботи; 8 годин модульний контроль

Система  контролю  та  оцінки. Протягом  вивчення  дисципліни
оцінюються доповіді та відповіді студентів на семінарських заняттях, реферати
з  окремих  питань,  письмові  тестові  експрес-опитування,  самостійні  роботи,
модульні контрольні роботи, завершується вивчення курсу іспитом. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
I. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-
професійний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань
0301 «Соціально-
політичні науки»

Вибіркова

Модулів – 5
Спеціальність 
8.03010301 «Практична 
психологія»

Рік підготовки
Змістових модулів – 2 5-й -

Семестр 
Загальна кількість годин 
– 150

10 -
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи 
студента – 13

Освітньо-професійний
рівень:

Другий (магістерський

16 год. -
Практичні, семінарські

16 год. -

Підготовка до екзамену
30 год. -

Самостійна робота
80 год. -

Модульний контроль
8

Вид контролю: 
Іспит . -
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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Змістовий модуль I «Психологічні основи консультування осіб з віктимною
поведінкою»

1 Зміст і форми віктимної 
поведінки особистості

19 4 2 2 15

2 Формування віктимної 
поведінки особистості

14 4 2 2 10

3 Психологічна діагностика 
особистості з віктимною 
поведінкою.

23 8 4 4 15

Модульна контрольна робота 4 4
Разом: 60 16 8 - 8 40 - 4

Змістовий модуль II «Консультування осіб з віктимною поведінкою»

4 Психологічні особливості 
консультування осіб з 
віктимною поведінкою.

21 6 4 2 15

5 Кризове консультування. 14 4 2 2 10
6 Консультування жертв насилля. 21 6 2 4 15

Модульна контрольна робота 4 4
Семестровий контроль 30 30
Разом: 90 16 8 8 40 30 4

Усього 150 32 16 - 16 80 30 8
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Зміст модуля I

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. «ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
КОНСУЛЬТУВАННЯ ОСІБ З ВІКТИМНОЮ ПОВЕДІНКОЮ»

Тема 1. Зміст і форми віктимної поведінки особистості.
Поняття про віктимну поведінку. Відхилення поведінки від соціальних і

моральних  норм.  Віктимна  поведінка.  Віктимна  поведінка  як  наслідок
компенсації  почуття  неповноцінності  (А.Адлер.  Е.  Еріксон),  незадоволення
потреби в самоповазі (А. Маслоу).Теоретичні підходи до пояснення феномена
психологічної  жертви.  Психологічний  аналіз  сутності  понять:  «віктимність»,
«віктимізації»,  «віктимна  ситуація»,  «віктимогенний  потенціал»,  «віктимна
поведінка». Форми прояву та етапи розвитку віктимної поведінки.

Семінарське заняття 1. 
1. Предмет дисципліни «Психологія віктимної поведінки»
2. Поняття про віктимну поведінку
3.  Прояви віктимної поведінки особистості
4. Теоретичні підходи до пояснення феномена психологічної жертви
5. Психологічний  аналіз  сутності  понять:  «віктимність»,  «віктимізації»,

«віктимна ситуація», «віктимогенний потенціал», «віктимна поведінка»
6. Форми прояву та етапи розвитку віктимної поведінки
7. Прояви  девіантної  поведінки  особистості  у  сфері  найбільш  значущих

соціальних відносин 

Самостійна робота студентів.
Вивчення першоджерел (див. рекомендовану літературу).
Знайомство з додатковою літературою (див. додаткову літературу).
Складання конспектів, блок-схем та опорних конспектів з теми.
Складання термінологічного словника.
Контрольні питання і завдання:

 Які ви знаєте норми оцінки поведінки особистості?
 Поясніть,  у  чому  проявляється  віктимна  поведінка  особистості.  Наведіть

приклади.
 Укажіть види девіантної поведінки та дайте їх стислий аналіз.
 Поясніть,  чому  суїцид  відносять  до  проявів  девіантної  поведінка

особистості.  Які  ще  прояви  аутодеструктивної  поведінки  особистості  ви
можете назвати?

