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Освітня програма

37264 Екстремальна та кризова психологія

Рівень вищої освіти

Доктор філософії

Спеціальність

053 Психологія

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми.
Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на
акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного
агентства – https://naqa.gov.ua/
Використані скорочення:
ID

ідентифікатор

ВСП

відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО

Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО

заклад вищої освіти

ОП

освітня програма

Сторінка 1

Загальні відомості
1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
Реєстраційний номер ЗВО у
ЄДЕБО

71

Повна назва ЗВО

Національний університет цивільного захисту України

Ідентифікаційний код ЗВО

08571363

ПІБ керівника ЗВО

Садковий Володимир Петрович

Посилання на офіційний вебсайт ЗВО

www.nuczu.edu.ua

2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності
ЄДЕБО
https://registry.edbo.gov.ua/university/71
ЗВО є вищим військовим навчальним закладом (закладом вищої освіти із специфічними умовами
навчання)

3. Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
ID освітньої програми в ЄДЕБО

37264

Назва ОП

Екстремальна та кризова психологія

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність

053 Психологія

Спеціалізація (за наявності)

відсутня

Рівень вищої освіти

Доктор філософії

Вид освітньої програми

Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму
здійснюється на основі
ступеня (рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)

Термін навчання на освітній
програмі

4 р. 0 міс.

Форми здобуття освіти на ОП

заочна, очна вечірня, очна денна

Структурний підрозділ
Кафедра психології діяльності в особливих умовах
(кафедра або інший підрозділ),
відповідальний за реалізацію
ОП
Інші навчальні структурні
підрозділи (кафедра або інші
підрозділи), залучені до
реалізації ОП

Кафедра мовної підготовки, Кафедра соціально-гуманітарних
дисциплін, Кафедра наглядово-профілактичної діяльності

Місце (адреса) провадження
освітньої діяльності за ОП

м. Харків, вул. Чернишевська, 94

Освітня програма передбачає
присвоєння професійної
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка
присвоюється за ОП (за
наявності)
Мова (мови) викладання

Українська

ID

82059

гаранта ОП у ЄДЕБО

ПІБ гаранта ОП

Балабанова Любов Матвіївна

Посада гаранта ОП

Професор
Сторінка 2

Корпоративна електронна
адреса гаранта ОП

Balabanova@nuczu.edu.ua

Контактний телефон гаранта
ОП

+03(050)-301-00-17

Додатковий телефон гаранта
ОП

+03(067)-579-72-30

4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження
Освітньо-наукова програма вищої освіти «Екстремальна та кризова психологія» у галузі знань 05
«Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія», рівень вищої освіти – третій
(освітньо-науковий), ступінь – доктор філософії.
Роль науки в житті суспільства та діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(ДСНС) безперервно зростає, а підвищення авторитету професії психолога значною мірою залежить
від рівня підготовки її кадрів, зокрема спеціальної наукової підготовки.
У сучасному суспільстві спостерігається тенденція до збільшення рівня складності надзвичайних
ситуацій в Україні та кількість постраждалих осіб. Катастрофічні явища загрожують функціонуванню
життєдіяльності людини, призводять до гострих психічних захворювань і розладів нервової системи у
людей, які перебували в осередку екстремальних подій. Одним із пріоритетних напрямів державної
політики у сфері цивільного захисту є вирішення проблеми доступності психологічної допомоги для
різних верств населення, які потерпіли від наслідків надзвичайних ситуацій, що регламентується
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31.08.2017 р. № 747 «Про затвердження Порядку
психологічного забезпечення в Державній службі України з надзвичайних ситуацій». Саме це й
зумовлює необхідність підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів для
психологічного забезпечення діяльності співробітників ДСНС та населення в умовах надзвичайної
ситуації.
Для вирішення цього завдання в університеті було відкрито ад’юнктуру зі спеціальності 19.00.09 –
«Психологія діяльності в особливих умовах».
Відповідно до наказу МОН України № 297 від 13.06.2006 року в університеті було відкрито
спеціалізовану вчену раду К 64.707.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 –
«Психологія діяльності в особливих умовах». За час функціонування спеціалізованої вченої ради в
Національному університеті цивільного захисту України було захищено 87 дисертаційних робіт.
Структурні підрозділи ДСНС потребують фахівців вищої кваліфікації, які були б спроможні виконувати
завдання пов’язані із розробкою новітніх методів та психотехнологій в межах професійнопсихологічної підготовки персоналу ДСНС до дій в кризових, екстремальних та надзвичайних
ситуаціях, надання психологічної допомоги постраждалому населенню тощо.
Таким чином, вирішення питання формування особистості фахівця, здатного вирішувати актуальні,
складні нестандартні науково-практичні завдання в галузі екстремальної та кризової психології, що
передбачають удосконалення існуючих та створення нових методів та технологій психологічної
діагностики, профілактики, коррекції та терапії з метою мінімізації негативних наслідків
надзвичайних ситуацій, стало нагальною потребою. Саме задля задоволення потреб ринку праці у
даній сфері на базі існуючої наукової школи за спеціальністю 053 «Психологія» було розроблено та
запроваджено ОНП «Екстремальна та кризова психологія».
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного
навчального року та набір на ОП
Рік
навчання

Навчальний
рік, у якому
відбувся
набір
здобувачів
відповідного
року
навчання

Обсяг набору
на ОП у
відповідному
навчальному
році

Контингент студентів на
відповідному році навчання
станом на 1 жовтня
поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД

ОВ

З

ОД

ОВ

З

1 курс

2019 - 2020

5

1

1

3

0

0

0

2 курс

2018 - 2019

5

1

1

3

0

0

0

3 курс

2017 - 2018

3

1

1

1

0

0

0

4 курс

2016 - 2017

1

1

0

0

0

0

0

Умовні позначення: ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл –
дуальна.

6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
Рівень вищої освіти
початковий рівень (короткий цикл)

Інформація про освітні програми
програми відсутні
Сторінка 3

перший (бакалаврський) рівень

15527 Екстримальна та кризова психологія
2268 Робота з персоналом
2270 Екстремальна та кризова психологія
2408 Екстримальна та кризова психологія
29890 Психологія

другий (магістерський) рівень

2280 Екстремальна та кризова психологія
4412 Екстримальна та кризова психологія
20425 Робота з персоналом
29894 Психологія
15226 Екстримальна та кризова психологія
22574 Психологія

третій (освітньо-науковий/освітньотворчий) рівень

37264 Екстремальна та кризова психологія

7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про
самооцінювання, кв. м.
Загальна площа

Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО

79332

23955

Власні приміщення ЗВО (на праві власності,
господарського відання або оперативного
управління)

79332

23955

Приміщення, які використовуються на іншому праві,
аніж право власності, господарського відання або
оперативного управління (оренда, безоплатне
користування тощо)

0

0

Приміщення, здані в оренду

0

0

Примітка. Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:
щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

8. Документи щодо ОП
Документ

Назва файла

Хеш файла

ONP.pdf

OXg7/a9zfUWTL+zoQbgV0SQTmLhk91aFgtoolVKkexE=

Навчальний план за
ОП

37264navchalnuy plan df.pdf

2e/NHK6QmvBxV3NXE7zShvMH4942y+3LfoY8DSAfZF4=

Навчальний план за
ОП

37264navchalnuy plan zf.pdf

u3UMHJ+VCMWLN+FHY8Bz9+Te/WpfJztw9sU1Pys5zjM=

Освітня програма

1. Проектування та цілі освітньої програми

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Метою ОНП «Екстремальна та кризова психологія» є формування особистості фахівця, здатного до
застосування психологічних знань, проведення психодіагностичної, консультативної,
психокорекційної, організаційної, науково-педагогічної, науково - дослідницької, інноваційної
діяльності, проводити фундаментальні, прикладні та пошукові наукові дослідження, розв’язувати
комплексні проблеми в галузі екстремальної та кризової психології. Її досягнення забезпечуються
відповідними формами навчання та ресурсами університету, такими як матеріально-технічні, кадрові,
інформаційні, організаційні, фінансові тощо.
Характерною особливістю ОНП є її зміст: актуальні напрями досліджень та досягнень в сучасній
теоретичній та експериментальній психологічній науці, в професійній сфері; теорії, форми та методи
наукового пізнання; методи і принципи наукового дослідження та їх застосування на практиці;
освітні інноваційні процеси; основи сучасної наукової комунікації; інформаційні технології в науці та
освіті.
Унікальність ОНП «Екстремальна та кризова психологія» полягає у проблематиці, що вирішується з її
допомогою, а також здатності здобувачів вирішувати складні спеціалізовані задачі психологічного
відбору та психологічної підготовки персоналу ДСНС України, психологічного захисту особового
складу та цивільного населення від травмуючого впливу психогенних факторів кризових та
надзвичайних ситуацій, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.
Сторінка 4

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії
та стратегії ЗВО
ОНП «Екстремальна та кризова психологія» є одним з ключових елементів Стратегії розвитку
Національного університету цивільного захисту України на 2020-2030 роки
(http://nuczu.edu.ua/images/topmenu/nuczu/strategiya_rozvitku_2020_2030.pdf).
Місія університету – створення, збереження та поширення знань у природничій, технічній, суспільній і
гуманітарній наукових сферах, пов’язаних із забезпеченням цивільного захисту населення і територій
України (п. 1.1).
Стратегія розвитку університету на наступні десять років також передбачає забезпечення високої
якості освітнього процесу для надання здобувачам вищої освіти знань, умінь та навичок на рівні
найкращих світових стандартів відповідно до потреб суспільства (п. 1.3).
Сьогодні професійна підготовка науково-педагогічних працівників у сфері екстремальної та кризової
психології дозволяє забезпечити досягнення цілей з підвищення ефективності діяльності особистості
в особливих умовах, безпеки життєдіяльності та основних правових норм, які регулюють поведінку та
взаємовідносини між індивідами, між особистістю та суспільством в умовах надзвичайних ситуацій,
викликаних подіями техногенного, природного, соціального або військового характеру.
Таким чином, цілі ОНП збігаються із місією та стратегією НУЦЗ України та сприяють фаховій підготовці
здобувачів вищої освіти за третім рівнем вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки» за спеціальністю 053 «Психологія» за ОНП вищої освіти Екстремальна та кризова психологія
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін
(стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів
навчання ОП:
- здобувачі вищої освіти та випускники програми
Для врахування інтересів та пропозицій здобувачів третього рівня вищої освіти у галузі екстремальної
та кризової психології та випускників під час формулювання цілей та програмних результатів
навчання ОНП проводяться періодичні заслуховування та розгляди пропозицій на засіданнях ради
молодих вчених університету, а також під час різноманітних наукових заходів, які проводяться в
університеті із запрошенням випускників.
Випускників за ОНП ще немає, але є понад 70 кандидатів психологічних наук зі спеціальності
«Психологія діяльності в особливих умовах», які проходили навчання в університеті та захистилися.
Саме з ними існує зворотній зв'язок під час конференцій, різного роду робочих зустрічей, тощо.
Для врахування інтересів здобувачів вищої освіти в навчальному плані освітньої програми
передбачена вибіркова компонента, яка складає 31 % від загального обсягу освітньої програми, що є
основою для формування індивідуального навчального плану.
- роботодавці
Інтереси цієї групи стейкхолдерів враховані в орієнтації ОНП на формування професійних
компетентностей співробітників ЗВО, наукових установ, практичних підрозділів ДСНС, державних,
регіональних підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, наукових та науково-дослідних
установ, силових структур інших відомств, психологічних служб.
Потреби роботодавців відображені в програмних результатах навчання в більш поглибленому
вивченні такого блоку дисциплін як: «Методика викладання у вищій школі», «Педагогічна практика»,
«Теоретико-методологічні проблеми психології діяльності в особливих умовах», «Проблеми
психологічної реабілітації», «Психологія поведінки людини в екстремальних ситуаціях»,
«Психологічна безпека персоналу екстремальних видів діяльності».
Програма базується на новітніх наукових досягненнях із врахуванням особливостей підготовки
фахівців з питань екстремальної та кризової психології та завдань ДСНС України.
Зворотній зв’язок з роботодавцями здійснюється шляхом проведення щорічних спільних заходів
(персонального розподілу для подальшого проходження служби в органах (підрозділах) ДСНС
ад’юнктів, конференцій та круглих столів з представниками практичних підрозділів ДСНС, ЗВО,
наукових установ, а також бізнесу, договорів про співробітництво, досліджень відкритих джерел та
опитувань.
- академічна спільнота
Інтереси академічної спільноти ураховані наступним чином:
щодо академічної спільноти загалом – оптимальним баченням цього питання є створення умов для
співпраці з представниками інших закладів вищої освіти, наукових установ;
щодо академічної спільноти університету – впровадження інноваційних технологій та сучасних
педагогічних форм і методів навчання. Забезпечено права викладачів щодо академічної мобільності,
саморозвитку, співробітництва із закладами вищої освіти України та закордонними партнерами.
Працівники університету залучені до виконання міжнародних проектів, результати яких
використовуються під час перегляду структури та змісту ОНП, наприклад Fulbright Scholar Program
“The system “Dream-coach “Virtual Donbas”” for veterans of the anti-terrorist operation in the eastern
Ukraine» with Laboratory of Mtdical Virtual Reality of USC Institute for Creative Technologies (USA); COST
Action Proposal OC-2019-1-23815 “Open Digital Health”; “Management of psycho-traumatic memories.
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Interviewing the role of commemorations” with Interuniversity Laboratory of Psychology: Personality,
Congnition, Social Change (France); “Standardization of Ukrainian Crisis Management within Emergency
Response”, organized by the Center in Emergency and the State Emergency Service of
Ukraine;“Psycholosocial Support and Mental Health in Emergency Situations” under the aegis of US Agency
for Inernational Development with International Medical Corhs.
- інші стейкхолдери
Для врахування інтересів та пропозицій стейкхолдерів під час формулювання мети та програмних
результатів ОНП створено робочу групу, до складу якої увійшли члени проектної групи ОНП,
роботодавці, здобувачі вищої освіти, випускники та інші особи. Співробітники університету
відслідковують головні задачі в питаннях психологічного забезпечення професійної діяльності
фахівців ризиконебезпечних професій та надання психологічної допомоги, які формує Кабінет
міністрів України через МВС та ДСНС України.
Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Враховуючи специфіку НУЦЗ України, який є брендом на сучасному ринку освітніх послуг в галузі
екстремальної та кризової психології, особливо для підрозділів ДСНС України, цілі та програмні
результати навчання чітко відображають направленість на вирішення наукових завдань з
удосконалення психологічного відбору та психологічної підготовки персоналу ДСНС України, а також
розробку засобів психологічного захисту особового складу та цивільного населення від травмуючого
впливу психогенних факторів кризових та надзвичайних ситуацій
Про тенденції розвитку спеціальності свідчить те, що на сьогодні реалії вітчизняної соціальноекономічної обстановки характеризуються великою кількістю потенційно-небезпечних екстремальних
та кризових ситуацій, виникає важлива проблеми реагування особистості в екстремальних умовах та
індивідуальних ресурсів, що забезпечують повноцінну життєдіяльність людини, створення сучасних
психологічних центрів та лабораторій для психологічної роботи із постраждалими під час природних,
техногенних та соціальних надзвичайних ситуацій. Це обумовлює актуальність та підвищення попиту
на кваліфікованих фахівців з екстремальної та кризової психології.
Особливості новітніх тенденцій розвитку спеціальності враховуються під час щорічного перегляду
програм навчальних дисциплін ОНП за результатами моніторингу вступної кампанії, професійних
дискусій з академічною спільнотою (на науково-практичних конференціях, конкурсах наукових робіт,
круглих столах тощо).
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
Протягом навчання за ОНП «Екстремальна та кризова психологія» здобувачі вищої освіти отримують
затребувані ринком праці професійні знання, вміння та навички до розв’язання комплексних проблем
в галузі екстремальної та кризової психології під час професійної або дослідницько-інноваційної
діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та
професійної практики із усунення психологічних наслідків впливу надзвичайних ситуацій,
забезпечення особового складу ДСНС України, громадян можливостями отримання кваліфікованої
професійної психологічної допомоги. Цілі та програмні результати ОНП добре корелюють із
завданнями ДСНС, як основного державного замовника випускників ОНП.
Геополітичні події, що відбуваються на сході України, підсилюють необхідність врахування
потенційних ризиків та загроз, формування комплексного підходу до розвитку теоретичних основ
запобігання та усунення психологічних наслідків надзвичайної ситуації військового та/або
соціального характеру. Географічна локація м. Харкова (прикордонна територія), а також високий
ступінь розвитку промисловості міста (велика кількість потенційно-небезпечних об’єктів та
підприємств) було враховано при розробці ОНП. Спрямованість підготовки здобувачів на
забезпечення психологічної безпеки та психологічного комфорту населення держави в цілому,
регіону та діяльності організацій, підприємств, установ, зокрема підтверджується змістовним
контекстом ОНП «Екстремальна та кризова психологія».
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
При формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОНП «Екстремальна та кризова
психологія». Прийнято до уваги досвід подібних програм в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки», спеціальності 053 «Психологія» в інших ЗВО України (Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності, Національний університет оборони імені Івана Черняховського, Національна
академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького тощо). Акцент на
професійну, практичну та наукову підготовку забезпечує конкурентоспроможність ОНП
«Екстремальна та кризова психологія» в НУЦЗ України серед вітчизняних та іноземних аналогів.
Участь співробітників університету у проекті Fulbright Scholar Program “The system “Dream-coach
“Virtual Donbas”” for veterans of the anti-terrorist operation in the eastern Ukraine» with Laboratory of
Mtdical Virtual Reality of USC Institute for Creative Technologies (USA) дозволила врахувати міжнародний
досвід програм, який було використано під час формулювання цілей та програмних результатів ОНП
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«Екстремальна та кризова психологія» у 2019 році.
Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених
стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Стандарт вищої освіти України для третього (освітньо-наукового) рівня у галузі знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки» за спеціальністю 053 – «Психологія» відсутній.
Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній,
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
Змістовне наповнення програмних результатів навчання ОНП «Екстремальна та кризова психологія»
відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій дев’ятого кваліфікаційного рівня за такими
дескрипторами:
– знання (концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної
діяльності) – ПР 1, ПР 4, ПР 8, ПР 10, ПР 13, ПР 15, ПР 18, ПР 20;
– уміння (спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у
сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і
професійної практики; започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу
ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності; критичний
аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей) – ПР 2, ПР 3, ПР 5, ПР 7, ПР 9, ПР 11, ПР 12, ПР 14,
ПР 15, ПР 16, ПР 19;
– комунікація (вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з
колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому; використання академічної
української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях) – ПР 1, ПР 3, ПР 4, ПР 5, ПР 6,
ПР 8, ПР 12, ПР 17, ПР 20;
– відповідальність і автономія (демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь
самостійності, академічна та професійна доброчесність, послідовна відданість розвитку нових ідей
або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до безперервного
саморозвитку та самовдосконалення) – ПР 1, ПР 2, ПР 3, ПР 4, ПР 12, ПР 13, ПР 15, ПР 18, ПР 19, ПР 20.
Таким чином, ОНП «Психологія» спеціалізація «Екстремальна та кризова психологія» повністю
відповідає основним вимогам, які визначені в Національній рамці кваліфікації.

