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1. Профіль освітньо-професійної програми

Розділ 1. Загальна інформація
1.1. Повна назва закладу вищої освіти 

та структурного підрозділу
Національний авіаційний університет. Навчаль
но-науковий інститут неперервної освіти, кафе
дра управління професійною освітою

1.2. Ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації мовою оригіналу

Освітній ступінь магістр
Освітня кваліфікація - магістр психології

1.3. Офіційна назва освітньо- 
професійної програми та спеціалі
зації (за наявності)

Психологія екстремальних і кризових ситуацій

1.4. Тип диплому та обсяг освітньо- 
професійної програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів 
ЄКТС, термін навчання Ірік 4 місяці

1.5. Акредитаційна інституція
1.6. Період акредитації Акредитується вперше
1.7. Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень вищої освіти

7 рівень Національної рамки кваліфікацій Укра
їни (НРК України), другий цикл Європейського 
простору вищої освіти (FQ-EHEA), 7 рівень Єв
ропейської рамки кваліфікацій для навчання 
впродовж життя (EQF-LLL)

1.8. Передумови Наявність ступеня бакалавра
1.9. Форма навчання Денна, заочна
1.10 Мова(и) викладання Українська
1.11 Інтернет-адреса постійного розмі

щення опису освітньо-професійної 
програми

http: //іпо. пан. edu. иа/

Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми
2.1. У відповідності 3 галузевою спрямованістю та особливими навчальними можливос

тями Національного авіаційного університету, а також провідним досвідом авіатран- 
спортної галузі щодо управління людським фактором в високотехнологічній ризико- 
небезпечній професійній сфері, забезпечити у здобувачів формування компетентнос
тей психолога, спроможного на основі застосування фахових методів та інструментів 
розв’язувати широкий спектр професійних завдань і практичних проблем психологі
чного супроводу діяльності у галузях, пов’язаних з підвищеними навантаженнями на 
людину, техногенними ризиками, а також експлуатацією складної та потенційно не
безпечної техніки, 3 охопленням аспектів оптимізації операторської діяльності, 
управлінських практик у ризиконебезпечних виробничих підрозділах, психопрофіла
ктичної, консультативної, психодіагностичної та психокорекційної роботи задля за
безпечення умов, які б сприяли безпеці праці, захисту від зривів діяльності, гармо
нійному розвитку особистості професіонала, розкриттю її потенціалу та збереженню 
психічного здоров’я.
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Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми
Предметна область (об’єкт діяль
ності, теоретичний зміст)

Орієнтація освітньо-професійної 
програми
Основний фокус освітньо- 
професійної програми та спеціалі
зації (за наявності)

Особливості освітньо-професійної 
програми

Об’єкт діяльності: психологічні технології за
безпечення якості праці та професійного довго
ліття людини в професіях з особливими умова
ми.
Теоретичний зміст: система психологічних 
знань, базових категорій і понять, закономірнос
тей, механізмів, методологічних підходів, пояс
нювальних принципів, науково-прикладних за
вдань_______________________________________
Освітньо-професійна програма має прикладну 
орієнтацію.__________________________________
Спеціальна освіта в галузі психології у 
прив’язці до наукової та практичної проблема
тики психології екстремальних і кризових ситу
ацій в ризиконебезпечних професіях та галузях з 
особливими умовами діяльності, пов’язаних з 
експлуатацією складної та потенційно небезпеч
ної техніки.
Ключові слова: екстремальна психологія, осо
бистість, професійний стрес, соціотехнічна сис
тема, соціальна психологія, професійний ризик, 
екстремальна ситуація, психологічна готовність, 
професійна психологічна придатність, псиході
агностика, професійна криза, психологічна до
помога, психологічне консультування, психоло- 
гічна реабілітація.____________________________
Програма орієнтується на інтеграцію знань з 
психології для забезпечення ефективності дія
льності в даній галузі. Виконується в активному 
дослідницькому середовищі, є мобільною.

Розділ 4. Придатність випускників до прапевлапітування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Випускники програми можуть працювати на 

підприємствах і в установах критичної або тех
ногенно-небезпечної інфраструктури, де мають 
місце підвищені професійні ризики та психоло
гічні навантаження, зокрема в авіаційній та ін
ших галузях транспорту, в галузі експлуатації 
потенційно-небезпечних об’єктів енергетики, в 
виробничих галузях з особливими умовами 
праці, а також у психологічних, реабілітаційних, 
кризових центрах, в органах державного управ
ління та силових і правоохоронних структурах, 
у відомчих психологічних службах, науково-
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Подальше навчання

методичних та навчальних центрах, у системі ви- 
конавчої влади, міграційної служби тощо.______
Мають право продовжити навчання на третьому 
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти - док
тора філософії. Набуття додаткових кваліфіка
цій в системі післядипломної освіти.

