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У колективній монографії дано теоретичне узагальнення та 

викладено нові підходи до розв’язання наукового завдання. 

Розроблено, обґрунтовано та апробовано програми комп’ютерної 

діагностики і психокорекційної реабілітації фахівців у 

посттравматичний період. Визначено, що низький рівень 

показників соціально-психологічної, комунікативної, емоційної, інтелектуальної сфер 

обстежуваних поряд з високим рівнем негативних проявів психічних станів, низьким 

рівнем параметрів соціально-психологічної адаптації виявляються прямими показаннями 

до застосування психологічної програми. Доведено, що за допомогою комплексної 

психологічної програми досягаються суттєві позитивні зміни за більшістю показників, за 

якими досліджувалися групи обстежуваних, що вказує на ефективність психокорекційної 

роботи. 

Призначено для студентів, аспірантів та фахівців ризиконебезпечних професій. 
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