2. Структура та зміст освітньої програми
Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
51
Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та
рівнем вищої освіти (за наявності)?
0
Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої
освіти?
16
Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Зміст ОНП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності через забезпечення
програмних результатів навчання відповідними освітніми компонентами ОНП та включає: актуальні
напрями досліджень та досягнень в сучасній теоретичній та експериментальній науці, у професійній
сфері; теорії, форми і методи наукового пізнання; методи та принципи наукового дослідження та їх
застосування на практиці; освітні інноваційні процеси; основи сучасної наукової комунікації;
інформаційні технології у науці та освіті, систему психологічних знань, базових категорій і понять,
закономірностей, механізмів, методологічних підходів, пояснювальних принципів, науковоприкладних завдань.
Зміст ОНП відповідає об’єкту вивчення: психічні явища, їх виникнення функціонування та розвиток;
поведінка, діяльність, вчинки; взаємодія людей в екстремальних та кризових ситуаціях, у малих і
великих соціальних групах; психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі різних форм
психічної активності.
Метою ОНП є формування особистості фахівця, здатного розв’язувати комплексні проблеми,
проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність
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в галузі екстремальної та кризової психології.
Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної
освітньої траєкторії?
Структура ОНП «Екстремальна та кризова психологія» передбачає можливість для формування
індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ) здобувачів, зокрема через індивідуальний вибір навчальних
дисциплін.
Забезпечення можливості формування ІОТ здобувачів вищої освіти в НУЦЗ України регламентується
через такі процедури:
самостійне обрання вибіркових компонентів ОПП;
створення індивідуального навчального плану здобувача;
участь в програмах академічної мобільності;
гнучка організація навчання через різні форми.
В межах своїх компетенцій питанням ІОТ здобувачів опікується докторантура та ад’юнктура,
навчально-методичний відділ та кафедра психології діяльності в особливих умовах.
Відповідно до Положенням про організацію освітнього процесу в НУЦЗ України здобувач має право
обирати будь-яку навчальну дисципліну у межах, передбачених ОНП та робочим навчальним планом,
в обсязі, що становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС робочого навчального
плану, передбачених для даного рівня вищої освіти.
Основним інструментом ІОТ є вибіркові дисципліни, частка яких складає 31 % (16) кредитів ЄКТС від
загального обсягу ОНП (51).
Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних
дисциплін?
У НУЦЗ України створена система реалізації прав здобувачів вищої освіти щодо вибору компонентів
ОНП, яка регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в НУЦЗ України.
http://nuczu.edu.ua/images/topmenu/osvitnya_diyalnisti/pologennya/Polozhennya_pro_osv.proces_NUCZU.pdf
Кожен здобувач на підставі навчального плану формує на наступний навчальний рік (семестр)
індивідуальний навчальний план з залученням співробітників ад’юнктури та докторантури,
консультацій з науковим керівником за бажанням.
Вибіркові навчальні дисципліни, які пропонуються факультетами (структурними підрозділами) та
кафедрами НУЦЗ України, здобувач обирає самостійно.
Запис на навчальні дисципліни та формування індивідуального плану здобувача на наступний
навчальний рік (семестр) відбувається у терміни, зазначені у «Зведеному графіку освітнього процесу
на навчальний рік» (як правило, за два місяці до кінця поточного семестру).
Здобувач несе відповідальність за своєчасне формування індивідуального плану та зміст його
вибіркової частини і зобов’язаний виконати ОНП в повному обсязі кредитів ЄКТС навчального плану з
урахуванням вибіркових навчальних дисциплін.
Перед записом на навчальну дисципліну здобувач здійснює попереднє ознайомлення з навчальними
дисциплінами та повинен ознайомитися з переліком обов’язкових дисциплін і з відповідною кількістю
кредитів і годин тижневого навантаження по семестрах у своєму індивідуальному плані.
Здобувач записується самостійно на вибіркові дисципліни за навчальними планами будь-якої
освітньої програми НУЦЗ України. При цьому здобувач має право вибирати навчальні дисципліни, що
пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівництвом відповідного
факультету.
Навчально-методичний відділ здійснює планування розкладу занять за вибірковою навчальною
дисципліною, якщо за результатами запису на неї сформована хоча б одна навчальна група.
Здобувач, який потрапив до сформованої навчальної групи, отримає повідомлення про це від
керівництва докторантури та ад’юнктури.
Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів
вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної
діяльності
Практична підготовка здобувачів за ОНП «Екстремальна та кризова психологія» здійснюється шляхом
проходження ними педагогічної практики в університеті, а також засвоєння практичних навичок під
час виконання наукової складової ОНП (проведення наукових досліджень) на підставі отриманих
знань з дисциплін, передбачених навчальним планом, і реалізується у програмних результатах
навчання, що сприяє закріпленню відповідних компетентностей.
У навчальному плані здобувачів ОНП визначено обсяг проведення педагогічної практики (3 кредити
ЄКТС). Зміст педагогічної практики визначається відповідною програмою.
Організацію, навчально-методичне забезпечення, виконання програми педагогічної практики та
контроль за її проведенням здійснює кафедра психології діяльності в особливих умовах та ад’юнктура
університету. До керівництва практикою здобувачів залучаються досвідчені науково-педагогічні
працівники університету.
Задоволеність здобувачів компетентностями, здобутими під час практики має високий рівень,
оскільки вони сприймають її як можливість промоделювати майбутню професійну діяльність.
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Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти
соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та
результатам навчання ОП результатам навчання ОП
Освітньо-наукова програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок
(softskills), що відповідають заявленим цілям, а саме:
гнучкість/здібність адаптуватись;
навички спілкування;
уміння вирішувати проблемні ситуації;
креативність;
навички міжособистісних відносин;
вміння працювати в команді.
В освітньому процесі ОНП застосовуються форми та методи навчання, які сприяють набуттю описаних
навичок, а саме:
критичне мислення: дебати, конкурси, захист дисертаційної роботи;
здатність навчатися протягом усього життя: самоосвіта, завдання з пошуку інформації, реферати,
наукові доповіді, науково-дослідні гуртки;
креативне мислення: моделювання, ділові ігри, кейси;
адаптивність: конференції, тренінги, семінари.
В змісті ОНП соціальні навички формуються в межах наступних освітніх компонентів: ОК 2 - 6, 9, 10.
Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Професійний стандарт відсутній.
Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із
самостійною роботою)?
Для з’ясування завантаженості здобувачів за ОНП «Екстремальна та кризова психологія»
застосовуються такі заходи:
опитування здобувачів (у формі бесіди протягом освітнього процесу);
спостереження з боку начальника ад’юнктури, професорсько-викладацького складу та наукових
керівників з подальшим колективним обговоренням на засіданнях кафедри.
Загальний бюджет навчального часу складає 51 кредит ЄКТС (1530 годин), з яких обсяг аудиторних
становить 616 годин (40,3%), а обсяг самостійної роботи здобувачів становить 914 години (59,7%).
Тижневе аудиторне навантаження для здобувача за очною формою навчання під керівництвом
викладача за ОНП «Екстремальна та кризова психологія» становить 4-10 годин відповідно до
навчального плану.
Самостійна робота забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для
вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручники, навчальні посібники,
методичні матеріали, курси лекцій, практикуми, навчально-лабораторне, комп'ютерне обладнання,
електронно-обчислювальна техніка, центр впровадження психотренінгових технологій тощо.
Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти,
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план
зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
Підготовка здобувачів за дуальною формою освіти не здійснюється в рамках ОНП «Екстремальна та
кризова психологія», але запроваджуються заходи для подолання розриву між теорією і практикою,
освітою й виробництвом та підвищення якості підготовки із урахуванням вимог роботодавців.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на
навчання та вимоги до вступників ОП
https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/abituriienty/
2020/pravila_adynktura.pdf
Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості
ОП?
Відповідно до Правил прийому до ад’юнктури (аспірантури) НУЦЗ України, які є додатком 10 до
Правил прийому до НУЦЗ України, для вступу на навчання конкурсний відбір здійснюється на основі
наявності у вступника освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст») та
вступних іспитів. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу, який обчислюється як
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сума балів отриманих під час складання вступних іспитів зі спеціальності, філософії та іноземної мови.
До конкурсного балу додається додатковий бал за навчальні/наукові досягнення.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL
або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language
Assessment (не нижче рівня B2); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2);
французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2), звільняється від
складання вступного іспиту з іноземної мови.
Вступники подають список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають
опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) за спеціальністю
«Психологія» (науковий керівник надає рецензію на наукову доповідь (реферат) у письмовому
вигляді).
Програми вступних випробувань формуються на основі оновлених ОНП з урахуванням останніх
рекомендацій та пропозицій стейкхолдерів.
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в
інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Визнання результатів навчання вступників, отриманих в інших ЗВО, регулюється Правилами прийому
до НУЦЗ України та Положенням про організацію освітнього процесу в НУЦЗ України.
Доступність учасників освітнього процесу до документів НУЦЗ України, що регулюють питання
визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, забезпечується розміщенням їх на вебресурсах університету.
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП
(якщо такі були)?
Практики застосування вказаних правил на ОНП «Екстремальна та кризова психологія» не було.
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього
процесу?
Окремий документ щодо регулювання питань визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті в НУЦЗ України не розроблявся. Зазначені питання будуть враховані при
підготовці змін до Положення про освітню діяльність НУЦЗ України.
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП
(якщо такі були)
Практики застосування вказаних правил на ОПП «Екстремальна та кризова психологія» не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Основними нормативними документами щодо здійснення освітнього процесу в НУЦЗ України є закон
України «Про освіту», закон України «Про вищу освіту, «Положення про організацію освітнього
процесу в Національному університеті цивільного захисту України» та «Положення про систему
забезпечення Національним університетом цивільного захисту України якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти».
Відповідно до цих документів освітній процес за ОНП підготовки фахівців здійснюється за очною та
заочною формою навчання. Застосовуються наступні форми організації освітнього процесу: навчальні
заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. Вони забезпечують оволодіння
концептуальними та методологічними знаннями в галузі екстремальної та кризової психології,
формування здатності застосовувати їх під час професійної діяльності.
Оптимально обрані методи навчання і викладання за ОНП сприяють досягненню поставлених
програмних результатів. Так, евристичний метод дозволяє аналізувати специфіку виникнення і
протікання кризових тенденцій та їх вплив на особистісне і професійне становлення, проводити
аналіз та самоаналіз науково - дослідної діяльності, здійснювати розробку відповідних методичних
процедур при проведенні дослідження. Дослідницький метод формує у здобувачів вміння планувати
та реалізувати на практиці оригінальне самостійне наукове психологічне дослідження, яке має
наукову новизну, теоретичну і практичну цінність і сприяє розв’язанню значущих наукових та
соціальних проблем.
Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти
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методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
Вибір форм і методів навчання і викладання за ОНП «Екстремальна та кризова психологія»
спирається на студентоцентрований підход.
У виборі форм і методів навчання і викладання за ОНП «Екстремальна та кризова психологія» НУЦЗУ
спирається на студентоцентрований підход.
За кожною дисципліною викладачі формують набір методів навчання, які наведені в робочій програмі,
силабусі та представлені на електронних ресурсах університету
(http://univer.nuczu.edu.ua/rus/mbank/), де здобувачі мають можливість з ними ознайомитись. Вибір
методів і форм навчання відповідає принципам академічної свободи для всіх учасників освітнього
процесу.
Начальник ад’юнктури організовує систему взаємовідносин в групі здобувачів шляхом
організаційного забезпечення освітньої, наукової та суспільної діяльності, надає кваліфіковані
консультації щодо формування та реалізації їх індивідуальних навчальних планів, організації
освітнього процесу. Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в НУЦЗ України»
на початку кожного семестру начальник ад’юнктури роз'яснює, які форми і методи навчання можливі
в опануванні ОНП «Екстремальна та кризова психологія».
Для визначення рівня задоволеності здобувачів методами навчання і викладання було проведене
соціологічне опитування спрямоване на вивчення ставлення здобувачів до різних аспектів
університетського життя. За результатами опитування здобувачі, які навчаються за ОНП
«Екстремальна та кризова психологія» продемонстрували задоволеність методами навчання і
викладання на рівні 93%.
Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання
на ОП принципам академічної свободи
Для здобувачів вищої освіти в процесі навчання за ОНП «Екстремальна та кризова психологія» і для
науково-педагогічних працівників впродовж викладання забезпечується академічна свобода, яка
полягає в самостійності і незалежності учасників освітнього процесу під час провадження
педагогічної та науково-педагогічної діяльності. В НУЦЗ України відповідно до «Положення про
організацію навчального процесу» та ОНП «Екстремальна та кризова психологія» науковопедагогічним працівникам надається можливість творчо наповнювати зміст дисциплін, вносити зміни
в робочі програми, обирати форми, методи та засоби навчання задля ефективного засвоєння знань,
проводити заняття із застосуванням сучасних педагогічних технологій.
Академічна свобода здобувачів досягається шляхом надання їм права вільно обирати форму
навчання, тем наукових досліджень, права на академічну мобільність (у тому числі міжнародну), на
вибір певних компонентів ОНП, брати участь у формуванні індивідуального навчального плану,
ставити будь-які питання та прагнути до істини, тощо. Університет ніколи не обмежує академічні
свободи для своїх працівників та здобувачів вищої освіти, а також не використовує їх публічні заяви
як привід для дисциплінарних заходів.
З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності університет має право прийняти
рішення про викладання однієї чи кількох дисциплін іноземними мовами, забезпечивши при цьому
отримання знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою.
Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація
щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у
межах окремих освітніх компонентів *
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у
межах окремих освітніх компонентів висвітлена в робочих програмах навчальних дисциплін та
силабусах. Робоча програма навчальної дисципліни та силабус є елементами навчально-методичного
комплексу навчальної дисципліни (НМКД), доступ до якого здобувачами здійснюється через
корпоративний акаунт в домені nuczu.edu.ua (http://univer.nuczu.edu.ua/rus/mbank/,
http://library.nuczu.edu.ua/). Доступ до інформаційних ресурсів щодо освітньої діяльності в НУЦЗУ є
вільним та безоплатним. Сильною стороною обраної форми інформування є вільний, вчасний та
швидкий доступ до інформації на всій території НУЦЗУ через локальну та інтернет-мережу.
Силабуси з навчальних дисциплін кафедри надають здобувачам в електронній чи паперовій формі на
початку кожного навчального року.
Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» в НУЦЗ України працює наукове товариство
курсантів (студентів, слухачів), ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих вчених. В межах
діяльності якого здобувачі вищої освіти залучені до реалізації наукових тем кафедри та/або
індивідуальних тем досліджень під час освітнього процесу за ОНП (наказ НУЦЗ України № 182 від
27.09.2019).
Робочий навчальний план навчання за ОНП «Екстремальна та кризова психологія» передбачає
освітню та наукову складову навчального процесу. Термін навчання за ОНП складає 4 роки, з яких
перші 3 відводяться для проведення наукових досліджень та засвоєння освітніх компонентів, а
останній 4 рік – для верифікації отриманих результатів, написання та захисту дисертаційної роботи.
Досягнуті результати наукових досліджень здобувачів регулярно впроваджуються в освітню
складову ОНП. Наприклад: при викладанні ОК 9 «Психологія поведінки людини в екстремальних
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ситуаціях» та ОК 10 «Психологічна безпека персоналу екстремальних видів діяльності»
використовуються результати захищених раніше дисертаційних досліджень.
Здобувачі ОНП «Екстремальна та кризова психологія» вільно можуть брати участь у заходах з
освітньої, наукової, науково-дослідної діяльності, що проводяться як в Україні так і за її межами.
Здобувачі залучаються до наукових досліджень на засадах академічної свободи. Під час освітнього
процесу за ОНП здобувачі вищої освіти проводять наукові (дисертаційні) дослідження обов’язково в
рамках виконання НДР, реєстр яких ведеться відділом організації науково-дослідної роботи.
Результати спільних наукових досліджень здобувачів і їх наукових керівників публікуються у фахових
виданнях, збірниках наукових праць і матеріалах конференцій, у тому числі в рамках щорічної
Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Проблеми та перспективи
забезпечення цивільного захисту», яка проводиться на базі НУЦЗ України.
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють
зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній
галузі
В НУЦЗ України оновлення контенту освітніх компонентів відбувається наприкінці попереднього року
навчання за ініціативою провідного лектора з урахуванням наукових інтересів здобувачів вищої
освіти.
Відповідно до Положення про освітню діяльність НУЦЗ України, перегляд змісту освітнього
компоненту щорічно обговорюється на засіданнях кафедри, яка забезпечує відповідний компонент,
схвалюється вченою радою факультету та університету і затверджується ректором НУЦЗ України.
На основі принципу академічної свободи викладач визначає наукові досягнення та сучасні практики,
які будуть пропонуватись здобувачам під час навчання.
Наприклад, теоретичні та прикладні аспекти наукового дослідження Оніщенко Н. В. щодо надання
екстреної психологічної допомоги постраждалим в умовах надзвичайної ситуації впроваджені
к.психол.н., доцентом Кучеренко С.М. в освітній компонент ОК 9 «Психологія поведінки людини в
екстремальних ситуаціях». Д.психол.н, професор Балабанова Л.М. поновила зміст ОК 8 «Проблеми
психологічної реабілітації» шляхом створення новітніх програм проведення психореабілітаційних
заходів для військових та працівників ДСНС, які працювали в зоні локального збройного конфлікту
завдяки вивченню досвіду зарубіжних та вітчизняних науковців у сфері підготовки фахівців з
психологічної допомоги.
Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Інтернаціоналізація діяльності НУЦЗ України відбувається шляхом встановлення та розвитку
міжнародних зв’язків із закладами вищої освіти, науково-дослідними установами, державними і
недержавними організаціями країн ближнього та далекого зарубіжжя, підвищення позитивного
іміджу університету на міжнародній арені, а також долучення університету до процесів відкритого
Європейського освітнього простору.
Викладачі та здобувачі вищої освіти за ОНП «Екстремальна та кризова психологія» беруть участь у
різноманітних міжнародних проектах. Учасники освітнього процесу мають можливість користуватися
загальнодоступними міжнародними інформаційними ресурсами та базами даних.
З метою вивчення та використання в освітній та науково-дослідній діяльності теоретичних і
практичних здобутків міжнародної спільноти в галузі екстремальної та кризової психології, а також
вивчення та використання в навчальному процесі передових педагогічних технологій НУЦЗ України
укладено угоди із профільними закладами вищої освіти та науковими установами інших країн світу, у
тому числі країн-членів Європейського Союзу: Латвії, Республіки Польща, Республіки Білорусь,
Республіки Казахстан, Болгарії та ін., де здобувачі та науково-педагогічні працівники, які
забезпечують ОНП, проходять стажування, беруть участь у наукових конференціях, публікують свої
наукові здобутки у спеціалізованих виданнях.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП
дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в НУЦЗ України форми контрольних
заходів з навчальних дисциплін відображено в ОНП, навчальному плані, силабусі.
Крім того в робочих програмах навчальних дисциплін та силабусах зазначено програмні результати
навчання, які повинні бути досягнуті при вивченні відповідної дисципліни, а також системи
контрольних заходів з перевірки рівня досягнення відповідного результату. Відповідно до цих
документів визначаються максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу з
урахуванням певного рівня набутих знань здобувачами.
Метою проведення контрольних заходів є комплексне оцінювання якості освітньої діяльності
здобувачів вищої освіти під час опанування ними компонентів ОНП та досягнення програмних
результатів навчання.
Оцінювання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою з
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подальшим переведенням в оцінку за національною шкалою та шкалою ЄКТС. В основу системи
оцінювання успішності здобувачів вищої освіти покладено поточний контроль та семестровий
контроль, які є системою накопичення рейтингових балів здобувачів вищої освіти у процесі навчання.
Поточний контроль здійснюється під час проведення різних видів навчальних занять і має на меті
перевірку рівня знань здобувачів вищої освіти з відповідної дисципліни. Система оцінювання
успішності здобувачів містить ряд контрольних заходів: індивідуальні завдання, контрольні роботи, а
також поточний контроль на практичних і семінарських заняттях, комп’ютерне тестування тощо.
Контроль самостійної роботи здобувача вищої освіти є ще одним засобом об’єктивного оцінювання
якості знань, умінь та навиків, набутих під час вивчення навчальної дисципліни.
Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом відображення відповідної інформації в Положенні про
організацію освітнього процесу в НУЦЗ України, Положенні про систему забезпечення НУЦЗ України
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, силабусі.
У силабусах дисциплін наведено розподіл балів за змістовними модулями, а також вказані
максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу з урахуванням їх важливості та
трудомісткості. Система контрольних заходів передбачає кількісні та якісні критерії оцінювання.
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів за кількісними критеріями здійснюється за
національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, не зараховано); 100бальною шкалою та шкалою ЄКТС (А, В, С, D, E, FX, F).
Якісні критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів представлені у силабусах та робочих
програмах навчальних дисциплін як необхідний обсяг знань та вмінь.
Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання
доводяться до здобувачів вищої освіти?
Здобувач вищої освіти самостійно може ознайомитися з інформацією про форми контрольних заходів
та критерії оцінювання до початку вивчення дисциплін, яка розміщена на електронних ресурсах НУЦЗ
України (графік навчального процесу, навчальний план, розклад занять, силабуси).
Також інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання в силабусах надається
кафедрами перед початком навчального року (семестру).
На сайті університету (http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group) розміщуються розклади занять (за
10 днів до початку занять) та екзаменаційних сесій (за місяць до початку сесій).
Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої
освіти (за наявності)?
Стандарт вищої освіти відсутній.
Відповідно до практики попередніх років, атестація здобувачів вищої освіти ОНП «Екстремальна та
кризова психологія» здійснюється шляхом публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.
Метою атестації здобувачів вищої освіти є визначення відповідності фактичного рівня набутих знань,
умінь та навичок програмним результатам навчання.
Дисертаційна робота передбачає розв’язання комплексних проблем в галузі екстремальної та
кризової психології під час професійної або дослідницько-інноваційної діяльності шляхом глибокого
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики. Дисертаційна
робота виконується відповідно до Вимог до оформлення дисертації (наказ МОН від 12.01.2017 № 40).
Згідно з ОНП «Екстремальна та кризова психологія» в НУЦЗ України усі дисертаційні роботи
здобувачів обов’язково проходять перевірку на академічний плагіат.
Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким
чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів описана Постановами Кабінету Міністрів України та
Положенням про організацію освітнього процесу в НУЦЗ України, які оприлюднено на сайті НУЦЗ
України. Вони містять процедуру проведення контрольних заходів, а також процедури повторної
здачі та оскарження результатів.
Згідно Положенням про організацію освітнього процесу в НУЦЗ України процедура проведення
контрольних заходів, окрім підсумкової атестації, кількості відведених годин та розподіл балів за
кожним контрольним заходом описується кафедрами в робочих програмах навчальних дисциплін та
силабусах.
Усі силабуси та робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Екстремальна та кризова психологія»
знаходяться у вільному доступі через корпоративний акаунт в домені nuczu.edu.ua
(http://univer.nuczu.edu.ua/rus/mbank/).
Оцінювання результатів навчання здійснюється на принципах об’єктивності, систематичності і
системності, плановості, єдності вимог, відкритості, прозорості, економічності, доступності і
зрозумілості методики оцінювання, врахування індивідуальних можливостей здобувачів вищої освіти.
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Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування
відповідних процедур на ОП
Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в НУЦЗУ», прозорість, неупередженість
оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти є одним із принципів забезпечення якості освітнього
процесу. Об’єктивність екзаменаторів забезпечується: рівними умовами для всіх здобувачів
(тривалість контрольного заходу, його зміст та кількість завдань, механізм підрахунку результатів
тощо) та відкритістю інформації про ці умови, єдиними критеріями оцінки, можливістю застосування
комп’ютерного тестування знань. Також «Положенням про організацію освітнього процесу в НУЦЗ
України» встановлюються єдині правила перездачі контрольних заходів, та їх оскарження. Крім того,
для об’єктивності проведення контрольних заходів, таких як педагогічна практика, створюється
відповідна комісія.
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується виконанням принципів та положень «Кодексу
академічної доброчесності НУЦЗ України».
Захист дисертаційних робіт проводиться на відкритому засіданні спеціалізованої вченої ради.
Здобувачі та інші особи можуть вільно здійснювати аудіо-, відеофіксацію процесу захисту
дисертаційної роботи.
Контроль та координацію діяльності підрозділів університету щодо недопущення виникнення
конфлікту інтересів та інших корупційних прояві здійснює сектор з питань запобігання та виявлення
корупції.
Випадків оскарження результатів контрольних заходів та атестації здобувачів за ОНП, а також
конфлікту інтересів не було.
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних
заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в НУЦЗ України», здобувачам вищої освіти,
які в день, визначений за розкладом для складання контрольного заходу, отримали незадовільну
оцінку або позначку «не з’явилися», може бути надано право перескладання екзамену або заліку
протягом сесії за індивідуальним графіком ліквідації академічних заборгованостей. Перескладання
екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз – провідному лектору,
другий – комісії, яка створюється розпорядженням начальника факультету.
Здобувач вищої освіти не може бути допущений до перескладання екзамену з дисципліни, доки він не
виконає усі види робіт, які передбачені робочою програмою (силабусом) на семестр з цієї дисципліни.
Відповідно до «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»
(постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167) та «Порядку присудження
наукових ступенів» (постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567) дисертація, за
результатами захисту якої радою прийнято рішення про відмову у присудженні ступеня доктора
філософії, може бути подана до захисту повторно після доопрацювання не раніше ніж через один рік
з дня прийняття такого рішення (крім випадків, передбачених законодавством)
Під час атестації рішення про відмову у присудженні ступеня доктора філософії та повторних захистів
дисертацій не відбувалося.
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на
ОП
Урегулювання процедур та порядок оскарження результатів атестації здобувачів в НУЦЗ України
відбувається відповідно до «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософії» (постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167) та «Порядку
присудження наукових ступенів» (постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567).
У разі оскарження здобувачем результатів проведення контрольного заходу він звертається з
апеляцією до начальника ад’юнктур. За фактом звернення здобувача створюється комісія у складі
начальника ад’юнктури, науково-педагогічного працівника, призначеного керівником кафедри та
наукового керівника здобувача. Зазначені особи вивчають обставини скарги та приймають рішення
про затвердження результатів контрольного заходу, чи призначення повторного заходу.
У разі прийняття позитивного рішення контрольний захід проводять члени створеної комісії. У разі не
задоволення здобувача рішенням комісії він має право звернутися до керівництва університету.
Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості, об'єктивності та відкритості
відповідно до законодавства України.
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності випадків оскарження процедури та результатів
проведення контрольних заходів серед здобувачів ОНП не було.
Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної
доброчесності?
Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності в НУЦЗ України знайшли
відображення у таких нормативно-правових документах:
- Кодекс академічної доброчесності Національного університету цивільного захисту України;
- Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті цивільного
захисту України;
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- Положення про систему забезпечення Національним університетом цивільного захисту України
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості;
- Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в
ад’юнктурі (аспірантурі) та докторантурі Національного університету цивільного захисту України.
Ці положення спрямовані на підтримку ефективної системи дотримання академічної доброчесності,
яка поширюється на наукові та навчально-методичні праці учасників освітнього процесу.
Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням
академічної доброчесності?
На ОНП «Екстремальна та кризова психологія» для протидії академічному плагіату використовується
онлайн-сервіс Unicheck компанії ТОВ «Антиплагіат» (https://unicheck.com/uk-ua).
Завдяки поєднанню сучасних технологій, Unicheck допомагає підвищити якість оригінальних текстів
за рахунок впровадження принципів академічної доброчесності в університетську культуру та
покращення академічної мотивації здобувачів вищої освіти. Цей онлайн-сервіс здатен на автоматичне
визначення заміни символів і літер в тексті, а також на зворотну автоматичну підстановку в текст
правильних символів і пошук на плагіат модифікованої версії. В результаті перевірки складається
звіт, у якому виділено плагіат, посилання та цитати, джерела плагіату.
Здобувачі вищої освіти заповнюють та підписують заяву за встановленою формою, якою
підтверджується факт відсутності у науковій роботі запозичень, та про інформованість щодо
можливих санкцій у випадку виявлення фактів плагіату. Відмова у написанні заяви означає недопуск
наукової роботи до захисту. У разі негативного висновку онлайн-сервісу Unicheck робота повертається
на доопрацювання. Неприйнятним вважається рівень оригінальності тексту менше 50 %.
Інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти НУЦЗ України відповідає
ліцензійним та акредитаційним вимогам до спеціальностей та освітніх програм.
Атестаційні роботи здобувачів зберігаються в репозиторії НУЦЗ України
(http://repositsc.nuczu.edu.ua/?locale=uk).