Розділ 5. Викладання та оцінювання
Викладання та навчання (методи, 
методики, технології, інструменти 
та обладнання)

Оцінювання

Студентоцентроване навчання із застосуванням 
гуманістичного, інтегративного, диференційного 
та компетентнісного підходів, що спирається на 
широке застосування інноваційних педагогічних 
технологій вищої школи та активних форм нав
чання із застосування IT, проблемне і практикоо- 
рієнтоване навчання, самонавчання.
Для організації самостійної роботи студентів ви
користовується дистанційна форма навчання, реа
лізація якої забезпечується розробленими елект
ронними навчальними курсами, які опубліковані 
в університетському віртуальному освітньому се
редовищі Google Classroom (у складі G Suite For 
Education).
Методи, методики та технології: методи теоре
тичного та емпіричного дослідження, валідні, 
стандартизовані психодіагностичні методики, 
методи аналізу даних, технології психологічної 
допомоги (тренінгові, психотерапевтичні, кон
сультаційні, психодіагностичні).
Інструменти та обладнання; комп’ютерна техніка, 
мультимедійні комплекси, інформаційні ресурси 
та програмні продукти, які застосовуються в осві- 
тній діяльності._______________________________
Письмові та усні екзамени (проблемні ситуації, 
наукові та професійні задачі), заліки, презентації, 
есе, поточний, модульний і семестровий конт
роль, захист курсової роботи, атестаційний екза
мен, захист кваліфікаційної роботи.
Оцінювання навчальних досягнень студентів 
здійснюється за національною шкалою (відмін
но, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, 
незараховано); 100-бальною шкалою та шкалою 
ECTS (А, В, С, D, Е, FX, F).
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Розділ 6. Програмні компетентності
Інтегральна 
компетентність (ІК)

Загальні 
компетентності (ЗК)

Фахові (спеціальні, предметні) 
компетентності (ФК)

Здатність вирішувати складні завдання і про
блеми у процесі навчання та професійної діяль
ності у галузі психології, що передбачає прове
дення досліджень та/або здійснення інновацій і 
характеризується комплексністю та невизначе- 
ністю умов і вимог___________________________
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практич
них ситуаціях.
ЗК2. Здатність проведення досліджень на відпо
відному рівні.
ЗКЗ. Здатність генерувати нові ідеї (креатив- 
ність).
ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми.
ЗК5. Цінування та повага різноманітності та му- 
льтикультурності.
ЗК6. Здатність діяти на основі етичних мірку
вань (мотивів).
ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо.
ЗК8. Здатність розробляти та управляти проек
тами.
ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися 
до спільної мети.
ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ФК1. Здатність здійснювати теоретичний, мето
дологічний та емпіричний аналіз актуальних 
проблем психологічної науки та / або практики. 
ФК2. Здатність самостійно планувати, організо
вувати та здійснювати психологічне досліджен
ня з елементами наукової новизни та / або прак
тичної значущості.
ФКЗ. Здатність обирати і застосувати валідні та 
надійні методи наукового дослідження та/або 
доказові методики і техніки практичної діяльно
сті.
ФК4. Здатність здійснювати практичну діяль
ність (тренінгову, психокорекційну, консульта
ційну, психодіагностичну та іншу залежно від 
спеціалізації) з використанням науково верифі- 
кованих методів та технік.
ФК5. Здатність організовувати та реалізовувати 
просвітницьку та освітню діяльність для різних
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Здатність ефективно взаємодіяти з коле- 
в моно- та мультидисциплінарних коман-

