
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

на освітньо-професійну програму «Психологія екстремальних і

кризових ситуацій» другого (магістерського) рівня вищої освіти

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності

053 «Психологія», розроблену у Національному авіаційному університеті

Освітньо-професійна програма «Психологія екстремальних і кризових

ситуацій» спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та

поведінкові науки», яка розроблена Національним авіаційним університетом,

цілком відповідає існуючому суспільному запиту та реальній ситуації на ринку

праці в Україні. Вона також у повній мірі відповідає чинному Стандарту вищої

освіти за спеціальністю 053 «Психологія» для другого (магістерського) рівня

вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України від 24 квітня 2019 року

№ 564.

Даний, оновлений варіант освітньо-професійної програми вдало поєднує

увагу до різних актуальних аспектів підготовки високопрофесійних психологів,

здатних розв'язувати наукові та практичні завдання, пов'язані з

життєдіяльністю людини в умовах підвищених психологічних навантажень, в

тому числі завдання психологічної підготовки у ризиконебезпечних професіях,

подолання складних життєвих ситуацій, відновлення індивідуальної

психологічної стійкості, а також забезпечення функціонування сучасних

соціотехнічних систем різного призначення з точки зору ризиків та проявів

людського фактору.

Перелік, обсяг та послідовність вивчення навчальних дисциплін цілком

відповідають Структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за

спеціальністю 053 «Психологія» магістерського рівня вищої освіти та

сучасному рівню наукових знань у галузі психології, коректно враховуючи

специфіку спрямованості освітньо-професійної програми «Психологія

екстремальних та кризових ситуацій». Вимоги до змісту та реалізації

компетентністного підходу ОПП створюють належні умови для всебічного

розвитку особистості здобувача.



Освітньо-професійна програма «Психологія екстремальних та кризових

ситуацій» підготовки магістрів у Національному авіаційному університеті

відповідає сучасному рівню розвитку науки та практики освітньої діяльності,

що дозволяє рекомендувати цю програму для підготовки здобувачів вищої

освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 053 «Психологія»

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».
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