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів у науково-дослідному центрі НУЦЗ
України проводиться консультування щодо вимог з написання наукових робіт із наголошенням на
принципах самостійності, коректного використання інформації з інших джерел та уникання плагіату,
а також правил опису джерел та оформлення цитувань.
Процедура запобігання академічного плагіату в НУЦЗ України передбачає: розробку та
розповсюдження методичних матеріалів із визначенням вимог щодо належного оформлення
посилань на використані джерела; ознайомлення осіб, які навчаються, з документами, що
регламентують запобігання академічного плагіату; розміщення на веб-сайтах періодичних видань
університету викладу етичних норм публікації та рецензування статей.
Всебічне сприяння підвищенню академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу
позитивно впливає на престиж закладу освіти та його кадрового складу, підвищує рейтинг в системі
вищої освіти України, що підвищує привабливість університету на ринку освітніх послуг для
потенційних здобувачів.
Також, для здобувачів 3 рівня вищої освіти ОНП «Екстремальна та кризова психологія» така
інформація надається в межах навчальних дисциплін «Управління науковими проектами та
інтелектуальна власність» та «Інструментальні засоби наукових досліджень».
Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до
академічної відповідальності, види якої визначаються «Положенням про організацію освітнього
процесу в Національному університеті цивільного захисту України» та «Положенням про систему
забезпечення Національним університетом цивільного захисту України якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти.
Зобувачі наукового та освітнього ступенів несуть відповідальність за порушення вимог подання своєї
науково-дослідної, кваліфікаційної роботи для перевірки онлайн-сервісом Unicheck. Так, виявлення
двох і більше фактів плагіату у текстах робіт здобувачів наукового ступеня може бути підставою для
виключення з аспірантури. Встановлення академічного плагіату в опублікованих працях є підставою
для заборони автору включати такі праці у перелік науково-методичних публікацій.
Учасник освітнього процесу, який має серйозну причину вважати, що стався факт порушення
академічної доброчесності, має право подати офіційну скаргу на ім’я голови Комісії академічної
доброчесності університету. У цьому випадку голова Комісії оголошує про проведення позачергового
засідання, на якому відбувається розгляд скарги. Звіт Комісії надсилається до ректора університету,
який приймає рішення про винуватість або невинуватість особи, та застосування заходів
дисциплінарного чи виховного характеру.
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності випадків порушення академічної доброчесності
учасниками освітнього процесу не виявлено.
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6. Людські ресурси
Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх
професіоналізму?
Конкурсний відбір науково-педагогічних працівників в НУЦЗ України проводиться відповідно до вимог
законодавства України та Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів
(контрактів).
Для організації конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників наказом ректора
утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.
Під час оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади визначаються кваліфікаційні вимоги до
кандидатів, серед яких:
а) наявність вищої освіти відповідної профілю кафедри галузі знань;
б) наявність і рівень наукового ступеня (кандидат наук (доктор філософії), доктор наук);
в) наявність і рівень вченого звання (старший науковий співробітник (старший дослідник), доцент,
професор);
г) загальну кількість наукових праць, зокрема публікацій у фахових виданнях із відповідної галузі
науки та у виданнях із індексом цитування, і опублікованих навчально-методичних праць за останні 5
років, а також отриманих документів на права інтелектуальної власності;
д) підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років.
Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендентів кафедра може запропонувати їм попередньо
провести пробні відкриті лекції, практичні або семінарські заняття.
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу
Роботодавцями для випускників ОНП «Екстремальна та кризова психологія» є ЗВО, наукові установи,
органи виконавчої влади, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері
цивільного захисту, інші державні органи, підрозділи сектору безпеки і оборони України, а також
організації різних галузей, які мають потребу у фахівцях психологічного напряму та ін.
НУЦЗ України залучає представників підрозділів ДСНС до участі в підготовці та реалізації навчальних
програм, робочих навчальних планів, у проведенні атестації здобувачів вищої освіти.
Стратегічними партнерами НУЦЗ України, що залучені до реалізації освітнього процесу за ОНП, є
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет
імені В.Н.Каразіна, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Інститут державного
управління у сфері цивільного захисту, Інститут психології імені Г.С.Костюка Національної Академії
педагогічних наук України, Національна академія Національної гвардії України, Національний
університет оборони України імені Івана Черняховського та інші.
НУЦЗ України організовує та проводить стажування викладачів ОНП в територіальних органах та
підрозділах ДСНС, департаментах цивільного захисту обласних державних адміністрацій.
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних
занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
НУЦЗ України залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів у галузі психології,
представників роботодавців.
Крім того, співробітники Національної академії Національної гвардії України, Національного
університету оборони України імені Івана Черняховського, Інституту психології імені Г.С.Костюка
Національної Академії педагогічних наук України, Київського національного університету імені
Тараса Шевченка та ін. активно залучаються до освітнього процесу, в тому числі в якості
консультантів з окремих питань у сфері екстремальної та кризової психології (начальник
гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
Василь Осьодло; начальник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної
академії Національної гвардії України Ігор Приходько та інші), та в якості експертів і опонентів
дисертаційних досліджень (заступник директора з науково-інноваційної роботи Інституту психології
імені Г.С.Костюка Олег Кокун; професор кафедри соціальної роботи Київського національного
університету імені Тараса Шевченка Юрій Швалб та інші).
Університет організовує проведення бінарних занять з фахівцями територіальних управлінь ДСНС.
На обговорення та захист дисертаційних робіт запрошуються представники організацій та
підприємств-роботодавців.
Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть
конкретні приклади такого сприяння
З метою стимулювання викладачів до професійного розвитку в університеті діє Положення про
оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників Національного університету
цивільного захисту України та Положення про підвищення кваліфікації та стажування науковопедагогічних працівників Національного університету цивільного захисту України.
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Процедурні аспекти проведення підвищення кваліфікації та стажування регламентуються
Положенням про підвищення кваліфікації та стажування, відповідно до якого застосовуються такі
види заходів: довгострокове підвищення кваліфікації; короткострокове підвищення кваліфікації –
семінари, тренінги, вебінари, «круглі столи» тощо; стажування.
Викладачі НУЦЗ України проходять підвищення кваліфікації у закладах вищої освіти, наукових,
освітньо-наукових установах та організаціях, на підприємствах та організаційних структурах всіх
форм власності, як в Україні, так і за її межами, з цією метою в університеті укладені відповідні угоди.
Так викладачі університету поширюють географію підвищення кваліфікації на країни Євросоюзу,
зокрема: завідувач кафедри мовної підготовки Богданова І.Є, старший викладач кафедри мовної
підготовки Промська А.С., начальник кафедри психології діяльності в особливих умовах Перелигіна
Л.А., доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах Сергієнко Н.П. пройшли стажування в
Katowice School of Technology (Польща) та ін.
Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Система заходів стимулювання розвитку викладацької майстерності науково-педагогічних
працівників НУЦЗ України передбачає матеріальні та моральні заохочення і регламентується його
нормативно-правовою базою.
З метою підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних
працівників в університеті прийняте Положення про оцінювання професійної діяльності науковопедагогічних працівників Національного університету цивільного захисту України.
Також, з метою стимулювання розвитку викладацької майстерності в університеті проводять наступні
конкурси:
1. На звання «Кращий викладач року» серед науково-педагогічних працівників університету;
2. Конкурс освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу
Національного університету цивільного захисту України;
3. Щорічне підведення підсумків з науково-дослідної діяльності Національного університету
цивільного захисту України (покликане до виявлення та заохочення кращих науково-педагогічних
працівників університету).
Керівництво університету систематично реалізує роз’яснювальну політику щодо усвідомлення
перспектив професійної діяльності науково-педагогічних працівників, що пов’язане з їх соціальною
значущістю і статусом, матеріальними умовами, соціальними умовами праці, можливостями
особистісного зростання і самореалізації.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП
забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Стабільне бюджетне фінансування та власні надходження, отримані у встановленому
законодавством порядку, дозволяють утримувати та розбудовувати матеріально-технічну та
соціально-побутову інфраструктуру НУЦЗ України на сучасному рівні.
Відповідно до Звіту НУЦЗ України на початок 2019-2020 навчального року для денної та заочної форм
навчання (форма державного статистичного спостереження №2-3 НК): загальний фактичний
контингент здобувачів вищої освіти за ОНП в НУЦЗ України складає 14 осіб; забезпеченість
приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів на одну особу)
складає понад 100 м2.
Матеріально-технічна база університету повністю пристосована для підготовки за спеціальністю 053
«Психологія». Приміщення кафедр та навчально-лабораторна база відповідають санітарно-технічним
нормам і мають відповідні умови для їх експлуатації.
У навчальному процесі використовується 98 аудиторій загального та спеціального призначення з
яких мультимедійним обладнанням забезпечено 51 приміщення, що складає 52% одночасного
використання навчальних аудиторій. Крім того, для проведення навчальних занять і наукових
досліджень використовується Центр психотренінгових технологій.
Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та
електронних носіях завдяки фондам бібліотеки, електронної бібліотеки (http://library.nuczu.edu.ua/),
видавничій діяльності та веб-ресурсам університету, вільного доступу до мережі Інтернет за
допомогою безкоштовного Wi-Fi на усій території університету.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити
потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля
виявлення і врахування цих потреб та інтересів?
НУЦЗ України забезпечує вільний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної
інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або наукової
діяльності в межах освітньо-наукової програми.
Для забезпечення інформаційно-освітніх потреб в університеті функціонує центр інформаційних
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технологій із сучасними навчальними мультимедійними аудиторіями, оснащеними комп'ютерною
технікою, ліцензійним програмним забезпеченням, які підключені до внутрішньої мережі.
В університеті функціонують такі освітньо-наукові онлайн-ресурси як: бібліотека, цифровий
репозитарій наукових праць, електронний каталог, періодичні наукові видання університету.
Для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти створено якісне освітньо-виховне
середовище: навчально-спортивний комплекс із спортивними командами (секціями), клуб
університету із творчими колективами, відділ виховної та соціально-гуманітарної роботи тощо.
З метою виявлення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти в університеті діє студентське
самоврядування, Рада молодих вчених, наукове товариство курсантів (студентів, слухачів), ад’юнктів
(аспірантів), докторантів і молодих вчених. На засіданнях цих органів озвучуються, обговорюються
потреби та інтереси здобувачів вищої освіти, виносяться пропозиції до керівництва університету
щодо їх задоволення, що закріплюється відповідними рішеннями.
Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти підтверджується
документами про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам
правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці.
Питання забезпечення безпеки освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти
відображені у наказах про дотримання правил пожежної безпеки в університеті, про призначення
відповідальних за пожежну безпеку об’єктів університету, про призначення відповідальних за
безпечну експлуатацію та утримання території, будівель, споруд, приміщень та меблів у підрозділах
університету.
Освітнє середовище НУЦЗ України є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що
забезпечується діяльністю комплексу підрозділів, до яких входять: служба охорони праці, відділ
організації експлуатації нерухомого майна, медико-санітарна частина, сектора з питань запобігання
та виявлення корупції тощо.
В НУЦЗ України для підтримки психічного здоров’я здобувачів вищої освіти створені та функціонують
такі підрозділи: сектор психологічного забезпечення (http://nuczu.edu.ua/ukr/sektor-psykholohichnohozabezpechennia), центр впровадження психотренінгових технологій, науково-дослідна лабораторія
екстремальної та кризової психології (http://extrpsy.nuczu.edu.ua/).
Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти
цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?
До реалізації механізмів надання підтримки здобувачам за ОНП «Екстремальна та кризова
психологія» з усього кола питань залучається керівництво університету. Так розгляд скарг і звернень
щодо підтримки здобувачів відбувається шляхом особистого прийому у встановлені дні та години
відповідно до графіку прийому, який розміщено на офіційному веб-сайті. Також з метою реалізації
механізмів освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки
здобувачів, вирішення питань щодо їх навчання і побуту, захисту їх прав та інтересів в університеті
функціонує інститут самоврядування здобувачів, а саме рада молодих вчених НУЦЗ України.
Освітньо-інформаційна підтримка здобувачів, сприяння їх професійному зростанню, створення умов
для більш повної їх самореалізації у науковій, професійній, освітній діяльності, створення умови для
спілкування випускників, здобувачів і викладачів університету з метою інформаційного обміну в НУЦЗ
України реалізується за допомогою таких ресурсів:
корпоративний інформаційно-освітній портал (http://univer.nuczu.edu.ua/rus/), який об’єднує
інформаційно-освітні ресурси, програмні комплекси та сервіси корпоративного інформаційного
простору університету;
– електронний репозитарій наукових і навчально-методичних матеріалів
(http://repositsc.nuczu.edu.ua/?locale=uk);
– бібліотека та електронна бібліотека «UniLib» (http://books.nuczu.edu.ua/), які забезпечують роботу з
повнотекстовими електронними та друкованими фондами бібліотеки університету;
– навчально-інформаційний ресурс «Науково-методичний комплекс навчальних дисциплін»,
електронне навчально-методичне забезпечення дисциплін, які викладаються в університеті (доступ
за допомогою корпоративного акаунта).
Консультативна підтримка здобувачів, надання допомоги та інформування здійснюється через
керівників кафедр, за якими закріплені здобувачі та начальника ад’юнктури університету.
Комунікація викладачів із здобувачами здійснюється безпосередньо під час занять, консультацій
тощо. До консультативної підтримки здобувачів долучаються випускники, що беруть участь у
науково-практичних семінарах та конференціях університету, роботодавці під час організації круглих
столів, де вони діляться власним досвідом роботи в галузі.
Соціальна підтримка здобувачів в НУЦЗ України передбачає: психологічні та медичні консультації, а
за необхідності матеріальну та психологічну допомогу тощо. З цією метою в університеті
функціонують відділ виховної та соціально-гуманітарної роботи, сектор психологічного забезпечення,
благодійний фонд «Становлення рятівників» та благодійний фонд «Каса благодійної фінансової
взаємодопомоги працівникам та ветеранам університету і ДСНС України».
За результатами опитування 93% здобувачів позитивно оцінюють освітню підготовку в університеті, а
також рівень соціальної, організаційної та інформаційної підтримки. Це підтверджує належний рівень
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механізмів освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки
здобувачів в НУЦЗ України.
Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з
особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення
таких умов на ОП (якщо такі були)
НУЦЗ України створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми
проблемами. Так, у Правилах прийому до Національного університету цивільного захисту України
зазначено питання щодо реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами, а
також детальна інформація для осіб, які мають право на спеціальні умови вступу, представлений
механізм зарахування окремих категорій вступників.
В університеті забезпечено доступність до навчальних приміщень маломобільним групам населення.
Так, порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення у Національному університеті цивільного захисту України затверджено наказом НУЦЗ
України від 21.05.2018 р. № 76.
Оскільки НУЦЗ України є ЗВО з особливими умовами навчання, то на сьогодні приклади навчання осіб
з особливими потребами відсутні.
Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким
чином забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників
освітнього процесу? Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
В НУЦЗ України наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій, які є
доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких дотримуються під час реалізації ОНП
«Екстремальна та кризова психологія».
В НУЦЗ України існують сектор психологічного забезпечення та центр впровадження
психотренінгових технологій, завданням яких є сприяння повноцінному особистісному й
інтелектуальному розвитку здобувачів вищої освіти, створенні умов для формування у них мотивації
до самовиховання і саморозвитку, до плідної навчальної та наукової діяльності. Проводяться
психологічне консультування, психодіагностика, соціологічні дослідження, методичне
консультування молодих викладачів.
З метою запобігання дискримінації в НУЦЗ України працює центр гендерної освіти (наказ НУЦЗ
України від 20.09.2018 №130), який здійснює різноманітні заходи задля формування особистісної і
колективної гендерної культури, організовує психолого-корекційну та тренінгову роботи з питань
недискримінації та гендерної рівності та інше. Наказом НУЦЗ України № 6 від 20.01.2020 р. в
університеті призначено позаштатного радника з гендерних питань
З метою врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями та
дискримінацією університет керується Методичними рекомендаціями до Плану заходів Міністерства
внутрішніх справ України щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради
Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року (наказ МВС України від 12.12.2017 р.
№1019).
З метою створення ефективної системи запобігання та протидії корупції в підрозділах НУЦЗ України,
було прийнято Антикорупційну програму НУЦЗ України. Контроль та координацію діяльності
підрозділів університету щодо недопущення корупційних проявів здійснює сектор з питань
запобігання та виявлення корупції.
Для повідомлення про факти порушення антикорупційного законодавства, вчинення корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень на інформаційних стендах та на офіційному веб-сайті НУЦЗ
України розміщено відповідну інформацію (номер телефону для здійснення повідомлень, адреса
тощо). В НУЦЗ України розроблено Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів у діяльності персоналу університету.
Розгляд звернень, скарг і заяв, що надходять до НУЦЗ України, відбувається відповідно до Закону
України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про звернення громадян». Також дане
питання врегульоване Інструкцію з діловодства в НУЦЗ України. Розгляд скарг і звернень відбувається
шляхом особистого прийому громадян керівництвом університету у встановлені дні та години
відповідно до графіку прийому, який розміщено на офіційному веб-сайті. Про результати розгляду
скарг і звернень громадянину повідомляється письмово або усно, за його бажанням.
Протягом періоду провадження освітньої діяльності за ОНП конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у
відкритому доступі в мережі Інтернет
Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми
(освітньо-професійних програми) регулюються Положенням про систему забезпечення Національним
університетом цивільного захисту України якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи
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внутрішнього забезпечення якості), яке затверджено наказом НУЦЗ України від 01.11.2019 р. №212
(http://nuczu.edu.ua/images/topmenu/osvitnya_diyalnisti/pologennya/pol_26_11_19.pdf) та Положенням
про освітні програми Національного університету цивільного захисту України яке затверджено
наказом НУЦЗ України від 27.01.2020 р. №11
(http://nuczu.edu.ua/images/topmenu/osvitnya_diyalnisti/pologennya/pologennya_pro_osvit_diyalnist.pdf).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були
внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
В НУЦЗ України перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього постійного
моніторингу. Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм здійснюється за участі здобувачів
вищої освіти, представників органів студентського самоврядування та ради молодих вчених,
випускників, роботодавців, академічної спільноти та інших заінтересованих сторін.
Перегляд освітньої програми здійснюється не рідше ніж раз на 5 років.
Підстави для перегляду освітньої програми:
- ініціатива проектної групи та/або групи забезпечення відповідної освітньої програми; керівництва
НУЦЗ України, факультету (структурного підрозділу); заінтересованих сторін;
- об'єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру та/або інших ресурсних умов реалізації
освітньої програми;
- наявність висновків про недостатньо високу якість освітньої програми за результатами оцінки якості
освітньої програми;
- наявність недоліків та зауважень за результатами самооцінювання освітньої програми та освітньої
діяльності.
Підстави для перегляду освітньої програми не є вичерпними.
Останній перегляд, обговорення та затвердження змін до ОНП «Екстремальна та кризова психологія»
проводився протягом першого півріччя 2019 року та ухвалений рішенням вченої ради університету
(протокол №10 від 13.06.2019) у зв’язку зі внесенням «косметичних», технічних змін.
До обговорення змісту та перегляду ОНП були залучені здобувачі вищої освіти, роботодавці та інші
зацікавлені сторони.
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені
до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх
позиція береться до уваги під час перегляду ОП
Здобувачі вищої освіти НУЦЗ України залучаються до участі у діяльності органів громадського
самоврядування університету (Студентська рада Університету, факультету, Конференція трудового
колективу НУЦЗ України), вчених рад факультетів, вченої ради університету.
На засіданнях Студентської ради Університету здобувачі вищої освіти мають змогу висловлювати
свою думку та пропозиції стосовно забезпечення якості освіти в НУЦЗ України в цілому, змісту ОНП та
процедур забезпечення якості її реалізації зокрема.
Здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур
забезпечення її якості наступним чином:
- проведення опитувань щодо змісту конкретних дисциплін;
- робочі наради зі студентами різних курсів;
- проведення вибіркового опитування.
Останній перегляд ОНП наразі був косметичним, але якщо під час процедури акредитації будуть
необхідні зміни, то позиція здобувачів вищої освіти буде узята до уваги під час перегляду ОНП. Для
розширення участі здобувачів вищої освіти до процедур забезпечення якості освіти, моніторингу та
оцінювання роботи науково-педагогічних працівників в університеті впроваджено систему
моніторингу якості освіти.
Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього
забезпечення якості ОП
Органи студентського самоврядування залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП
в НУЦЗ України. Студенти, які входять до цього органу мають право:
подавати пропозиції до вченої ради університету (факультету) з питань удосконалення стратегії
університету щодо контролю освітнього процесу;
брати участь у вирішенні спірних ситуацій, що можуть виникнути між здобувачами вищої освіти та
представниками адміністрації/науково-педагогічними працівниками;
подавати пропозиції щодо змісту навчальних планів та освітніх програм;
делегувати членів Ради до складу вченої ради Університету, а також інших колегіальних та робочих
органів Університету.
Рада студентського самоврядування університету аналізує та узагальнює зауваження та пропозиції
здобувачів щодо організації освітнього процесу і звертається до вчених рад факультетів (вченої ради
університету) чи адміністрації університету з пропозиціями щодо їх вирішення.
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або
через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур
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забезпечення її якості
Одним із принципів системи забезпечення якості освітньої діяльності в НУЦЗ України в цілому та
якості ОНП зокрема є залучення роботодавців та інших стейкхолдерів до процесу забезпечення
якості.
Так, роботодавці приймають участь в атестації здобувачів вищої освіти шляхом роботи в засіданнях
СВР.
Крім того, дієвою формою урахування інтересів роботодавців за ОНП «Екстремальна та кризова
психологія» є щорічне проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, які
проводяться на базі НУЦЗ України.
Пропозиції від роботодавців щодо оновлення ОНП та інших процедур забезпечення її якості
закріплюються резолюцією конференції чи рішенням круглого столу та передаються на розгляд й
обговорення вчених рад факультетів і в подальшому враховуються при перегляді та оновленні змісту
ОНП.
Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій
працевлаштування випускників ОП
Ефективним інструментом комунікації з випускниками, який широко застосовується в НУЦЗ України, є
організація зустрічей випускників між собою, їх зустрічей з адміністрацією університету та
здобувачами вищої освіти. Метою таких заходів є: інформаційний обмін; сприяння професійному
зростанню випускників; створення умов для більш повної їх самореалізації у професійній, освітній,
культурній та інших сферах; стимулювання та мотивація здобувачів вищої освіти до успішного
засвоєння ОНП.
На сьогоднішній день випускників ОНП не має. Але попередній досвід з підготовки кандидатів
психологічних наук показує, що понад 90% випускників працевлаштовуються в органах і підрозділах
ДСНС України. Окрім того, враховуючи незначний набір та випуск, з кожним випускником один із
членів проектної групи обов’язково підтримує контакт. Дане твердження стосується й керівництва
докторантури та ад’юнктури. Впевнені, що дана тенденція не погіршиться й в майбутньому.
Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система
забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
Процедури щодо забезпечення якості реалізації, контролю та моніторингу внутрішніх показників
освітньої діяльності за ОНП «Екстремальна та кризова психологія» здійснюються:
на рівні кафедр – у вигляді контролю діяльності науково-педагогічних працівників, заслуховування,
обговорення та прийняття рішень на засіданнях кафедр;
на рівні факультетів – у вигляді контролю діяльності кафедр, заслуховування, обговорення питань
та прийняття рішень на засіданні вченої ради факультету щодо затвердження основних нормативних
документів з реалізації ОНП;
на рівні ЗВО – моніторинг щодо виконання прийнятих рішень проводить навчально-методичний
відділ.
У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості під час розробки ОНП у 2019 році було
виявлено наступний недолік – недостатня практична складова при реалізації ОНП. Даний недолік
було усунено шляхом перегляду змісту ОНП, навчального плану та програм навчальних дисциплін
відповідно до рішення вченої ради соціально-психологічного факультету.
Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до
уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої
акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
У зв’язку з первинною акредитацією ОНП «Екстремальна та кризова психологія» зауваження та
пропозиції за результатами зовнішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно цієї ОНП
відсутні. Але під час удосконалення ОНП «Екстремальна та кризова психологія» були враховані
зауваження та пропозиції акредитацій інших освітніх програм НУЦЗ України, а саме:
1. Під час первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Радіаційний та
хімічний захист» зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та
біоінженерія» за другим (магістерським) рівнем комісією були висловлені наступні пропозиції та
рекомендації: збільшити кількість угод про проходження практик, передбачених навчальним планом;
посилити залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності, зокрема до публікацій у фахових
виданнях України та виданнях, які зареєстровані у міжнародних науко-метричних базах даних.
2. Під час первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Техногенноекологічна безпека» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» галузі знань
18 «Виробництво та технології» за другим (магістерським) рівнем комісією були висловлені наступні
пропозиції та рекомендації: продовжити роботу з подальшого вдосконалення науково-методичного
забезпечення навчальних дисциплін, які включені до навчального плану, розробки підручників та
навчальних посібників, а також підготовки мультимедійних лекцій науково-педагогічними
працівниками; налагодити більш тісне співробітництво зі спорідненими закладами вищої освіти
Європейського союзу для обміну практичним досвідом.
З метою врахування вищевказаних пропозицій в НУЦЗ України прийнято ряд рішень, відповідно до
яких науково-педагогічні працівники університету, особливо ті, що забезпечують реалізацію ОНП
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«Екстремальна та кризова психологія», а також самі здобувачі вищої освіти постійно здійснюють
публікації у наукових виданнях, що входять до таких міжнародних науко-метричних баз реферування
та індексування: Scopus, Web of Science, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, Google Scholar
та інші; збільшена географія підвищення кваліфікації (стажування) та участі у наукових заходах
викладачів університету, що забезпечують реалізацію ОНП та самих здобувачів вищої освіти, а саме:
Wyższa Szkoła Tehnichna w Katowicach, Республіка Польща, University of Gdansk Poland, Республіка
Польща, Балтійська міжнародна академія, Латвія, Поморська Академія в м. Слупськ, Республіка
Польща, Технічний університет-Варна, м. Варна, Болгарія. З усіма вищенаведеними закладами
укладено угоди про співпрацю в рамках підготовки здобувачів вищої освіти.
Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур
внутрішнього забезпечення якості ОП?
Академічна спільнота університету залучається до процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП
наступним чином: здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; щорічне
оцінювання здобувачів вищої освіти шляхом проведення контрольних тестувань, оцінювання науковопедагогічних працівників за допомогою автоматизованої комп’ютерної системи «НАУКА-РЕЗУЛЬТАТ»,
а також Положення про оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників;
регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на веб-ресурсах університету, на
інформаційних стендах та оперативних нарадах структурних підрозділів університету; організація
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; забезпечення ефективної системи
запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях співробітників університету та
здобувачів вищої освіти; через надання зовнішніх та внутрішніх рецензій провідних науковців та
фахівців галузі на освітні програми, методичне забезпечення, відгуки на автореферати, надання
рецензій на посібники та підручники підготовлені науково-педагогічними працівниками, провадження
результатів наукових досліджень в освітній процес та практичну діяльність.
Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Система внутрішнього забезпечення якості НУЦЗ України передбачає (п. 1.4.):
https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/osvitnya_diyalnisti/pologennya/pol_26_11_19.pdf.
Відповідальність за забезпечення якості навчання в НУЦЗ України покладається на:
- ректора НУЦЗ України;
- проректора з навчальної та методичної роботи (організація освітнього процесу, інформаційні
системи управління освітнім процесом, бібліотечні та інші інформаційні ресурси, ліцензування та
акредитація);
- проректора з наукової роботи (бібліотечні та інші інформаційні ресурси, інтеграція наукових
досліджень та освітнього процесу);
- вчена рада НУЦЗ України (розробка політики внутрішнього забезпечення якості освіти);
- кафедри, факультети, структурні навчальні підрозділи (опитування здобувачів, випускників,
роботодавців і НПП; професійний розвиток НПП; вдосконалення навчальних дисциплін, освітніх
програм та якості викладання; дотримання академічної доброчесності; співпраця з роботодавцями;
допомога випускникам у пошуках роботи; профорієнтаційна робота; забезпечення професійного
відбору та зарахування абітурієнтів; організація позанавчальної активності здобувачів, залучення
випускників до освітнього процесу);
- сектор міжнародних зв’язків та підготовки іноземних громадян (академічна мобільність здобувачів і
викладачів, інші форми інтернаціоналізації);
- студентське самоврядування та наукове товариство здобувачів і молодих вчених (просування
курсантських і студентських ініціатив, участь у забезпеченні якості та прийнятті важливих рішень).

