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Форма проведення: 
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Письмова (у формі тесту, що розміщений у ЕНК навчальної 

дисципліни за посиланнями: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21504 

 

Тривалість проведення 2 академічні години (1 год. 20 хв.)  

Максимальна кількість балів 40 балів  

Критерії оцінювання Зміст підсумкового контролю: проведення підсумкового 

тестування включає контроль теоретичної і практичної підготовки 

студента з програмного матеріалу навчальної дисципліни.  

 

Підсумковий тест включає випадкові питання різного рівня 

складності за всіма змістовими модулями:  

 13 питань рівня А (прості питання);  

 13 питань рівня Б (питання середнього рівня складності);  

 14 питань рівня В (складні, пошукові питання).  

 

У підсумковому контролі використовуються такі види тестових 

завдань:  

 з вибором відповіді «Так / Ні»,  

 з вибором однієї правильної відповіді,  

 з вибором двох або трьох правильних відповідей,  

 на встановлення відповідності запропонованих наборів 

тверджень,  

 на встановлення послідовності.  

 

Оцінка за підсумковий тест може складати від 0 (mіn) балів до 40 

(max) балів. Надається лише одна спроба для проходження тесту. 

 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 
- 

Орієнтовний перелік питань: 1. Надайте визначення поняттю «надзвичайна (екстремальна) 

ситуація». 

2. Які відомі Вам види надзвичайних (екстремальних) ситуацій, 

опишіть їх класифікацію? 

3. Надайте визначення понять: вражаючий фактор надзвичайної 

ситуації, зона надзвичайної ситуації, зона зараження, осередок 

ураження, оцінка ураження. 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21504


4. Окресліть головні принципи екстреної психологічної допомоги. 

5. Назвіть базові функції екстреної психологічної допомоги. 

6. Зазначте, у чому полягають відмінності надзвичайної 

(екстремальної) ситуації від звичайної терапевтичної ситуації? 

7. Окресліть мету та завдання екстреної психологічної допомоги. 

8. Опишіть напрямки психотерапії та психопрофілактики для 

здорової частини населення та осіб з розвинутими нервово-

психічними порушеннями. 

9. Назвіть ключові аспекти психотерапії рятувальників. 

10. У чому полягає мета «інформаційної терапії»? 

11. Назвіть правила першої психологічної допомоги для 

рятувальників та психологів. 

12. Які відомі Вам фактори, викликані екстремальною ситуацією? 

13. Класифікуйте динаміку психогенних розладів за даними 

зарубіжних та вітчизняних фахівців. 

14. Опишіть відомі Вам техніки екстреної психологічної допомоги 

на прикладі: марення, галюцинації, апатії, ступору, рухових 

збуджень, агресії, істерики, нервового тремтіння, плачу, 

переживання насильства. 

15. Окресліть психогенії у екстремальних ситуаціях. 

16. Опишіть наслідки травмуючого впливу на психічну діяльність 

людини. 

17. Які відомі Вам психогенні розлади, що спостерігаються під час 

та після 

екстремальних ситуацій? 

18. Окресліть результати власного індивідуально-психологічного 

портрету. Проаналізуйте самооцінку сильних та слабких проявів 

Вашої особистості. 

19. Систематизуйте існуючі стандартизовані опитувальники 

особистісного та візуально-діагностичного спрямування для 

професійної діяльності психолога в 

осередку надзвичайної (екстремальної) ситуації. 

20. Які відомі Вам методи підтримання психосоматичного 

здоров’я для практикуючих психологів, рятувальників? 

21. У чому полягає суть індивідуально-групової психологічної 

саморегуляції для підвищення рівня професійної діяльності 

психолога? 

22. Окресліть посттравматичний стресовий розлад: моделі та 

діагностика. 

23. У чому полягає суть психологічного «дебрифінгу»? 

24. Охарактеризуйте стихійну масову поведінку людей в 

екстремальних ситуаціях. 

25. Окресліть основні вектори роботи психолога в осередку 

надзвичайної (екстремальної ситуації). 

26. Опишіть Ваші дії як психолога під час панічної поведінки 

натовпу, за умови власної присутності? 

27. Окресліть Ваші пропозиції щодо профілактики можливих 

терористичних актів, розповсюдження кримінальної активності в 

Україні?  

28. Опишіть роль психолога в системі міжнародної співпраці? 

29. Охарактеризуйте теперішню соціально-психологічну ситуацію 

в Україні?  



30. Надайте психологічний аналіз стану безпеки на наявні загрози 

для життєдіяльності населення. 

31. Окресліть головні принципи надання допомоги людям, що 

перенесли психологічну травму в результаті впливу екстремальної 

ситуації. 

32. Охарактеризуйте загальні підходи до оцінки надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного характеру. 

 

Затверджено на засіданні кафедри психології особистості та соціальних практик 

(протокол №1 від 17 січня 2022 р.) 
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