НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Навчально-науковий інститут неперервної освіти
Кафедра управління людським фактором

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
за освітньо-професійною програмою

«Психологія екстремальних і
кризових ситуацій»
Спеціальність «Психологія»
Термін навчання – 1 рік 4 місяці
Ця освітня програма ґрунтується на 3-х пріоритетах:
◊

Актуальність, відповідність сучасним запитам
суспільства щодо професійних можливостей
психолога, здатного застосовувати новітні
психологічні технології на найскладніших ділянках
діяльності людини, які цього особливо потребують

◊

Інноваційність змісту та методів навчання, побудова
навчального процесу з урахуванням можливостей міждисциплінарного навчальнонаукового простору та авіаційного досвіду управління людським фактором

◊

Гнучкість, можливість налаштування навчального процесу на індивідуальний освітній
запит кожного студента відповідно до його професійної спрямованості на конкретну сферу
подальшої діяльності, а також допомога кожному студенту у визначенні його власної
траєкторії професійної самореалізації

Чому саме «ПСИХОЛОГІЯ
ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ТА КРИЗОВИХ
СИТУАЦІЙ»?
Ми живемо у мінливому та драматичному
світі, сповненому підвищених та екстремальних навантажень на людину, повсякденних
ризиків та небезпек, непередбачуваних
обставин, проявів гострого та хронічного
стресу в професійній сфері та в особистому
житті. Великі маси людей зазнали психічних
травм внаслідок зіткнення з реальністю
військового часу, що не може не мати
довготривалих наслідків. Ще однією істотною
рисою нашого часу є стрімке поширення
новітніх технологій в усіх галузях діяльності
людини, зокрема у таких критично важливих,
як енергетика, авіація, військова справа та ін.
За таких умов професія психолога не тільки
стає дедалі більше затребуваною, але й
вимагає особливих, комплексних, унікальних
та міждисциплінарних компетентностей.
Для роботи на багатьох професійних
ділянках сьогодні вже замало бути просто
класичним психологом. Життя вимагає від
професійного психолога таких умінь та
навичок, які ще у недалекому минулому
вважалися притаманними лише окремим

особливим ділянкам роботи. Ті психологічні
технології, які раніше напрацьовувалися в
авіації, силових структурах, великому спорті,
спеціалізованих
центрах
психологічної
реабілітації та підготовки до екстремальних
навантажень, а також у окремих техногеннонебезпечних галузях та ін., наразі затребувані
ледь не в усіх сферах життя.
Саме тому ми пропонуємо Вам отримати
ступінь магістра психології за новітньою
освітньо-професійною програмою «Психологія
екстремальних
та
кризових
ситуацій»,
орієнтованою на запити сучасного суспільства
та на масштабні професійні перспективи як
психолога-практика, так і психолога-науковця.

Навчальний процес
та його особливості
Вас очікуватиме майже півтора роки
напруженого та захоплюючого навчання на базі
наявного у Вас освітнього ступеня (не
обов’язково з психології), з індивідуальним
налаштуванням навчального процесу саме на
ваш освітній запит та наданням Вам знань та
умінь, які зроблять Вас успішним професіоналом
за обраною спеціалізацією.
Навчальний процес передбачає цільове
поєднання теоретичної та практичної підготовки
з урахуванням індивідуальних особливостей
кожного
здобувача.
Практична
складова
навчального процесу має метою не тільки
формування необхідних професійних умінь та
навичок, але й створення умов для розвитку рис
індивідуальності
професійного
психолога
відповідно до обраної спеціалізації.
Передбачено
вивчення
таких
обов’язкових
дисциплін
теоретичної
та
практичної спрямованості, як:
- Ділова іноземна мова;
- Актуальні проблеми наукового пізнання у
галузі соціальних та поведінкових наук;
- Методологія прикладних досліджень у
сфері психології екстремальних і
кризових ситуацій;
- Теоретико-методологічні засади
психологічного супроводу
ризиконебезпечної діяльності;
- Теорія і практика управління конфліктами
у професійному середовищі;
- Актуальні проблеми психодіагностики в
прикладних дослідженнях;

РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ

Результатом навчання за магістерською
програмою «Психологія екстремальних та
кризових ситуацій» є отримання професійних
компетентностей, які дозволяють успішно
працювати з персоналом різних категорій на
важливих ділянках психологічного забезпечення
та
надання
психологічної
допомоги
в
організаціях та на підприємствах, де мають
місце
високі
психологічні
навантаження,
несприятливі умови праці, особлива складність
професійних
завдань,
професійні
ризики,
потенційні
небезпеки
та
підвищена
відповідальність.
Ви зможете також надавати ефективну
психологічну допомогу та підтримку усім тим, хто
її потребуватиме у різних життєвих обставинах.