9. Прозорість і публічність
Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу?
Яким чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу в НУЦЗ України регулюються наступними
документами:
1. Статут НУЦЗ України.
2. Положення про організацію освітнього процесу в НУЦЗ України.
3. Положення про систему забезпечення Національним університетом цивільного захисту України
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості.
4. Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науковопедагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Національного
університету цивільного захисту України.
5. Правила прийому до НУЦЗ України.
6. Положення про академічну мобільність студентів Національного університету цивільного захисту
України.
Усі наведені документи розташовані у вільному доступі на офіційному сайті НУЦЗ України.
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https://nuczu.edu.ua/ukr/osvita/normatyvno-pravova-baza-nutszu/polozhennia
https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/abituriienty/2020/pravila_adynktura.pdf
Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на
офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції
заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
https://nuczu.edu.ua/ukr/osvita/osvitni-prohramy
Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
https://nuczu.edu.ua/ukr/osvita/osvitni-prohramy
https://nuczu.edu.ua/ukr/pptbot-osv-prog

10. Навчання через дослідження
Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам
аспірантів (ад’юнктів)
З метою відповідності науковим інтересам здобувачів ОНП містить ряд обов’язкових дисциплін:
Філософсько-методологічні основи наукових досліджень; Теоретико-методологічні проблеми
психології діяльності в особливих умовах; Теорія та методологія досліджень в межах психології
діяльності в особливих умовах; Психологія поведінки людини в екстремальних ситуаціях; Проблеми
психологічної реабілітації; Психологічна безпека персоналу екстремальних видів діяльності.
На наукові інтереси здобувачів зорієнтовані такі вибіркові дисципліни ОНП: Інструментальні засоби
наукових досліджень; Психотравматологія; Філософська антропологія.
Професійна компонента «Теорія та методологія досліджень в межах психології діяльності в особливих
умовах» сприяє розвитку наукового світогляду здобувачів зі спеціальності «Екстремальна та кризова
психологія».
Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю
Повноцінна підготовка здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за ОНП «Екстремальна та
кризова психологія» забезпечується збалансованим поєднанням лекцій, семінарів, практичних занять
з таких дисциплін: Управління науковими проектами та інтелектуальна власність; Теоретикометодологічні проблем психології діяльності в особливих умовах, які відповідають компетентності «ЗК
3. Здатність розробляти та управляти проектами, проводити комплексні наукові дослідження» та
мають загальну суму 6 кредитів. Їх вивчення передбачає розв’язування наукових завдань, виконання
проектів, написання наукових статей, проведення дослідницької роботи, маючи за мету підготовку
дисертаційної роботи.
Наукова складова ОНП має наступну потенційну тематику наукових досліджень:
1. Оцінки напруженості праці та психофізіологічного навантаження основних видів діяльності у
підрозділах ДСНС України.
2. Психологічне консультування, психотерапія та психореабілітація осіб, постраждалих від
надзвичайної ситуації.
3. Мінімізація психотравматичних наслідків надзвичайних ситуацій психологічними засобами.
4. Технології психологічної допомоги особам, які пережили екстремальну ситуацію.
5. Психологічні механізми оптимізації діяльності в особливих умовах.
6. Діагностика, профілактика та корекція негативних психічних станів фахівців у надзвичайній
ситуації.
Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за
спеціальністю та/або галуззю
Повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за
спеціальністю «Екстремальна та кризова психологія» забезпечують такі освітні компоненти ОНП:
Методика викладання у вищій школі; Практикум з наукової комунікації та Педагогічна практика. Ці
освітні компоненти відповідають компетентності «ЗК 8. Здатність використовувати основи
педагогічної діяльності, дидактики вищої школи, традиційні та інноваційні форми навчання і
педагогічних технологій, наукової організації праці викладача ЗВО» та мають загальну суму 9
кредитів.
Успішне вивчення зазначених освітніх компонентів спрямоване на отримання результату навчання
«Використовувати нормативно-правове та науково-методичне забезпечення вищої освіти, сучасні
засоби і технології організації та здійснення освітнього процесу, різноманітні аспекти виховної
роботи, інноваційні методи навчання».
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Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам
досліджень наукових керівників
З метою забезпечення відповідності тематики наукових досліджень здобувачів напрямам досліджень
наукових керівників, аспіранти при вступі до ад’юнктури університету обговорюють тему наукових
досліджень в наступній послідовності: 1) з науковим керівником; 2) на засіданні кафедри; 3) на вченій
раді університету. Це дозволяє забезпечити умову відповідності наукових тем здобувачів науковим
темам і програмам університету та напрямам досліджень їх наукових керівників.
Крім того пріоритетні напрямки наукової діяльності університету у сфері психологічного
забезпечення діяльності співробітників ДСНС та населення в умовах надзвичайної ситуації (Оцінка
напруженості праці та психофізіологічної «вартості» основних видів діяльності в межах ДСНС;
Визначення факторів професійної незадоволеності серед персоналу ДСНС та основних
функціональних порушень психічної сфери особистості, що виникають у працівників в процесі
службової діяльності; Розробка новітніх методів та психотехнологій в межах професійнопсихологічної підготовки та постекстремальної роботи з персоналом ДСНС, психологічного
забезпечення відновлювального періоду діяльності особового складу після виконання складних задач
службової діяльності; Діагностика, профілактика та корекція негативних психічних станів, що
виникають у працівників ДСНС; Дослідження проблем психологічного консультування, психотерапії та
психореабілітації людей, постраждалих від надзвичайних ситуацій тощо) корелюють з потенційною
тематикою наукових досліджень здобувачів відповідно до наукової складової ОНП.
Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально
забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації
результатів наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів)
Щодо організаційного забезпечення, то в НУЦЗ України обговорення результатів наукових
досліджень аспірантів (ад’юнктів) в межах ОНП організовано наступним чином:
1) щоквартально на засіданнях кафедри;
2) щороку на науково-практичних конференціях та інших заходах наукового профілю, що проходять в
НУЦЗ України (конкретні приклади наведені за посиланням http://nuczu.edu.ua/ukr/nauka/konferentsii);
3) протягом року на науково-практичних конференціях, які проходять на базі інших ЗВО України та
зарубіжжя.
Щодо матеріального забезпечення здобувачів:
1) для проведення наукових досліджень є можливість вільного доступу до лабораторної бази
університету;
2) публікація тез доповідей на конференціях НУЦЗ України відбувається на безоплатній основі.
Наведені організаційні заходи повною мірою задовольняють вимогам висвітлення та апробації
результатів досліджень в рамках експерименту МОН щодо присудження освітньо-наукового ступеня
доктора філософії.
Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до
міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи
Належний рівень іноземного академічного письма, достатній для комунікації в міжнародному
науковому середовищі з метою апробації результатів наукових досліджень здобувачів забезпечує
освітній компонент ОНП «Академічна іноземна мова».
З метою забезпечення можливості долучення здобувачів університету до міжнародної академічної
спільноти за ініціативи та на базі НУЦЗ України проводиться Міжнародна науково-практична
конференція молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту» із
залученням академічної спільноти за спеціальністю з таких країн як Білорусь, Азербайджан,
Казахстан, Польща, Болгарія, Королівство Швеції тощо. Крім того здобувачі мають змогу вільно брати
участь в інших міжнародних наукових заходах та спільних дослідницьких проектах.
Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються
В НУЦЗ України наукові керівники разом з аспірантами (ад’юнктами) проводять наукові дослідження в
рамках науково-дослідних робіт, реєстр яких ведеться у відділі організації науково-дослідної роботи
НУЦЗ України (http://nuczu.edu.ua/ukr/nauka/viddil-orhanizatsii-naukovo-doslidnoi-roboty). Пріоритетними
для НУЦЗ України є проведення комерціоналізованих науково-дослідних робіт наукових керівників та
здобувачів, у тому числі і на замовлення ДСНС, що підтверджує практичну значимість цих
досліджень. Результати цієї діяльності регулярно публікуються у періодичних наукових виданнях
НУЦЗ України (http://pes.nuczu.edu.ua/uk/, http://nuczu.edu.ua/ukr/nauka/zbirky-naukovykh-prats/zbirkynaukovykh-prats-petakp, http://vdu-nuczu.net/ua/, http://jteb.nuczu.edu.ua/uk/,
http://nuczu.edu.ua/ukr/nauka/zbirky-naukovykh-prats/east-journal-of-security-studies,
http://nuczu.edu.ua/ukr/nauka/zbirky-naukovykh-prats/zbirky-naukovykh-prats-ppb), а також в інших
наукових виданнях України та зарубіжжя.
Результати усіх науково-дослідних робіт мають впровадження у навчальний процес НУЦЗ України, у
практичну діяльність підрозділів ДСНС, а також інших зацікавлених установ та організацій, що
підтверджується відповідними актами.
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Участь наукових керівників ад’юнктів (аспірантів) у дослідницьких проектах відображена у Планах
науково-дослідних робіт та Планах впровадження результатів науково-дослідних робіт, які щороку
розробляються відділом організації науково-дослідної роботи та затверджуються ректором НУЦЗ
України.
Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів)
З метою дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності в НУЦЗ України розроблено та
схвалено Кодекс академічної доброчесності Національного університету цивільного захисту України.
Реалізація політики академічної доброчесності в НУЦЗ України здійснюється через:
діяльність Комісії академічної доброчесності університету;
створення і функціонування системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
протидію будь-яким проявам неправомірної вигоди;
інформування на веб-сайті університету та в соціальних мережах про заходи щодо забезпечення
принципів та правил академічної доброчесності;
проведення тренінгів і семінарів із залученням наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів) з
метою заохочення їх до етичної поведінки та формування навичок протидії академічній нечесності;
формування умов для розвитку взаємної довіри й поваги між науковими керівниками та
здобувачами;
участь університету в Проекті сприяння академічної доброчесності в Україні (Strengthening Academic
Integrity in Ukraine Project), що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти в
партнерстві із МОН України та за підтримки Посольства США);
вивчення досвіду вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти щодо реалізації принципів
академічної доброчесності в освітньому середовищі.
Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності
В НУЦЗ України контроль за дотриманням науково-педагогічними і науковими працівниками
принципів і правил академічної доброчесності здійснюють начальники (завідувачі) відповідних
кафедр та керівники наукових підрозділів.
Питання про дотримання науково-педагогічними і науковими працівниками принципів і правил
академічної доброчесності щосеместрово розглядаються на засіданнях вчених рад факультетів та
засіданнях кафедр.
Усі науково-педагогічні й наукові працівники, що приймаються на роботу, разом із заявою на
працевлаштування зазначають, що вони ознайомлені з нормами Кодексу академічної доброчесності
НУЦЗ України, зобов’язуються його дотримуватися та погоджуються з можливістю притягнення їх до
відповідальності за його порушення.
Також відділом персоналу, спільно з навчально-методичним відділом, відділом організації науководослідної роботи проводиться попередній, а у подальшому постійний моніторинг дотримання вимог
академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками, які приймаються на роботу до
університету.
Завдяки сумлінному дотриманню стандартів академічної доброчесності співробітниками НУЦЗ
України, з моменту схвалення Кодексу академічної доброчесності до сьогодні в університеті не
виявлено порушень академічної доброчесності жодним учасником освітнього процесу підготовки
здобувачів 3 рівня вищої освіти.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП
Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
ОНП розвивається з огляду на існуючі тенденції у галузі психології, сучасної уяви щодо основних
понять парадигми «Екстремальна та кризова психологія», менеджменту надзвичайних ситуацій
природного та техногенного характеру. Освітньо-наукова програма носить міждисциплінарний
характер.
Виходячи з проведеного самоаналізу, визначено сильні сторони ОНП «Екстремальна та кризова
психологія»:
1. Актуальність, що визначається сучасними тенденціями ринку праці: має крос-дисциплінарну
специфіку, яка створює перспективну конкурентну спроможність на ринку праці, бо знаходиться на
перетині трьох сфер: наукової, безпекової та управлінської; є перспективною з точки зору
подальшого працевлаштування та професійного зростання в Україні, де найбільша частка зайнятих
(41 %) припадає на професійну групу «керівники, службовці, професіонали та фахівці» (Державна
служба зайнятості України, 2019); формує управлінські та наукові компетентності, що набувають все
більшої потреби в сфері національної безпеки та має постійний попит в Україні (Стратегія
національної безпеки України, 2015).
2. Академічний потенціал кафедр, які задіяні у навчальному процесі за наведеною освітньо-науковою
програмою забезпечують високу ефективність навчально-наукового процесу з підготовки докторів
філософії, що підтверджується науковим, освітнім та практичним досвідом викладачів. Останній
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постійно нарощується завдяки підвищенню кваліфікації – як професійної (Перелигіна Л.А., Балабанова
Л.М., Богданова І.Є. Кучеренко С.М., Промська А.С.), так і мовної (отримання у 2019 році викладачами
кафедри сертифікатів з володіння іноземною мовою); завдяки особистій активності викладачів у
міжнародних проектах, форумах та конференціях (Балабанова Л.М., Перелигіна Л.А., Сергієнко Н.П.).
3. Наявність освітньо-наукової програми «Екстремальна та кризова психологія» саме в НУЦЗ України,
який є провідним закладом вищої освіти системи цивільної безпеки (ДСНС) України, дозволяє: поперше, значно підсилити підготовку фахівців у сфері екстремальної та кризової психології, ІТінструментарієм, яка має надважливе значення для подальшого проведення наукових досліджень,
працевлаштування, професійного зростання здобувачів освітнього ступеня доктора філософії; подруге, організувати освітній процес, використовуючи інфраструктурні можливості університету.
Проте, за результатами самоаналізу визначено і слабкі сторони ОНП, що потребують окремої уваги, а
саме відсутність практики викладання дисциплін ОНП англійською мовою, що мало б значно
розширити можливості для нового набору та академічної мобільності.
Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Оскільки освітньо-наукова програма «Екстремальна та кризова психологія» відноситься до
проблематики вирішення найбільш гострих викликів сучасності, пов'язаних із психологічним
забезпеченням діяльності фахівців сектору безпеки і оборони України та збереження психічного
здоров’я, це передбачає обов'язковий її перегляд, оновлення та модернізацію у відповідності до
передових світових практик в таких напрямках:
оновлення профілю програми, включно з основними результатами навчання, навчальним
середовищем та основними навчальними, викладацькими та оціночними заходами;
переробка навчального плану та його компонентів у кредитах, включно із розробкою та
впровадженням нових дисциплін та модернізацією змісту існуючих компонентів;
створення/оновлення двомовного (українська та англійська) контенту для дисциплін ОНП, що
відповідає новій безпековій реальності; розробка/оновлення відповідного нормативного та
методичного забезпечення дисциплін;
розробка та впровадження в освітній процес нових методик навчання, які спрямовані на
забезпечення стійкості професійної діяльності в умовах сучасних небезпекових викликів;
розробка дистанційних курсів для нових дисциплін;
підготовка викладачів, які забезпечують викладання дисциплін ОНП, для роботи за передовими
європейськими практиками, для формування відповідного навчального контенту;
оновлення матеріального забезпечення наукових досліджень.
Для здійснення цих завдань НУЦЗ України протягом наступних 3-х років планує отримати
партнерську підтримку в результаті взаємодії із ЗВО, організаціями та установами: Латвії, Республіки
Польща, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Болгарії та іншими країнами у рамках договорів
про співпрацю.