 Якими є рівні прояву віктимної поведінки особистості
 Обґрунтуйте,  чому  віктимну  поведінку  особистості  можна  трактувати  як

девіантну.
 В чому полягає пізнавальна функція віктимології?
 Які ви знаєте види  та типи поведінки жертви?
 Укажіть основні теоретичних підходів до пояснення феномена психологічної
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жертви.
 Поясніть, у чому проявляється віктимність особистості. Наведіть приклади.
 Які можна виокремити види віктимогенних  ситуацій?
 Як називається процес накопичення і реалізації зовні властивої особистості

віктимності?
 Проведіть психологічний аналіз віктимної диспозиції поведінки.
 Розкрийте етапи розвитку віктимної поведінки.

Самостійна робота до практичних занять (СРПЗ).
1. Складіть  таблицю  «Порівняння  поняття  нормальна,  аномальна,

девіантна та віктимна поведінка особистості».
2. Надати  психологічний  аналіз  сутності  понять:  «віктимність»,

«віктимізації»,  «віктимна  ситуація»,  «віктимогенний  потенціал»,  «віктимна
поведінка».

3. Підготовка  доповіді  на  тему  «Форми  прояву  та  етапи  розвитку
віктимної поведінки».

4. Наведіть приклади сприяючої та провокуючої віктимної поведінки.
5. Визначити аспекти дослідження віктимної поведінки. 

Список рекомендованої літератури 
Основна

1. Вакуліч Т.М. Психологія віктимної поведінкию./ Т.М. Вакуліч. – К. : Наук.
світ, 2009. – 152 с.

2. Ившин В.Г. Виктимология: учебное пособие. / Ившин В.Г. Идрисова С.Ф.
Татьянина Л.Г – М.: 2011. – 264 с.

3. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения / Ю.А. Клейберг. – М. :
Сфера, 2003. – 160 с.
Додаткова

1. Аддиктивное  состояние  человека :  учеб.  пособие  /  С.В. Дремов,
А.М. Уразаев,  Н.Л Мамышева.  –  Томск :  Изд-во  Томского  гос.  пед.  ун-та,
2000. – 90 с.

2. Бэрон Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон ; пер. сангл. – СПб. : Питер, 1999.
– 352 с. 

3. Дроздов  О.Ю.  Проблеми  агресивної  поведінки  особистості :  навч.  посіб./
О.Ю. Дроздов, М.А. Скок  – Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2000. – 156
с.

4. Зимбардо Ф. Социальное влияние / Ф. Зимбардо ; пер. с англ. – СПб. : Питер,
2000. – 448 с.

Тема 2. Формування віктимної поведінки особистості.
1. Групи факторів, що зумовлюють віктимну поведінку особистості. 
2. Соціальні фактори. Феномен “порівняльної депривації”.
3. Індивідуально-психологічні  чинники  віктимної поведінки: неадекватна

самооцінка  і  рівень  домагань,  підвищений  рівень  тривожності,
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агресивність,  ціннісні  орієнтації,  відставання  в  загальному  розвитку,
фізичні вади.

4. Роль сім’ї формуванні віктимної поведінки: неадекватні стилі виховання,
«патогенна  батьківська  функція»,  емоційний  симбіоз,  порушення
формування автономності, порушення розвитку Я-концепції та інш.

Семінарське заняття 2. 
1. Групи факторів, що зумовлюють віктимну поведінку особистості. 
2. Соціальні фактори. Феномен “порівняльної депривації”.
3. Індивідуально-психологічні  чинники  віктимної поведінки: неадекватна

самооцінка  і  рівень  домагань,  підвищений  рівень  тривожності,
агресивність,  ціннісні  орієнтації,  відставання  в  загальному  розвитку,
фізичні вади.

4. Роль сім’ї формуванні віктимної поведінки: неадекватні стилі виховання,
«патогенна  батьківська  функція»,  емоційний  симбіоз,  порушення
формування автономності, порушення розвитку Я-концепції та інш.

Самостійна робота студентів.
Вивчення першоджерел (див. рекомендовану літературу).
Знайомство з додатковою літературою (див. додаткову літературу).
Складання конспектів, блок-схем та опорних конспектів з теми.
Складання термінологічного словника.
Контрольні питання і завдання:

 Назвіть  основні  теоретичні  підходи  до  пояснення  чинників  віктимної
поведінки.

