
Рецензія
на освітньо-наукову програму «Екстремальна та кризова психологія» 

за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти, спеціальність 053 - 
Психологія галузі знань 05 - Соціальні та поведінкові науки.

Освітньо-наукова програма «Екстремальна та кризова психологія» за 

третім рівнем вищої освіти спрямована на підготовку осіб, які здійснюють 

наукові дослідження у сфері екстремальної та кризової психології. Підготовка 

осіб за цією програмою передбачає поглиблення загальних та фахових 

компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання 

комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної 

діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а 

також проведення наукового дослідження, результати якого мають наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення.

В освітньо-науковій програмі визначено: мету, характеристику 

програми, придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання, програмні компетентності (інтегровані, загальні, фахові), програмні 

результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації програми та 

академічну мобільність (національну, міжнародну).

Освітньо-наукова програма «Екстремальна та кризова психологія» 

містить систему освітніх компонентів, які вибудовані в логічній послідовності 

вивчення, що дозволить підготувати фахівців за третім (доктор філософії) 

рівнем вищої освіти та забезпечить формування ряду відповідних фахових 

компетентностей, у тому числі щодо проведення дослідницької діяльності у 

сфері екстремальної та кризової психології.

Освітньо-наукова програма включає навчальні дисципліни, які готують 

здобувана вищої освіти і як науковця і як викладача до майбутньої 

викладацької діяльності, передбачено педагогічну практику, метою якої є 

<; формування умінь та навичок викладання навчальних дисциплін і організації 

педагогічної роботи.



ХНПУ ім. Г.С. Сковороди



Рецензія
на освітньо-професійну програму «Екстремальна та кризова психологія» 

третього (доктор філософії) рівня вищої освіти
за спеціальністю 053-Психологія, 

галузь знань 05-Соціальні та поведінкові науки

Специфіка службової діяльності працівників Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій містить у собі постійний підвищений фактор ризику, 
напружене виконання завдань в умовах недостатньої, невизначеної 
інформації, дефіциту часу та високої відповідальності за результати праці. 
Працівники ДСНС України в багатьох випадках залишаються останньою 
надією для постраждалого населення на можливість залишитися живим та 
отримати дійову допомогу. Тому питання психологічного захисту населення 
та психологічного забезпечення діяльності працівників ДСИС України є 
надзвичайно важливими. Відтак, підготовка фахівців в галузі 
екстремальної і кризової психології не втрачає своєї актуальності.

Запропонована освітньо-наукова програма «Екстремальна та 
кризова психологія» на здобуття освітнього рівня доктор філософії 
спрямована на формування загально-професійних компетентностей, що 
базуються на вивченні загально-теоретичних, методологічних основ 
психології, а також формуванні професійних навичок. Саме виконання 
вимог цієї програми є базою для подальшої успішної професійної 
діяльності.

Метою освітньо-наукової програми є набуття здобувачами вищої освіти 
професійних компетентностей з доступом до працевлаштування (відділи 
психологічного забезпечення Головних управлінь Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій в областях, заклади вищої освіти сектору безпеки та 
оборони, науково-дослідні лабораторії). Вони можуть обіймати посади 
психолога, наукового співробітника, психолога-консультанта, викладача 
закладів вищої освіти,

Практична спрямованість рецензованої освітньо-наукової програми 
Національного університету цивільного захисту України вигідно підкреслена 
у дисциплінах, що спрямовані на дотримування професійних і практичних 
компетентностей.

Як свідчить досвід сумісної роботи Головного управління ДСНС 
України в Харківській області з випускниками соціально-психологічного 
факультету (під час проходження практики та стажування) вони 
зарекомендували себе як високопрофесійні, здатні вирішувати низку науково- 
практичних завдань, толерантні, активні фахівці-психологи. Такі якості є 
результатом засвоєння програми підготовки, вході якої формуються необхідні 
компетентності.



Загалом є підстави вважати, що освітньо-наукова програма 
«Екстремальна та кризова психологія» на здобуття освітнього рівня доктор 
філософії у Національному університеті цивільного захисту України є 
актуальною, відповідає вимогам до освітньо-наукових програм підготовці 
фахівця даної спеціальності і, як результат, здійснює якісну підготовку 
фахівців-психологів.

Начальник управління персоналу

Головного управління ДСНС у Харкі 

полковник служби цивільного захист Т.А.Макарова