Здатність приймати фахові рішення у

категорій населення у сфері психології.
ФКб.
гами
дах.
ФК7.
складних і непередбачуваних умовах, адаптува
тися до нових ситуацій професійної діяльності.
ФК8. Здатність оцінювати межі власної фахової 
компетентності та підвищувати професійну ква
ліфікацію.
ФК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяль
ності норм професійної етики та керуватися за
гальнолюдськими цінностями.
ФКІО. Здатність розробляти та впроваджувати 
інноваційні методи психологічної допомоги клі
єнтам у складних професійних та життєвих си
туаціях.
ФК11. Здатність фахово взаємодіяти з керівним 
складом виробництв та організацій з актуальних 
питань управління людським фактором, техно
генної безпеки та безпеки праці.
ФК12. Здатність розробляти та впроваджувати 
методи підтримки надійності людської ланки в 
соціотехнічних системах різного типу та склад
ності.
ФК13. Здатність активізувати психосоматичні 
ресурси особистості для її ефективного функці
онування в екстремальних і кризових ситуаціях.
ФК14. Здатність здійснювати фаховий аналіз 
чинників, що визначають динаміку психічних і 
соціально-психологічних явищ в екстремальних 
і кризових ситуаціях та в постекстремальний 
період.
ФК15. Здатність організовувати консультативну 
та психокорекційну взаємодію (індивідуальну 
чи групову) в в рамках системи психологічного 
супроводу в організаціях та на підприємствах з 
особливими умовами праці, а також аналізувати 
та оцінювати її ефективність.

Розділ 7. Програмні результати навчання
Програмні результати навчання 
(ПРИ)

ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та ана
ліз професійно важливих знань із різних джерел 
із використанням сучасних інформаційно- 
комунікаційних технологій.
ПР2. Уміти організовувати та проводити психо-
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логічне дослідження із застосуванням валідних 
та надійних методів і методик.
ПРЗ. Узагальнювати емпіричні дані та форму
лювати теоретичні висновки.
ПР4. Робити психологічний прогноз щодо роз
витку особистості, груп, організацій.
ПР5. Розробляти програми психологічних інте
рвенцій (тренінг, консультування, психокорек
ція тощо), провадити їх в індивідуальній та гру
повій роботі, оцінювати якість.
ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та 
освітні програми, впроваджувати їх, отримувати 
зворотній зв'язок, оцінювати якість.
ПР7. Доступно і аргументовано представляти 
результати досліджень у письмовій та усній фо
рмах, брати участь у фахових дискусіях.
Т1Р8. Оцінювати ступінь складності завдань дія
льності та приймати рішення про звернення за 
допомогою або підвищення кваліфікації.
ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на 
норми закону, етичні принципи та загальнолюд
ські цінності.
ПР10. Здійснювати аналітичний пошук відпові
дної до сформульованої проблеми наукової ін
формації та оцінювати її за критеріями адекват
ності.
ПРИ. Здійснювати адаптацію та модифікацію 
існуючих наукових підходів і методів до конк
ретних ситуацій професійної діяльності.
ПР12. Здійснювати інженерно-психологічну 
оцінку ризиків зриву операторської діяльності в 
штатних, особливих та екстремальних ситуаціях 
експлуатації складних технічних систем.
ПР13. Уміти організовувати та проводити виро
бничі психологічні дослідження, пов’язані з 
оцінкою людського фактору.
ПР14. Розробляти та впроваджувати програми 
психологічної підготовки персоналу до діяльно
сті в особливих ситуаціях.
ПР15. Розробляти психологічні компоненти 
комплексних програм роботи з людським фак
тором у сфері експлуатації складної техніки та 
на техногенно-небезпечних виробництвах.
ПР16. Інтегрувати іноземно-мовну фахову лек- 
сику та традицію застосування категоріального
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апарату психологічної науки в психологічні мо
делі та технології, які можуть бути використані 
у співпраці з зарубіжними фахівцями в світових 
практиках авіаційної та інших галузей, де має 
місце міжнародна регламентація роботи з люд
ським фактором.
ПР17. Диференціювати типи екстремальних си
туацій і форми поведінки людей в цих ситуаці
ях, прогнозувати можливі наслідки впливу пев
них екстремальних чинників на людину.
ПР18. Використовувати основні методи (мето
дики) психологічної діагностики та психологіч
ної допомоги при розладах, пов’язаних з профе
сійним стресом.
ПР19. Складати програми діагностичних об
стежень та психокорекційної (психотерапевтич
ної) роботи з наслідками екстремальних ситуа
цій.