 Укажіть соціокультурні чинники віктимної поведінки особистості.
 Які  соціально-психологічні  чинники  зумовлюють  віктимну  поведінку

особистості?
 Проаналізуйте існування феноменів популярно-неадекватного батьківського

відношення, сприяючих формуванню віктимної поведінки дитини.
 Розкрийте  вікові  особливості  психічного  стану  та  поведінку  дітей,  які

дозволяють припустити здійснення насильство щодо них.
 Проаналізуйте особливості дітей, які найчастіше стають жертвами шкільного

насильства.
 Розкрийте психологічні особливості жертв зґвалтувань.
 Укажіть  основні  психологічні  підструктури  віктимної  поведінки  жертв

шахрайства.
 Проаналізуйте  індивідуально-психологічні  особливості  жінок-жертв

сімейного насильство.
Самостійна робота до практичних занять (СРПЗ).
1. Підготувати  відповідь  на  питання  «Основні  теоретичні  підходи  до

пояснення  причин  віктимної  поведінки?»  (психоаналітичний  підход,
біхевіоризм, когнітивний та гуманістичний підход).

2. Підготовка повідомлення «Групи факторів, що зумовлюють віктимну
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поведінку особистості»
3. Підготовка доповіді «Чинники, які детермінують віктимну поведінку

особистості».
4. Складання блок-схеми «Соціальні фактори віктимної поведінки».
5. Підготовка  до  аналізу  ситуацій  прояву  індивідуально-психологічних

особливостей віктимної поведінки особистості.

Список рекомендованої літератури:
Основна

1. Бондарчук  О.І.  Психологія  девіантної  поведінки  /  О.І. Бондарчук.  –  К.:
МАУП, 2006. – 92 с.

2. Вакуліч Т.М. Психологія віктимної поведінки./ Т.М. Вакуліч. – К. : Наук.
світ, 2009. – 152 с.

3. Ившин В.Г. Виктимология: учебное пособие. / Ившин В.Г. Идрисова С.Ф.
Татьянина Л.Г – М.: 2011. – 264 с.
Додаткова

1. Андреев  Н.А.  Асоциальное  поведение  несовершеннолетних  /
Н.А. Андреев. – Самара : Издательство Самарского юрид. ин-та Минюста
России, 2001. – 153 с.

2. Бэрон Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон ; пер. сангл. – СПб. : Питер,
1999. – 352 с. 

3. Грановская  Р.М.  Конфликт  и  творчество  в  зеркале
психологии / Р.М. Грановская. – М. : Генезис, 2002. – 573 с.

4. Дробинская  А.О.  Школьные  трудности  «нестандартных»  детей  /
А.О. Дробинская. – М. : Школа – Пресс, 2001. – 144 с.

5. Эйдемиллер  Э.Г. Психология  и  психотерапия  семьи  / Э.Г. Эйдемиллер,
В. Юстицкис. – 2-е изд., расш. и доп.. – СПб. : Питер, 2000. – 656 с.

Тема 3. Психологічна діагностика особистості з віктимною
поведінкою (4 години).

Стадії діагностики: попередня стадія (виявлення зовнішніх особливостей
віктимної  поведінки,  попереднє  формулювання  гіпотези  щодо  можливих
причин  віктимної  поведінки),  стадія  уточнення  (аналіз  соціально-
психологічних,  педагогічних  та  індивідуально-психологічних  чинників
віктимної поведінки), заключна стадія (вивчення індивідуально-психологічних
якостей  особистості,  її  фізичного  і  психічного  здоров’я  з  метою  уточнення
причин  віктимної  поведінки  й  прогнозування  тенденцій  особистісного
розвитку). Методи психологічної діагностики віктимної поведінки. Особливості
спостереження, тестування, опитування. 

Семінарське заняття 3 (4 години). 
1. Принципи психологічної діагностики віктимної поведінки дітей.
2. Дайте  загальну  характеристику  методів  психологічної  діагностики

особистості з віктимною поведінкою. 
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3. Проаналізуйте  методи  діагностики  самооцінки  і  рівня  домагань
особистості з віктимною поведінкою.

4. Проаналізуйте  методи  діагностики  особливостей  міжособистісних
стосунків особистості з віктимною поведінкою.

5. Охарактеризуйте  проективні  методики  дослідження  особистості  для
виявлення внутрішньоособистісного або міжособистісного конфлікту.

