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на освітньо-професійну програму

«Психологія екстремальних і кризових ситуацій»

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія»

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»,

розроблену у Національному авіаційному університеті

Як засвідчує виробничий досвід, робота з людським фактором вимагає ґрунтовної

уваги до психологічних аспектів професійної надійності та ефективності персоналу. На

виробництвах, пов'язаних з техногенними небезпеками, складними умовами праці та

високою ціною людської помилки особливе значення набувають вимоги до рівня

технологічної дисципліни, функціонального стану працівників та їх готовності самостійно та

у складі команд діяти в складних умовах. Цим обумовлюється система вимог до фахових

психологів, підготовлених працювати на таких виробництвах. Вони повинні володіти

широким набором багатьох професійних компетентностей, формування яких є складною

задачею для навчального закладу, оскільки вимагає опори на відповідний досвід.

Галузева приналежність Національного авіаційного університету до такої

високотехнологічної сфери, як цивільна авіація, з напрацьованим у цій галузі досвідом

забезпечення надійності персоналу, подолання екстремальних ситуацій діяльності та

запобігання виробничим інцидентам, пов'язаним з людським фактором, роблять для

роботодавця привабливим працевлаштування у якості виробничого психолога випускника

НАУ, де його навчання за спеціальністю «Психологія» спирається на існуючі світові

напрацювання у галузі авіації. Цьому розумінню сприяє той факт, що авіаційні концепції та

практики управління людським фактором на сьогодні знайшли широке поширення у сфері

енергетики в усьому світі.

Освітньо-професійна програма «Психологія екстремальних і кризових ситуацій»

спеціальності 053 «Психологія», розроблена Національним авіаційним університетом,

приваблює своєю збалансованістю та логічністю, а також спрямованістю на комплекс

ділянок роботи з людським фактором, важливих в умовах виробництв з підвищеним рівнем

техногенної небезпеки. Важливою перевагою даної ОПП є її спрямованість на формування

компетентностей, пов'язаних з завданнями виробничих досліджень, корекції психологічних

станів персоналу, психологічного супроводу кризового менеджменту.

В цілому, розроблена в Національному авіаційному університеті освітньо-професійна

програма «Психологія екстремальних та кризових ситуацій» спеціальності 053 «Психологія»

забезпечує підготовку фахівців, які будуть конкурентоздатними на вітчизняному ринку

праці.
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