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення

Матеріально-технічне 
забезпечення

Інформаційне та навчально- 
методичне 
забезпечення

До викладання дисциплін залучені науково- 
педагогічні працівники, які мають науковий 
ступінь та/або вчене звання за профілем, що ві
дповідає освітній програмі, є провідними фахів
цями у відповідній галузі, мають необхідний 
стаж наукової та педагогічної роботи. До освіт
нього процесу залучаються провідні фахівці- 
практики. Науково-педагогічні працівники сис
тематично підвищують свою кваліфікацію, про- 
ходять стажування. ________________________
Для забезпечення навчального процесу, науко
вої, методичної, творчої діяльності студентів є 
необхідна матеріальна база та належне технічне 
забезпечення: спеціалізовані кабінети для про
ведення тренінгової та консультативної роботи, 
лекційні аудиторії, оснащені сучасним мульти
медійним обладнанням, комп’ютерні лаборато- 
рії з відкритим доступом мережі Інтернет.______
Офіційний веб-сайт НАУ: http://nau.edu.ua/ 
Репозитарій НАУ: http://er.nau.edu.ua/
Офіційний сайт кафедри: http://ino.nau.edu.ua/ 
Заняття проводяться із використанням сучасно
го обладнання, в т.ч. мультимедійного, а також 
прикладного програмного забезпечення, віртуа- 
льного освітнього середовища НАУ.

http://nau.edu.ua/
http://er.nau.edu.ua/
http://ino.nau.edu.ua/
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Наявність навчально-методичного комплексу - 
сукупність нормативних та навчально-
методичних матеріалів в паперовій та/або елек
тронній формах, необхідних і достатніх для 
ефективного виконання студентами робочої 
програми дисципліни, передбаченої робочим 
навчальним планом підготовки студентів освіт
нього ступеня «магістр».

Розділ 9. Академічна мобільність
9.1. Національна кредитна мобільність На основі двосторонніх договорів між Націона

льним авіаційним університетом та іншими за
кладами освіти України.

9.2. Міжнародна кредитна мобільність Забезпечення мобільності у рамках програми 
співробітництва з зарубіжними університетами 
партнерами; забезпечення мобільності за інди
відуальною ініціативою.

9.3. Навчання іноземних здобувачів 
вищої освіти

Створення належних умов для забезпечення ви
мог навчального процесу з іноземними здобува- 
чами вищої освіти.
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 
та їх логічна послідовність

компонентів2.1

Код н/д

Компоненти освітньо-професійної 
програми (навчальні дисципліни, ку

рсові проекти (роботи), практики, 
кваліфікаційна робота)

Кількість 
кредитів

Форма 
підсумкового 

контролю

Семестр 
(відповідно до 

форми навчання)

денна заочна

1 2 3 4 5 6
Обов’язкові компоненти

OKI. Ділова іноземна мова 3,5 екзамен 1 1
ОК2. Актуальні проблеми наукового пі

знання у галузі соціальних та пове- 
дінкових наук

3,5 екзамен 1 1

ОКЗ. Методологія прикладних дослі
джень у сфері психології екстрема
льних і кризових ситуацій

3,5 екзамен 2 2

ОК4. Теоретико-методологічні засади 
психологічного супроводу ризико- 
небезпечної діяльності (в т.ч. кур
совий проект)

7,5 екзамен 1 1

ОК5. Теорія і практика управління кон
фліктами у професійному середо
вищі

3,5 диференційований 
залік

1 1

ОК6. Психологія професійного ризику 3,5 диференційований 
залік

2 2

ОК7. Психологія особливих ситуацій 
експлуатації технічних систем

3,5 екзамен 2 2

ОК8. Актуальні проблеми психодіагнос
тики у прикладних дослідженнях (в 
т.ч. курсова робота)

6,0 екзамен 2 2

ОК9. Науково-дослідна практика у сфері 
психології екстремальних і кризо
вих ситуацій

4,5 диференційований 
залік

2 2

ОК10. Переддипломна практика 6 диференційований 
залік

3 3

ОКИ. Атестаційний екзамен 1,5 екзамен 3 3

ОК12. Кваліфікаційна робота 19,5 захист 3 3

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66 кредитів ЄКТС
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Вибіркові компоненти*

ВК1 Дисципліна 1 4,0 диференційований 
залік

ВК2 Дисципліна 2 4,0

ВКп Дисципліна п 4,0
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24 кредитів ЄКТС
Загальний обсяг освітньо-професійної про

грами 90 кредитів ЄКТС

^Реалізація права здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін та створення 
індивідуальної освітньої траєкторії регламентується Законом України «Про вищу освіту» та 
внутрішніми нормативними актами НАУ. Вибіркові компоненти обираються здобувачами ви
щої освіти із каталогів рекомендованих та альтернативних вибіркових дисциплін.
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2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми

1 семестр 2 семестр 3 семестр

ОК10
Переддипломна 
практика

ОКИ
Атестаційний 
екзамен

ОК12
Кваліфікаційна 
магістерська робота
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з. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Форми атестації здобувачів вищої освіти