6. Вкажіть методи діагностики станів і властивостей особистості, які мають
першочергове  значення  для  процесу  соціальної  адаптації  і  регуляції
поведінки.

Самостійна робота студентів.
Вивчення першоджерел (див. рекомендовану літературу).
Знайомство з додатковою літературою (див. додаткову літературу).
Складання конспектів, блок-схем та опорних конспектів з теми.
Складання термінологічного словника.
Контрольні питання і завдання:

Самостійна робота до практичних занять (СРПЗ).
1. Заповніть наступну схему прикладами з власного досвіду:

Методи діагностики
девіантної поведінки

Методи діагностики
віктимної поведінки

2.  Методи  психологічної  діагностики  змісту  і  проявів  віктимної
поведінки особистості.

3. Спостереження, як метод вивчення особливостей віктимної поведінки.
4. Методи діагностики видів віктимної поведінки.
3.  Ознайомлення  з  методами  психодіагностики  самосвідомості  з

віктимною поведінкою.
4. Методи вивчення самоставлення.
6.  Методи  дослідження  рівня  домагань  (методика  визначення  рівня

домагань (Ф. Хоппе).
7.  Ознайомлення  с  проективними  методиками,  тестами  та

опитувальниками  для  дослідження  психологічних  особливостей  осіб  з
віктимною поведінкою.

10. Складання блок-схеми «Особливості поведінки і зовнішнього вигляду
досліджуваного з віктимною поведінкою».

11. Підготовка до дискусії «Схема проведення спостереження».
13.  Підготовка  до  дискусії  «Опитувальники,  проективні методик,

соціометричні   методики, як інструмент дослідження особливостей віктимної
поведінки».

15.  Розробка  блок-схеми  «Мета  і  стадії  психологічної  діагностики
віктимної поведінки особистості».

16. Аналіз ситуації «Віктимна поведінки у власному житті».
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Список рекомендованої літератури:
Основна
1. Бондарчук О.І. Психологія девіантної поведінки / О.І. Бондарчук. – К.:

МАУП, 2006. – 92 с.
2. Максимова Н.Ю. Психологія  адиктивної  поведінки :  навч.  посібник/

Н.Ю. Максимова. – К. : Київський у-нт, 2002. – 308 с.
Додаткова

1. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук.
– СПб. : Питер, 2000. – 538 с.

2. Одинцова М.А. Типы поведения жертвы. Диагностика ролевой 
виктимности./ Одинцова М.А. – Бахрах-М, 2013. – 158 с.

Змістовий модуль II ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГА З НАДАННЯ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБИСТОСТІ З ВІКТИМНОЮ

ПОВЕДІНКОЮ

Тема 4. Психологічні особливості консультування осіб з віктимною
поведінкою (4 години).

Принципи  консультування  осіб  з  вікимною  поведінкою.  Етапи
консультативного  процесу.  Робота  з  позицією  «Жертви»,  робота  з
«супротивами»  клієнта.  Особливості  консультування  осіб  з  вікимною
поведінкою у різних психотерапевтичних підходах.

Семінарське заняття 4. 
1. Принципи консультування осіб з вікимною поведінкою. 
2. Етапи консультативного процесу. 
3. Робота з позицією «Жертви», 
4. Робота з «супротивами» клієнта. 
5. Особливості  консультування  осіб  з  вікимною  поведінкою  у  різних

психотерапевтичних підходах.

Самостійна робота студентів.
Вивчення першоджерел (див. рекомендовану літературу).
Знайомство з додатковою літературою (див. додаткову літературу).
Складання конспектів, блок-схем та опорних конспектів з теми.
Складання термінологічного словника.
Контрольні питання і завдання:
 Розкрийте зміст психологічної допомоги особистості, схильної до віктимної

поведінки.
 Які  форми  і  методи  психологічної  допомоги  є  оптимальними  щодо

профілактики  і  корекції  різних  проявів  віктимної  поведінки  особистості.
Наведіть приклади.
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 Укажіть основні  підходи з  надання  психологічної  допомоги  особистості  в
профілактиці і корекції віктимної поведінки.

 Проаналізуйте  основні  напрямки  профілактики  віктимної  поведінки
особистості.