Психологія професійного ризику;
Психологія особливих ситуацій
експлуатації технічних систем.
На додаток до нормативних навчальних
дисциплін передбачено також вивчення цілого
комплексу вибіркових дисциплін за фахом,
таких як:
- Клініко-психологічні проблеми
професійного стресу;
- Прикладні аспекти диференціальної
психології;
- Актуальні питання клінічної психології та
психосоматики;
- Психологія девіантної поведінки;
- Психологічна корекція посттравматичних
стресових розладів;
- Психотехніки саморегуляції
- Психологічна підтримка та
консультування персоналу;
- Міждисциплінарні проблеми
професійного відбору;
- Психологія кризового менеджменту;
- Психологія кар’єри.
Мета вибіркових дисциплін полягає у
якнайкращому задоволенні освітніх та каліфікаційних потреб студентів, а також у ефективному використанні галузевого досвіду та
можливостей
нашого
університету
щодо
забезпечення потреб суспільства у психологах,
всебічно підготовлених до роботи з реальними
проявами людського фактору, зокрема в
ризиконебезпечних професіях та різноманітних
кризових ситуаціях.
Навчальним планом передбачено також дві
виробничі практики: науково-дослідну практику у
сфері психології екстремальних і кризових
ситуацій, а також переддипломну практику на
другому році навчання.
-

Зокрема, Ви будете здатні розв’язувати
практичні, та дослідницькі задачі, пов’язані з:
- психологічними проблемами особистості
у сучасному суспільстві та у різних
професійних осередках, яким притаманні
підвищені психологічні навантаження;

-

-

наданням невідкладної психологічної
допомоги та психологічної підтримки в
екстремальних та кризових ситуаціях
життєдіяльності людини;
подоланням наслідків психологічних
травм та психічного виснаження,
психологічною посттравматичною
реабілітацією особистості;

-

-

-

психологічним забезпеченням
переговорного процесу та кризового
менеджменту;
психологічною експертизою заходів
техногенної безпеки та безпеки праці на
виробництві;
психологічного супроводу експлуатації
складних технічних систем;
мобілізацією індивідуального
та командного потенціалу в
умовах складної спільної
діяльності.

Розв’язанням цих та інших
професійних завдань Ви зможете

займатися в якості корпоративного психолога
підприємств
та
установ
критичної
або
техногенно-небезпечної
інфраструктури,
психолога
у
виробничих
підрозділах
психофізіології та безпеки праці, психолога
відомчих психологічних та науково-методичних
центрів, психолога-консультанта у психологічних
службах та центрах надання
психологічної
допомоги
різним
соціальним
групам
населення,
психолога
у
відомчих
та
ситуативних кризових центрах,
психолога-реабілітолога, психолога
в медичних закладах.
Магістерський рівень вищої
освіти
дозволятиме
також
працевлаштуватися
на
посади
викладача вищого навчального
закладу та наукового співробітника.
Усі
ці
ділянки
роботи
висувають найвищі вимоги до рівня
професійної компетентності, разом з тим
створюючи унікальні можливості професійного
росту на передньому краї здобутків сучасної
світової науки і практики щодо розширення
людських можливостей у широкому спектрі
різноманітних кризових та екстремальних
ситуацій.

Перший крок
Для зарахування на навчання до магістратури
за даною освітньою програмою на основі ОС
«Бакалавр» необхідно скласти вступні
випробування:

Для зарахування на навчання до магістратури за
даною освітньою програмою на основі ОС «Магістр»
(або ОКР «Спеціаліст») необхідно скласти вступні
випробування:

1. Магістерський
тест
навчальної
компетентності (у 2022 р. проводиться за
графіком, затвердженим Українським центром
оцінювання
якості
освіти
і
триватиме
з
10.08.2022 р. до 17.08.2022 р.; додаткова сесія
проводитиметься з 07.09.2022 р. до 10.09.2022 р.)

1. Магістерський
тест
навчальної
компетентності (для здобуття вищої освіти за кошти
фізичних та/або юридичних осіб вступники на основі
ОС «Магістр» (ОКР «Спеціаліст») можуть за їх
вибором або подати результат МТНК, або з 25 до 31
серпня 2022 р. скласти в НАУ індивідуальну усну
співбесіду з іноземної мови).

2. Фаховий іспит (проводиться в НАУ у період
з 16-18 вересня 2022 р.

2. Фаховий іспит (НАУ, 16-18 вересня 2022 р.)

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти може здійснюватися:
Для осіб, які вступають за неспорідненим
 за рахунок
видатків державного
(державне замовлення);
нап(спеціальністю)
передбачено
складаннябюджету
додаткового
 випробування.
за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту).
вступного
Вартість навчання

Наші контакти:





Телефони: +38 (044) 4067400, +38 (044) 4067210
E-mail: kulf.nau@gmail.com
Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1
корпус № 8, ауд. 8-907, Кафедра управління людським фактором

Чекаємо на Вас в
НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ!