Вимоги до атестаційного екзамену

Вимоги до кваліфікаційної роботи

Атестація здійснюється у формі: публічного 
захисту (демонстрації) кваліфікаційної робо- 
ти та атестаційного екзамену._______________
Атестаційний екзамен за спеціальністю по
винен перевіряти досягнення результатів на
вчання, визначених Стандартом вищої освіти 
зі спеціальності 053 Психологія та освітньою 
програмою._______________________________
Кваліфікаційна робота повинна передбачати 
розв’язання складної спеціалізованої задачі 
чи практичної проблеми у сфері психології, 
що передбачає застосування основних психо
логічних теорій та методів та характеризу
ються комплексністю і невизначеністю умов. 
У кваліфікаційній роботі не може бути ака
демічного плагіату, фальсифікації та фабри
кації.
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена 
на офіційному сайті або в репозиторії закладу 
вищої освіти.



Шифр
документа

СМЯ НАУ ОПП
17.03 (06)- 02-2021

Система менеджменту якості.
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
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Компоненти ОПП

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 
компонентам освітньо-професійної програми

Компетент
ності 5о

2
О

еп
о О

in
И
О

40
W
О О

СХ)

О
04
О

о
2о 2

О

гч
2 о 2m

сч
m

е

ІК 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

ЗК1 -ь 4- 4- 4- 4- 4- -ь 4- 4- 4-

ЗК2 4- + 4- 4- 4- 4-

ЗКЗ 4- -н 4-

ЗК4 4- 4- 4- 4- 4-

ЗК5 4- 4- 4-

ЗК6 4- 4- -Ь

ЗК7 4- 4- 4- 4- -ь 4- 4-

ЗК8 4- -н -Ь 4-

ЗК9 4- 4- 4-

ЗК10 4-

ФК1 4- 4- 4- 4- -ь -ь

ФК2 4- -ь 4- -ь

ФКЗ 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

ФК4 4- -ь 4- -ь -н

ФК5 4- 4- + 4- 4-

ФК6 4- -н

ФК7 4- 4- -Н

ФК8 4- -н 4- 4-

ФК9 4- 4- -ь

ФК10 4- 4- 4-

ФКП 4- 4- -н

ФК12 -Ь 4- 4-

ФК13 4- -ь 4- 4-

ФК14 4- 4- 4- 4-

ФК15 4- 4- 4-
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 
відповідними компонентами освітньо-професійної програми

Компоненти ОПП
Прогр. 
рез-ти 

навчання 2о
гч

о О
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О
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О
40

О
Ьг! 
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О
О
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2о 2 о

гч
2о 2m
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с 
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ПР1 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

ПР2 4- -ь 4- 4-

ПРЗ + 4- 4- 4- 4- 4-

ПР4 4- 4- 4-

ПР5 -4 4-

ПР6 4- 4- 4-

ПР7 4- 4- 4-

ПР8 4- 4- -ь

ПР9 4- 4- 4- 4- 4-

ПР10 4- 4- 4- 4- 4-

ПРИ 4- 4- 4- 4- -ь

ПР12 4- 4- 4-

ПР13 4- 4- 4- 4- 4-

ПР14 4- 4- 4- 4-

ПР15 4- 4- 4- 4-

ПР16 + 4- 4- 4- 4-

ПР17 4- 4- 4- 4-

ПР18 4- -ь 4-

ПР19 ■+ -ь 4-
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(Ф 03.02-01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

№ 
прим.

Куди пере
дано (під

розділ)

Дата ви
дачі П.І.Б. отримувача Підпис 

отримувача Примітки

(Ф 03.02-02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор. Прізвище ім'я по-батькові Підпис ознайо
мленої особи

Дата 
ознайом

лення
Примітки



Система менеджм^енту ЯКОСТІ. Шифр СМЯНАУОПП
освітньо-професійна ПРОГРАМА по 'УП'УО

ПСИХОЛОГІЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ І КРИЗО- Документа 17.03 (06)- 02 2022
,• ВИХ СИТУАЦІЙ

Другого (магістерського) рівня Стор. 19ІЗІ9
__________________ _________ Спеціальності 053 Психологія_________ _____ ______________________________

(Ф 03.02 - 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ листа (сторінки)
Дата вне- Дата вве-№ особи, яка сення дення

ЗМІНИ зміненого заміненого нового анульованого внесла•' . ЗМІНИ змінизміну