 Проаналізуйте напрямки психокорекційних програм роботи з жінками, які
зазнають насильства в сім’ї.

 Охарактеризуйте  доцільність  обрання  індивідуальної  короткострокової
націленої психотерапії як одного з методів психологічної корекції віктимної
поведінки особистості.

 Проаналізуйте  методи психологічної  корекції  посттравматичних стресових
розладів осіб з віктимною поведінкою.

Самостійна робота до практичних занять (СРПЗ).
1. Підготуватися  до  дискусії  «Психологічна  допомога  особистості,

схильної  до  віктимної  поведінки,  як  комплекс  соціально-психологічних
заходів, що спрямовані на виявлення і виправлення умов, які сприяють проявам
даної поведінки».

2. Ознайомлення  з  етапами  профілактично  -  корекційної  роботи:
формулювання  проблеми,  висування  гіпотези  про  причини  віктимності,
діагностичний етап з метою перевірки і уточнення гіпотези, вибір адекватних
методів і  технологій надання психологічної  допомоги особистості,  складання
програми  і  її  реалізація,  контроль  за  ходом  реалізації  програми  і,  за
необхідності, внесення до неї коректив.

3. Складання  опорного  конспекту  «Методи  психокорекції  віктимної
поведінки особистості».

Тема 5. Кризове консультування.

1. Екстрене  консультування.  Принципи  екстренної  психологічної
допомоги.

2. Допомога при ступорі, істериці, руховому збудженні, агресії та інш.
3. Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях. 
4. Принципи, техніки, та програма кризової інтервенції. 
5. Дебрифінг. Етапи та фази дебрифінга.
6. Посттравматичний стресовий розлад.

Семінарське заняття 5. 
1. Екстрене  консультування.  Принципи  екстренної  психологічної

допомоги.
2. Допомога при ступорі, істериці, руховому збудженні, агресії та інш.
3. Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях. 
4. Принципи, техніки, та програма кризової інтервенції. 
5. Дебрифінг. Етапи та фази дебрифінга.
6. Посттравматичний  стресовий  розлад.  Стадії  ПТСР  та  принципи

інтервенції на кожній стадії.
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Список рекомендованої літератури:
Основна
3. Бондарчук О.І. Психологія девіантної поведінки / О.І. Бондарчук. – К.:

МАУП, 2006. – 92 с.
4. Максимова Н.Ю. Психологія  адиктивної  поведінки :  навч.  посібник/

Н.Ю. Максимова. – К. : Київський у-нт, 2002. – 308 с.
Додаткова

3. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук.
– СПб. : Питер, 2000. – 538 с.

4. Эйдемиллер  Э.Г. Психология  и  психотерапия  семьи  / Э.Г. Эйдемиллер,
В. Юстицкис. – 2-е изд., расш. и доп.. – СПб. : Питер, 2000. – 656 с.

Тема 6. Консультування жертв насилля.

Типи  насилля.  Принципи  та  завдання  консультування  жертв  насилля.
Особливості допомоги дітям-жертвам сімейного насилля. Консультування
жінок-  жертв-згвалтування.  Консультування  учасників  деструктивних
культів.  Ознаки  впливу  деструктивного  культу.  Фази  втягнення  в
деструктивну  секту,  техніки  та  моделі,  що  використовуються  в
деструктивних культах з метою маніпуляції свідомістю. 

Семінарське заняття 6 (4 години).
1. Типи насилля.
2. Принципи та завдання консультування жертв насилля.
3. Особливості допомоги дітям-жертвам сімейного насилля.
4. Консультування жінок- жертв згвалтування.
5. Консультування  учасників  деструктивних  культів.  Ознаки  впливу

деструктивного культу. Фази втягнення в деструктивну секту, техніки
та  моделі,  що  використовуються  в  деструктивних  культах  з  метою
маніпуляції свідомістю. 

