
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Пожарна безопасност и защита на населението
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY 1025
2. Наименование на учебната дисциплина: Психология на кризисните и екстремални

ситуации в строителството
3. Вид: факултативна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър: седми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Красимир Иванов
9. Резултати от обучението: студентите усвояват съвременните аспекти в изучаване

съществуването на човека в условия надвишаващи ежедневния му опит- природни и
техногенни катастрофи, социални конфликти и катаклизми, войни, насилие и терор,
тежки заболявания и загуби на близки. Акцентът е поставен върху особена сфера от
психологическата практика, характеризираща се със своя качествена специфика и
своеобразие: психологическа помощ в ситуации за решаване на сложни жизнени
задачи, избор, жизнени кризи, между личностни и професионални конфликти.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: За изучаване на дисциплината са

необходими знанията, получени от дисциплините: обща психология, аварийно
спасителни дейности, химия на горенето, противопожарно техническо въоръжение и
строителни материали и състоянието им при пожар.

12. Съдържание на курса: Психически и психофизиологически реакции на индивида в
кризисни и екстремални ситуации. Психологически и психични реакции на жертвите
на агресия и тероризъм. Тренинг психологическо консултиране в кризисни и
екстремални ситуации. Прогнозиране, профилактика, психодиагностика и корекция
на последствията от кризисни и екстремални ситуации.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:

• Йолов Г. Бедствия и масова психика.С., Военно издателство, 1989
• МКБ 10. Поведенчески и психични разстройства. С. Фондация по невронауки. 1992
• Панчев Н. Съвременни предизвикателства за безопасността и здравето на човека

/тероризъм/. Безопасност и здраве при работа, 2003, №9, 33- 52; №10, 64- 82
• Байчинска К.К. Ценности и стрес.С., БАН 1994
• Темков И., Попов Хр. Стрес и криза на личността. С., Медицина и физкултура.1987

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, консултации,
самостоятелна работа

15. Методи за оценка и критерии: писмен изпит по теми от конспекта.
16. Език на преподаване: български