Запевнення
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову
інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою
програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих
до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
Додатки:
Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів
навчання та оцінювання
***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення
такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці
повноваження.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Назва
освітнього
компонента

ОК 9.
Психологія
поведінки
людини в
екстремальних
ситуаціях

Вид
компонента

навчальна
дисципліна

Силабус або інші навчально-методичні матеріали

Назва
файла

Хеш файла

37264
PPL v ES
zf.pdf

HqNsuTNsinYKQtidFZgocLKNREiUNLYLRJjODTZA4fs=

Якщо освітній
компонент
потребує
спеціального
матеріальнотехнічного
та/або
інформаційного
забезпечення,
наведіть
відомості щодо
нього*

Для набуття
здобувачами
практичних
навичок є Центр
психотренінгових
технологій:
1. Кімната
катастроф, 60 м2.
2. Конференц
зала, 78 м2.
3. Кімната для
проведення кавабрейку, 30 м2.
4. Кімната
релаксу, 30 м2.
5. Кімната
індивідуального
консультування,
128 м2.
Перелік
обладнання та
устаткування для
забезпечення
освітнього
процесу:
1. Мультимедійне
обладнання (3
од.);
2. Ноутбук (3
од.);
3. Телевізор (2
од.).;
4. Відеокарта
NVIDA GeForce
MX130.
Наявне
комп'ютерне та
програмне
забезпечення є
достатнім для
реалізації
компетенцій ЗВО,
відповідно вимог
ОНП.

ОК 9.
Психологія
поведінки
людини в
екстремальних
ситуаціях

навчальна
дисципліна

37264
PPL v ES
df.pdf

hIK/CXIJ6TX3j0Adgn9UIbR9ZmXCVSo46pwpLI+pNSk=

Для набуття
здобувачами
практичних
навичок є Центр
психотренінгових
технологій:
1. Кімната
катастроф, 60 м2.
2. Конференц
зала, 78 м2.
3. Кімната для
проведення кавабрейку, 30 м2.
4. Кімната
релаксу, 30 м2.
5. Кімната
індивідуального
консультування,
128 м2.
Перелік
обладнання та
устаткування для

устаткування для
забезпечення
освітнього
процесу:
1. Мультимедійне
обладнання (3
од.);
2. Ноутбук (3
од.);
3. Телевізор (2
од.).;
4. Відеокарта
NVIDA GeForce
MX130.
Наявне
комп'ютерне та
програмне
забезпечення є
достатнім для
реалізації
компетенцій ЗВО,
відповідно вимог
ОНП.
ОК 8.
Проблеми
психологічної
реабілітації

навчальна
дисципліна

3264 PPR
zf.pdf

P1yNZEvzweue3BuaDYtffjnUzPMH9v11TuUhUfmlz0Y=

Для набуття
здобувачами
практичних
навичок є Центр
психотренінгових
технологій:
1. Кімната
катастроф, 60 м2.
2. Конференц
зала, 78 м2.
3. Кімната для
проведення кавабрейку, 30 м2.
4. Кімната
релаксу, 30 м2.
5. Кімната
індивідуального
консультування,
128 м2.
Перелік
обладнання та
устаткування для
забезпечення
освітнього
процесу:
1. Мультимедійне
обладнання (3
од.);
2. Ноутбук (3
од.);
3. Телевізор (2
од.).;
4. Відеокарта
NVIDA GeForce
MX130.

ОК 8.
Проблеми
психологічної
реабілітації

навчальна
дисципліна

37264
PPR
df.pdf

nMbuYhMQlil/6CpPcR7pq64pKWXTAn3iVGUQnsaBFmc=

Для набуття
здобувачами
практичних
навичок є Центр
психотренінгових
технологій:
1. Кімната
катастроф, 60 м2.
2. Конференц
зала, 78 м2.
3. Кімната для
проведення кавабрейку, 30 м2.
4. Кімната
релаксу, 30 м2.
5. Кімната
індивідуального
консультування,
128 м2.
Перелік
обладнання та
устаткування для
забезпечення
освітнього
процесу:
1. Мультимедійне
обладнання (3

обладнання (3
од.);
2. Ноутбук (3
од.);
3. Телевізор (2
од.).;
4. Відеокарта
NVIDA GeForce
MX130.
ОК 7.
Теоретикометодологічні
проблеми
психології
діяльності в
особливих
умовах

навчальна
дисципліна

37264
TMPPDOY
zf.pdf

Vp54QqpCQfqCGIJUA9u8+GrN4x+/cAtXdCeAlI0OOZI=

Спеціалізована
аудиторія № 423,
38 м2.
Перелік
обладнання та
устаткування для
забезпечення
освітнього
процесу:
1. Ноутбук (1
од.);
2. Телевізор (1
од.);

ОК 7.
Теоретикометодологічні
проблеми
психології
діяльності в
особливих
умовах

навчальна
дисципліна

37264
TMPPDOY
df.pdf

uMIWp3A0NkmpgTlzAsYC6tfVYHVgvwrDVZRg1s9M+lo=

Спеціалізована
аудиторія № 423,
38 м2.
Перелік
обладнання та
устаткування для
забезпечення
освітнього
процесу:
1. Ноутбук (1
од.);
2. Телевізор (1
од.);

ОК 6.
Педагогічна
практика

практика

37264
PP.pdf

zlrIQdwasgCPm531RWauR9zJFfCQ4RgsxLJgNvPZJMM=

ОК 5.
Практикум з
наукової
комунікації

навчальна
дисципліна

37264
PNK
zf.pdf

gBFLrJqiJq3EKFzdBc4KNa7MDF5wuavMqJfdaeQ1Nus=

Для набуття
здобувачами
практичних
навичок роботи з
комп’ютерами та
програмним
забезпеченням є
2 спеціалізованих
аудиторії з ПК:
1. Аудиторія
№425
- 16 Ноутбуків
HP250 G5
(W4N35EA).
- 3 Ноутбуки
ASUS X 541SC
X541SCX0014D.
- Ноутбук Fujitsu
LIFEBOOK AH532
FJNBB2B.
- Ноутбук Lenovo
G500.
- Проектор Nec
V260G
- Інтерактивна
дошка Triumph
Board TOUCH 80"
- Телевізор LG
42LA60S
- Комплекс
оперативного
контролю знань
RESPONSE CPS IR
CLASSPACK 24
У навчальному
процесі
використовується
програмне
забезпечення
вільного
розповсюдження:
Linux Ubuntu
16.04;
LibreOffice 5;
безкоштовні
пробні версії ПО

пробні версії ПО
Microsoft Office,
Windows.
2. Аудиторія
№426
Телевізор LED
40 SAMSUNG UE40 D 5520RWXUA
Проектор BenQ
MS 502(SVGA
800х600 2700
ANSI Lumens DLP)
11 ПК ТОРНАДО
CELERON 2700
MNZ, Intel Plumb
Island D845EPI,
Intel Celeron, 2700
MHz, DDR 128 MB,
SAMSUNG
SP0802N 80 ГБ,
RADEON 9200 SE
Family 64 МБ, LCD
Phillips
222EL2SB#,
введені в
експлуатацію в
2013 р.
Linux Ubuntu
16.04;
LibreOffice 5;
безкоштовні
пробні версії ПО
Microsoft Office,
Windows.
ОК 5.
Практикум з
наукової
комунікації

навчальна
дисципліна

37264
PNK
df.pdf

1zjgxfq9PalaiKTLsNkmbGzWP8nHeFEiQGuA2vfux1I=

Для набуття
здобувачами
практичних
навичок роботи з
комп’ютерами та
програмним
забезпеченням є
2 спеціалізованих
аудиторії з ПК:
1. Аудиторія
№425
- 16 Ноутбуків
HP250 G5
(W4N35EA).
- 3 Ноутбуки
ASUS X 541SC
X541SCX0014D.
- Ноутбук Fujitsu
LIFEBOOK AH532
FJNBB2B.
- Ноутбук Lenovo
G500.
- Проектор Nec
V260G
- Інтерактивна
дошка Triumph
Board TOUCH 80"
- Телевізор LG
42LA60S
- Комплекс
оперативного
контролю знань
RESPONSE CPS IR
CLASSPACK 24
У навчальному
процесі
використовується
програмне
забезпечення
вільного
розповсюдження:
Linux Ubuntu
16.04;
LibreOffice 5;
безкоштовні
пробні версії ПО
Microsoft Office,
Windows.
2. Аудиторія
№426
Телевізор LED
40 SAMSUNG UE40 D 5520RWXUA
Проектор BenQ

Проектор BenQ
MS 502(SVGA
800х600 2700
ANSI Lumens DLP)
11 ПК ТОРНАДО
CELERON 2700
MNZ, Intel Plumb
Island D845EPI,
Intel Celeron, 2700
MHz, DDR 128 MB,
SAMSUNG
SP0802N 80 ГБ,
RADEON 9200 SE
Family 64 МБ, LCD
Phillips
222EL2SB#,
введені в
експлуатацію в
2013 р.
Linux Ubuntu
16.04;
LibreOffice 5;
безкоштовні
пробні версії ПО
Microsoft Office,
Windows.
ОК 4. Методика навчальна
викладання у
дисципліна
вищій школі

37264
MVVH
zf.pdf

whyJ0Nt+ZMf2fgNGzUnuCLmLOPN6hc5Qhq/o9XrYDSY=

Спеціалізована
аудиторія № 423,
38 м2.
Перелік
обладнання та
устаткування для
забезпечення
освітнього
процесу:
1. Ноутбук (1
од.);
2. Телевізор (1
од.);

ОК 4. Методика навчальна
викладання у
дисципліна
вищій школі

37264
MVVH
df.pdf

y89P0q+o8dRZLbGg72chklS+ajZkZqXjaw1SIh3Mw8E=

Спеціалізована
аудиторія № 423,
38 м2.
Перелік
обладнання та
устаткування для
забезпечення
освітнього
процесу:
1. Ноутбук (1
од.);
2. Телевізор (1
од.);

ОК 3.
Управління
науковими
проектами та
інтелектуальна
власність

навчальна
дисципліна

37264
UNPtaIV
zf.pdf

fzcigTpVAM//ygyEA8Zw/RIlqD8u8F4yH/oeiVd+Tdc=

Перелік
обладнання та
устаткування для
забезпечення
освітнього
процесу:
1. Мультимедійне
обладнання (1
од.);
2. Ноутбук (1
од.);
3. Телевізор (1
од.).

ОК 3.
Управління
науковими
проектами та
інтелектуальна
власність

навчальна
дисципліна

37256
UNPtaIV
df.pdf

6hYwJw4BGrAtInBC/oytfpEOhpu7NNuaR3tOAsikGNc=

Перелік
обладнання та
устаткування для
забезпечення
освітнього
процесу:
1. Мультимедійне
обладнання (1
од.);
2. Ноутбук (1
од.);
3. Телевізор (1
од.).

ОК 2.
Академічна
іноземна мова

навчальна
дисципліна

37264
AIM
zf.pdf

CAyU4xGVRD0Yn8FYIzEs838mZyPb53yA6psRnIIRum8=

Для набуття
здобувачами
практичних
навичок роботи з
комп’ютерами та
програмним

програмним
забезпеченням є
2 спеціалізованих
аудиторії з ПК:
Аудиторія №425
- 16 Ноутбуків
HP250 G5
(W4N35EA).
- 3 Ноутбуки
ASUS X 541SC
X541SCX0014D.
- Ноутбук Fujitsu
LIFEBOOK AH532
FJNBB2B.
- Ноутбук Lenovo
G500.
- Проектор Nec
V260G
- Інтерактивна
дошка Triumph
Board TOUCH 80"
- Телевізор LG
42LA60S
- Комплекс
оперативного
контролю знань
RESPONSE CPS IR
CLASSPACK 24
У навчальному
процесі
використовується
програмне
забезпечення
вільного
розповсюдження:
- Linux Ubuntu
16.04;
- LibreOffice 5;
- безкоштовні
пробні версії ПО
Microsoft Office,
Windows.
Аудиторія №426
- Телевізор LED
40 SAMSUNG UE40 D 5520RWXUA
- Проектор BenQ
MS 502(SVGA
800х600 2700
ANSI Lumens DLP)
- 11 ПК ТОРНАДО
CELERON 2700
MNZ, Intel Plumb
Island D845EPI,
Intel Celeron, 2700
MHz, DDR 128 MB,
SAMSUNG
SP0802N 80 ГБ,
RADEON 9200 SE
Family 64 МБ, LCD
Phillips
222EL2SB#.
- Linux Ubuntu
16.04;
- LibreOffice 5;
- безкоштовні
пробні версії ПО
Microsoft Office,
Windows.
ОК 2.
Академічна
іноземна мова

навчальна
дисципліна

37264
AIM
df.pdf

zJJM+AbzmuoIrS60J2Tq0/AZDDX7Fil5EsOxB8+W6dY=

Для набуття
здобувачами
практичних
навичок роботи з
комп’ютерами та
програмним
забезпеченням є
2 спеціалізованих
аудиторії з ПК:
Аудиторія №425
- 16 Ноутбуків
HP250 G5
(W4N35EA).
- 3 Ноутбуки
ASUS X 541SC
X541SCX0014D.
- Ноутбук Fujitsu
LIFEBOOK AH532
FJNBB2B.