Список рекомендованої літератури:
Основна
1. Бондарчук О.І. Психологія девіантної поведінки / О.І. Бондарчук. – К.:

МАУП, 2006. – 92 с.
2. Максимова  Н.Ю.  Психологія  адиктивної  поведінки :  навч.  посібник/

Н.Ю. Максимова. – К. : Київський у-нт, 2002. – 308 с.
Додаткова
1. Вроно Е.М. Поймите своего ребенка: о детских страхах, конфликтах и

других проблемах/ Е.М. Вроно. – М. : Дрофа, 2002. – 223 с.
2. Говорун Т.В. Ґендерна психологія / Т.В. Говорун, О.А. Кікінеджі. – К. :

Либідь, 2003.
3. Семья  в  психологической  консультации  /  Под  ред.  А.А. Бодалева,

В.В. Столина. – М. : Педагогика, 1989. – 208 с.
4. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности/

Е.Т. Соколова  – М. : Изд-во МГУ, 1989. – 215 с.
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5. Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи / Э.Г. Эйдемиллер,
В. Юстицкис. – 2-е изд., расш. и доп.. – СПб. : Питер, 2000. – 656 с.
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Навчально-методична карта дисципліни
«Психологія віктимної поведінки» 

Разом: 150 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 16 год.., самостійна робота -  80 годин, 
семестровий контроль –іспит – 30 год..

Тиждень
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Модуль I «Психологічні основи

віктимної поведінки
особистості»
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Самостійна
робота

30 балів 30 балів

Види поточного
контролю

Модульна контрольна робота 
(2х20 балів)

Модульна контрольна робота 
(2х20 балів)
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Підсумковий
контроль

Залік. (загальна сума за курс – 228 балів, застосовується коефіцієнт 3,8)
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Вимоги та критерії оцінювання знань і умінь студентів з
курсу «Психологія віктимної поведінки»

Навчальні  досягнення  студентів  із  дисципліни  «Психологія  віктимної
поведінки» оцінюються  за Європейською  кредитно  трансферно-
накопичувальною системою, в основу якої покладено принцип поопераційної
звітності,  обов’язковості  модульного  контролю,  накопичувальної  системи
оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових
балів до 100.

Протягом  семестру  оцінюється  робота  студентів  на  семінарських  і
практичних  заняттях,  виконання  індивідуальних  навчально-дослідних  та
самостійних  завдань,  модульні  контрольні  роботи.  До  складання  іспиту
допускаються  студенти,  які  набрали  протягом  семестру  за  різні  види
роботи не менше 35 балів.

Розрахунок балів проводиться за наступною схемою: оцінюються різні види
роботи, виконані студентом протягом вивчення дисципліни, в 228 балів. З метою
виконання рекомендацій адміністрації університету щодо застосування єдиних норм
оцінок  поточного  контролю  застосовано  коефіцієнт  розширення  балів  –  3,8.
Формули  розрахунків  наведені  в  навчально-методичній  карті  дисципліни  та  в
таблиці розрахунку рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю.

Контроль успішності  студентів з урахуванням поточного і  підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. 4), де
зазначено  види контролю.  Систему  рейтингових  балів  для  різних  видів
контролю) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 1, табл. 2. 

Таблиця 1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 

та підсумкового контролю
 №
з/п Вид діяльності

Кількість
рейтингових

балів
1. Лекції 8х1 = 8
2. Семінарські заняття 8х10=80
3. Самостійна робота 10х6=60
5. Модульні контрольні роботи (1, 2, 3, 4) 20х4=80

Загальна сума балів за роботу в семестрі 228:3,8=60

Підсумковий рейтинговий бал 60
У процесі оцінювання  навчальних досягнень студентів застосовуються такі

методи:
9.

 Методи усного контролю:  індивідуальне опитування, фронтальне
опитування, співбесіда, екзамен.

 Методи письмового контролю: самостійні письмові завдання, 
модульне письмове тестування.

 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання,
самоаналіз.



Таблиця 2
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS з національною

системою оцінювання в Україні та у Київському університеті імені
Бориса Грінченка

Рейтингова 
оцінка

Оцінка за
стобальною

шкалою
Значення оцінки

A 90 –100 
балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з. можливими незначними 
недоліками 

B 82 – 89
балів

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 
помилок

C 75 – 81
балів

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок

D 69 – 74
балів

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 
або професійної діяльності. 

E 60 – 68
балів

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 
знань (умінь)

FX 35 – 59
балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання. 

F 1 – 35 
балів 

Незадовільно з обов’язковим повторними вивчення 
курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає
повторного вивчення дисципліни. 

