1. Назва модуля: Психологія травмуючих ситуацій
2. Код модуля: ВВНЗПМ. 17.1.
3. Тип модуля: Вибірковий
4. Семестр: ІI
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин - 90 (кредити ЄКТС – 3,0),
аудиторні години: денна форма навчання - 26 год. (лекції – 10 год., семінарські
заняття – 16 год.), заочна форма навчання - 10 год. (лекції 6 – год., семінарські
заняття – 4 год.)
6. Лектор: д.м.н., профессор Пріб Гліб Анатолійович
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 знати: основні поняття кризової психології; теоретичні моделі
посттравматичних стресових розладів, види, рівні реакцій на травматичну
ситуацію, значення сімейного та інтерперсонального контексту при
психологічних травмах.
 вміти: обстежувати та надавати психологічні консультації особам, що
пережили травматичні ситуації; проводити групові психокорекцій ні заняття з
особами різного віку, що пережили травматичні ситуації різноманітної
етіології різного ступеню важкості.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:
 пререквізит: психіатрія, психологічна профілактика насильства, психологія
надзвичайних ситуацій, психотерапія та психокорекція.
 кореквізит: соціальна психологія, клінічна психологія.
10.
Зміст модуля:
Травмуюча ситуація та її психологічні наслідки. Пост травматичний стресовий
розлад. Особливості травматичного досвіду в різних соціальних ситуаціях. Екстрена
психологічна допомога та кризова інтервенція. Методи психокорекційної роботи з
потерпілими від травмуючих ситуацій
11.
Рекомендована література:
 Малкина-Пых И. Г. Экстремальные ситуации. — М.: ЭКСМО, 2005.
 Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. — СПб.: Питер,
2001.
 Ольшанський Д. В. Психология терроризма. — СПб.: Питер, 2003.
 Ромек В. Г., Конторович В. А., Крукович Е. И. Психологическая помощь в
кризисной ситуации. — М., 2004.
 Столяренко А. М. Экстремальная психопедагогика: Учеб. пособие для вузов.
— М.: ЮНИТИДАНА, 2002.
12. Форми та методи навчання:
Форми: денна, заочна
Методи: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний
контроль знань та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у
формі заліку. Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна
форма навчання – 50 балів; підсумковий контроль: денна форма навчання – 25
балів; заочна форма навчання –50 балів . Максимальна сумарна оцінка - 100
балів
14. Мова навчання: українська