Питання до заліку з курсу «Консультування осіб з віктимною
поведінкою»

1. Що означає віктимологія як науковий напрям.
2. Розкрийте предмет та об’єкт дослідження віктимологі.
3. В чому полягає пізнавальна функція віктимології?
4. Які ви знаєте види  та типи поведінки жертви?
5. Розкрийе  основні  теоретичні підходи до  пояснення  феномена

психологічної жертви.
6. Поясніть,  у  чому  проявляється  віктимність  особистості.  Наведіть

приклади.
7. Які можна виокремити види віктимогенних  ситуацій?
8. Як називається процес накопичення і реалізації зовні властивої особистості

віктимності?
9. Охарактеризуйте фактори реалізації віктимного потенціалу.
10.Розкрийте психологічний зміст поняття «віктимна поведінка».
11.Дайте психологічний аналіз формам прояву віктимної поведінки.



12.Назвіть  основні  теоретичні  підходи  до  пояснення  чинників  віктимної
поведінки.

13.Укажіть соціокультурні чинники віктимної поведінки особистості.
14.Проаналізуйте  існування  феноменів  популярно-неадекватного

батьківського відношення, сприяючих формуванню віктимної поведінки
дитини.

15.Розкрийте  вікові  особливості  психічного  стану  та  поведінку  дітей,  які
дозволяють припустити здійснення насильство щодо них.

16.Проаналізуйте  особливості  дітей,  які  найчастіше  стають  жертвами
шкільного насильства.

17.Проведіть психологічний аналіз гіпервіктимності та гіповіктимності.
18.Які педагогічні чинники зумовлюють віктимну поведінку особистості?
19.Проаналізуйте  індивідуально-психологічні  чинники  формування

віктимної поведінки особистості.
20.Розкрийте психологічні особливості жертв зґвалтувань.
21.Укажіть  основні  психологічні  підструктури  віктимної  поведінки  жертв

шахрайства.
22.Проаналізуйте  індивідуально-психологічні  особливості  жінок-жертв

сімейного насильство.
23.Що  сприяє  формуванню  віктимної  поведінки  особистості  в  процесі  її

соціалізації?
24.Яким чином виявляються вікові особливості прояву віктимної поведінки

особистості?
25.Які вам відомі хибні аперцептивні схеми, що підтримують неадаптивні та

неефективні моделі поведінки дитини?
26.Проаналізуйте  несприятливі  умови  сімейного  виховання  як  фактора

віктимної поведінки особистості
27.Розкрийте  типи  організації  особистості  підлітків,  внаслідок  впливу

батьківсько-дитячих стосунків.
28.Проаналізуйте особливості віктимної поведінки підлітків
29.Розкрийте  емоційні,  когнітивні  і  поведінкові  особливості  віктимної

поведінки особистості.
30.Дайте аналіз міжособистісній залежності, як прояву віктимної поведінки

особистості.
31.Проведіть психологічний аналіз невротичної і зрілої любові.
32.Укажіть основні симптоми подружньої залежності
33.Які вам відомі критерії співзалежності подружніх відносин?
34.Якою є мета психологічної діагностики віктимної поведінки особистості?
35.Дайте  загальну  характеристику  методів  психологічної  діагностики

особистості з віктимною поведінкою.
36.Проаналізуйте  методи  діагностики  особливостей  міжособистісних

стосунків особистості з віктимною поведінкою.
37.Охарактеризуйте  проективні  методики  дослідження  особистості  для

виявлення внутрішньоособистісного або міжособистісного конфлікту.
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38.Укажіть методи діагностики станів і властивостей особистості, які мають
першочергове  значення  для  процесу  соціальної  адаптації  і  регуляції
поведінки.

39.Дайте  характеристику  методу  діагностики  механізмів  психологічного
захисту.

40.Проаналізуйте  методики  дослідження,  які  дають  можливість  виявити
окремі початкові симптоми порушень особистості, їх розвитку й прояву в
поведінці та діяльності людини.

41.Укажіть  методи,  що  дозволяють  діагностувати  силу  переживання
психотравмуючої ситуації.

42.Проаналізуйте методи діагностики емоційних-особистісних особливостей
осіб з віктимною поведінкою.

43.Розкрийте  методи  діагностики  тривожності  особистості  з  віктимною
поведінкою.

44.Розкрийте  зміст  психологічної  допомоги  особистості,  схильної  до
віктимної поведінки.

45.Укажіть основні підходи з надання психологічної допомоги особистості в
профілактиці і корекції віктимної поведінки.

46.Проаналізуйте  основні  напрямки  профілактики  віктимної  поведінки
особистості.

47.Які види віктимологічної профілактики ви знаєте?
48.Які принципи реалізації превентивних заходів вам відомі?
49.В  чому  полягає  зміст  психологічної  корекції  віктимної  поведінки

особистості?
50.Проаналізуйте напрямки психокорекційних програм роботи з жінками, які

зазнають насильства в сім’ї.
51.Дайте  аналіз  особливості  індивідуального  консультування  осіб  з

віктимною поведінкою.
52.Розкрийте суть і основні завдання групової роботи в корекції віктимної

поведінки особистості.
53.Охарактеризуйте  доцільність  обрання  індивідуальної  короткострокової

націленої  психотерапії  як  одного  з  методів  психологічної  корекції
віктимної поведінки особистості.

54.Проаналізуйте  методи  психологічної  корекції  посттравматичних
стресових розладів осіб з віктимною поведінкою.

55.Групи факторів, що зумовлюють віктимну поведінку особистості. 
56.Соціальні фактори. Феномен “порівняльної депривації”.
57.Індивідуально-психологічні  чинники  віктимної поведінки: неадекватна

самооцінка  і  рівень  домагань,  підвищений  рівень  тривожності,
агресивність,  ціннісні  орієнтації,  відставання  в  загальному  розвитку,
фізичні вади.

58.Роль сім’ї формуванні віктимної поведінки: неадекватні стилі виховання,
порушення формування автономності,  порушення розвитку Я-концепції
та інш.

59.Розкрийте поняття «патогенна батьківська функція».
60. Дайте загальну характеристику поняття «емоційний симбіоз».
61.Розкрийте  принципи  психологічної  діагностики  віктимної поведінки
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дітей.
62.Дайте  загальну  характеристику  методів  психологічної  діагностики

особистості з віктимною поведінкою. 
63.Проаналізуйте  методи  діагностики  самооцінки  і  рівня  домагань

особистості з віктимною поведінкою.
64.Проаналізуйте  методи  діагностики  особливостей  міжособистісних

стосунків особистості з віктимною поведінкою.
65.Охарактеризуйте  проективні  методики  дослідження  особистості  для

виявлення внутрішньоособистісного або міжособистісного конфлікту.
66.Вкажіть методи діагностики станів і властивостей особистості, які мають

першочергове  значення  для  процесу  соціальної  адаптації  і  регуляції
поведінки.

67.Обгрунтуйте принципи консультування осіб з віктимною поведінкою. 
68.Розкрийте основні етапи консультування осіб з віктимною поведінкою. 
69.Робота з позицією «Жертви», 
70.Робота з «супротивами» клієнта. 
71.Особливості  консультування  осіб  з  вікимною  поведінкою  у  різних

психотерапевтичних підходах.
72. Розкрийте  поняття  «екстрене  консультування».  Принципи  екстренної

психологічної допомоги.
73.Дайте загальну характеристику психологічної допомоги при ступорі. 
74.Дайте загальну характеристику психологічної допомоги істериці. 
75.Дайте  загальну  характеристику  психологічної  допомоги  при  руховому

збудженні. 
76.Дайте  загальну  характеристику  психологічної  допомоги  при  проявах

агресії.
77.Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях. 
78.Принципи, техніки, та програма кризової інтервенції. 
79.Дебрифінг. Етапи та фази дебрифінга.
80.Посттравматичний  стресовий  розлад.  Стадії  ПТСР  та  принципи

інтервенції на кожній стадії.
81.Типи насилля.
82.Принципи та завдання консультування жертв насилля.
83.Особливості допомоги дітям-жертвам сімейного насилля.
84.Консультування жінок- жертв згвалтування.
85.Консультування учасників деструктивних культів. 
86.Ознаки впливу деструктивного культу. 
87.Фази втягнення в деструктивну секту.
88. Техніки  та  моделі,  що  використовуються  в  деструктивних  культах  з

метою маніпуляції свідомістю. 
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