FJNBB2B.
- Ноутбук Lenovo
G500.
- Проектор Nec
V260G
- Інтерактивна
дошка Triumph
Board TOUCH 80"
- Телевізор LG
42LA60S
- Комплекс
оперативного
контролю знань
RESPONSE CPS IR
CLASSPACK 24
У навчальному
процесі
використовується
програмне
забезпечення
вільного
розповсюдження:
- Linux Ubuntu
16.04;
- LibreOffice 5;
- безкоштовні
пробні версії ПО
Microsoft Office,
Windows.
Аудиторія №426
- Телевізор LED
40 SAMSUNG UE40 D 5520RWXUA
- Проектор BenQ
MS 502(SVGA
800х600 2700
ANSI Lumens DLP)
- 11 ПК ТОРНАДО
CELERON 2700
MNZ, Intel Plumb
Island D845EPI,
Intel Celeron, 2700
MHz, DDR 128 MB,
SAMSUNG
SP0802N 80 ГБ,
RADEON 9200 SE
Family 64 МБ, LCD
Phillips
222EL2SB#.
- Linux Ubuntu
16.04;
- LibreOffice 5;
- безкоштовні
пробні версії ПО
Microsoft Office,
Windows.
ОК 1.
Філософськометодологічні
основи
наукових
досліджень

навчальна
дисципліна

37264
FMOND
zf.pdf

rLo1v1qi/NtXWJ/+IW7FaNc7y1L51A3/cvhSiD5AUzw=

Перелік
обладнання та
устаткування для
забезпечення
освітнього
процесу:
1. Телевізор (1
од.);
2. ПК АМД А6 (1
од.).
В навчальному
процесі
використовується
програмне
забезпечення
вільного
поширення,
достатнє для
реалізації вимог
ОНП.

ОК 1.
Філософськометодологічні
основи
наукових
досліджень

навчальна
дисципліна

37264
FMOND
df.pdf

XJD869whPqrWIGO3WYAGnF+oNGwjYGNhL4IXhy7FqU0=

Перелік
обладнання та
устаткування для
забезпечення
освітнього
процесу:
1. Телевізор (1
од.);
2. ПК АМД А6 (1
од.).

од.).
В навчальному
процесі
використовується
програмне
забезпечення
вільного
поширення,
достатнє для
реалізації вимог
ОНП.
ОК 10.
Психологічна
безпека
персоналу
екстремальних
видів
діяльності

навчальна
дисципліна

37264
PBP
df.pdf

N3v+AbKaC6x9N+VdvsePoFmdgh3NLTFll0whCK05EQ0=

Для набуття
здобувачами
практичних
навичок є Центр
психотренінгових
технологій:
1. Кімната
катастроф, 60 м2.
2. Конференц
зала, 78 м2.
3. Кімната для
проведення кавабрейку, 30 м2.
4. Кімната
релаксу, 30 м2.
5. Кімната
індивідуального
консультування,
128 м2.
Перелік
обладнання та
устаткування для
забезпечення
освітнього
процесу:
1. Мультимедійне
обладнання (3
од.);
2. Ноутбук (3
од.);
3. Телевізор (2
од.).;
4. Відеокарта
NVIDA GeForce
MX130.

ОК 10.
Психологічна
безпека
персоналу
екстремальних
видів
діяльності

навчальна
дисципліна

37264
PBP
zf.pdf

nty0zuwbRxMQuI9iZlRRQZSq62fxS0udJlnpA6T0zio=

Для набуття
здобувачами
практичних
навичок є Центр
психотренінгових
технологій:
1. Кімната
катастроф, 60 м2.
2. Конференц
зала, 78 м2.
3. Кімната для
проведення кавабрейку, 30 м2.
4. Кімната
релаксу, 30 м2.
5. Кімната
індивідуального
консультування,
128 м2.
Перелік
обладнання та
устаткування для
забезпечення
освітнього
процесу:
1. Мультимедійне
обладнання (3
од.);
2. Ноутбук (3
од.);
3. Телевізор (2
од.).;
4. Відеокарта
NVIDA GeForce
MX130.

* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його
достатності для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік
останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення


Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП
Документ
Документ

Назва файла

Хеш файла

Зведенна інформація
про викладачів.pdf

sVOLYH4SsDwETScoUTlXzfj2miv1dk29caG1ekE+b9c=


Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів
навчання та оцінювання
Програмні результати навчання
ОП

Методи навчання

Форми оцінювання

ОК 9. Психологія поведінки людини в екстремальних ситуаціях
ПР 4. Використовувати сучасні
інформаційні джерела
національного та міжнародного
рівня для оцінки стану вивченості
об’єкту досліджень і актуальності
наукової проблеми.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 7. Здійснювати адаптацію та
модифікацію існуючих наукових
підходів і методів до конкретних
ситуацій професійної діяльності.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 15. Проводити науковий пошук і
систематизацію проблемних
ситуацій з обраного наукового
напрямку, використовувати
вітчизняний та зарубіжний досвід
встановлення відповідності
психічних, емоційних особливостей
працівників ДСНС України, інших
ризиконебезпечних професій
вимогам екстремальної та кризової
психології.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,

ПР 14. Аналізувати специфіку
виникнення і протікання кризових
тенденцій та їх вплив на особистісне
і професійне становлення,
правильно підбирати, розробляти та
застосовувати методи, методики і
техніки для діагностики криз
особистості, запобігати виникненню
кризового стану особистості.

відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ОК 9. Психологія поведінки людини в екстремальних ситуаціях
ПР 15. Проводити науковий пошук і
систематизацію проблемних
ситуацій з обраного наукового
напрямку, використовувати
вітчизняний та зарубіжний досвід
встановлення відповідності
психічних, емоційних особливостей
працівників ДСНС України, інших
ризиконебезпечних професій
вимогам екстремальної та кризової
психології.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 14. Аналізувати специфіку
виникнення і протікання кризових
тенденцій та їх вплив на особистісне
і професійне становлення,
правильно підбирати, розробляти та
застосовувати методи, методики і
техніки для діагностики криз
особистості, запобігати виникненню
кризового стану особистості.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 7. Здійснювати адаптацію та
модифікацію існуючих наукових
підходів і методів до конкретних
ситуацій професійної діяльності.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,

ПР 4. Використовувати сучасні
інформаційні джерела
національного та міжнародного
рівня для оцінки стану вивченості
об’єкту досліджень і актуальності
наукової проблеми.

відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ОК 8. Проблеми психологічної реабілітації
ПР 16. Організовувати заходи
спрямовані на охорону психічного
здоров'я персоналу
ризиконебезпечних професій,
створення сприятливих
психологічних, соціальнопсихологічних, психологопедагогічних умов для психічного
розвитку фахівців.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 14. Аналізувати специфіку
виникнення і протікання кризових
тенденцій та їх вплив на особистісне
і професійне становлення,
правильно підбирати, розробляти та
застосовувати методи, методики і
техніки для діагностики криз
особистості, запобігати виникненню
кризового стану особистості.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчально-

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

методичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)
ПР 7. Здійснювати адаптацію та
модифікацію існуючих наукових
підходів і методів до конкретних
ситуацій професійної діяльності.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 4. Використовувати сучасні
інформаційні джерела
національного та міжнародного
рівня для оцінки стану вивченості
об’єкту досліджень і актуальності
наукової проблеми.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 15. Проводити науковий пошук і
систематизацію проблемних
ситуацій з обраного наукового
напрямку, використовувати
вітчизняний та зарубіжний досвід
встановлення відповідності
психічних, емоційних особливостей
працівників ДСНС України, інших
ризиконебезпечних професій

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і

вимогам екстремальної та кризової
психології.

ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ОК 8. Проблеми психологічної реабілітації
ПР 16. Організовувати заходи
спрямовані на охорону психічного
здоров'я персоналу
ризиконебезпечних професій,
створення сприятливих
психологічних, соціальнопсихологічних, психологопедагогічних умов для психічного
розвитку фахівців.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 15. Проводити науковий пошук і
систематизацію проблемних
ситуацій з обраного наукового
напрямку, використовувати
вітчизняний та зарубіжний досвід
встановлення відповідності
психічних, емоційних особливостей
працівників ДСНС України, інших
ризиконебезпечних професій
вимогам екстремальної та кризової
психології.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 14. Аналізувати специфіку
виникнення і протікання кризових
тенденцій та їх вплив на особистісне
і професійне становлення,
правильно підбирати, розробляти та
застосовувати методи, методики і
техніки для діагностики криз
особистості, запобігати виникненню
кризового стану особистості.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 7. Здійснювати адаптацію та
модифікацію існуючих наукових
підходів і методів до конкретних
ситуацій професійної діяльності.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 4. Використовувати сучасні
інформаційні джерела
національного та міжнародного
рівня для оцінки стану вивченості
об’єкту досліджень і актуальності
наукової проблеми.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)
ОК 7. Теоретико-методологічні проблеми психології діяльності в особливих умовах
ПР 1. Володіти концептуальними та
методологічними знаннями в галузі
екстремальної та кризової
психології, бути здатним
застосовувати їх до професійної
діяльності на межі предметних
галузей.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ОК 7. Теоретико-методологічні проблеми психології діяльності в особливих умовах
ПР 1. Володіти концептуальними та
методологічними знаннями в галузі
екстремальної та кризової
психології, бути здатним
застосовувати їх до професійної
діяльності на межі предметних
галузей.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ОК 6. Педагогічна практика
ПР 9. Обирати сучасні форми,
методи, технології та засоби
навчання, орієнтуватися у системі
категорій, знати шляхи підвищення
ефективності навчального процесу.

МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 8. Вміти доступно, на високому
науковому рівні доносити сучасні
наукові знання та результати
досліджень до професійної та
непрофесійної спільноти.

МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання

ФО7. Підсумковий контроль.

(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
ПР 5. Розробляти просвітницькі
матеріали та освітні програми,
впроваджувати їх, отримувати
зворотній зв'язок, оцінювати якість.

МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 4. Використовувати сучасні
інформаційні джерела
національного та міжнародного
рівня для оцінки стану вивченості
об’єкту досліджень і актуальності
наукової проблеми.

МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО7. Підсумковий контроль

ОК 5. Практикум з наукової комунікації
ПР 17. Вести перемовини з
колегами, доступно і аргументовано
представляти результати
досліджень у писемній та усній
формах, брати участь у фахових
дискусіях.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО6. Виставлення балів кожного
заняття.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 8. Вміти доступно, на високому
науковому рівні доносити сучасні
наукові знання та результати
досліджень до професійної та
непрофесійної спільноти.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО6. Виставлення балів кожного
заняття.
ФО7. Підсумковий контроль.

ОК 5. Практикум з наукової комунікації
ПР 17. Вести перемовини з
колегами, доступно і аргументовано
представляти результати
досліджень у писемній та усній
формах, брати участь у фахових
дискусіях.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО6. Виставлення балів кожного
заняття.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 8. Вміти доступно, на високому
науковому рівні доносити сучасні
наукові знання та результати
досліджень до професійної та
непрофесійної спільноти.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО6. Виставлення балів кожного
заняття.
ФО7. Підсумковий контроль.

ОК 4. Методика викладання у вищій школі

ПР 9. Обирати сучасні форми,
методи, технології та засоби
навчання, орієнтуватися у системі
категорій, знати шляхи підвищення
ефективності навчального процесу.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 5. Розробляти просвітницькі
матеріали та освітні програми,
впроваджувати їх, отримувати
зворотній зв'язок, оцінювати якість.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 4. Використовувати сучасні
інформаційні джерела
національного та міжнародного
рівня для оцінки стану вивченості
об’єкту досліджень і актуальності
наукової проблеми.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ОК 4. Методика викладання у вищій школі
ПР 9. Обирати сучасні форми,

МН1. Словесні методи навчання

ФО1. Повсякденне спостереження

методи, технології та засоби
навчання, орієнтуватися у системі
категорій, знати шляхи підвищення
ефективності навчального процесу.

(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 5. Розробляти просвітницькі
матеріали та освітні програми,
впроваджувати їх, отримувати
зворотній зв'язок, оцінювати якість.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 4. Використовувати сучасні
інформаційні джерела
національного та міжнародного
рівня для оцінки стану вивченості
об’єкту досліджень і актуальності
наукової проблеми.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ОК 3. Управління науковими проектами та інтелектуальна власність
ПР 7. Здійснювати адаптацію та
модифікацію існуючих наукових

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача

підходів і методів до конкретних
ситуацій професійної діяльності.

створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 4. Використовувати сучасні
інформаційні джерела
національного та міжнародного
рівня для оцінки стану вивченості
об’єкту досліджень і актуальності
наукової проблеми.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 3. Узагальнювати результати
власних наукових досліджень у
формі наукових
звітів різних форм (тез, статей,
доповідей, презентацій).

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 2. Планувати та реалізувати на
практиці оригінальне самостійне
наукове психологічне дослідження,
яке має наукову новизну,
теоретичну і практичну цінність і
сприяє розв’язанню значущих
наукових та соціальних проблем.

програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)
МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 10. Володіти здатністю та
готовністю формулювати цілі та
організовувати науководослідницьку діяльність у галузі
методології екстремальної та
кризової психології.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 11. Здійснювати розробку
відповідних методичних процедур
при проведенні дослідження із
застосуванням валідних та надійних
методів.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси)).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)
ПР 13. Дотримуватись з опорою на
закон етичних норм, враховувати
авторське право та норми
академічної доброчесності при
проведенні наукових досліджень,
презентації їх результатів та у
науково-педагогічній діяльності.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 19. Володіти навичками аналізу
та самоаналізу науково - дослідної
та науково-педагогічної діяльності,
психічних процесів, поведінки,
розробки прогностичних моделей,
планування, організаторської,
координаційної та управлінської
діяльності, здійснювати
саморозвиток, самоосвіту,
самовиховання, самоорганізацію.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 18. Здійснювати розробку
відповідних методичних процедур
при проведенні дослідження,
визначати адекватність методів
психологічного дослідження меті та
завданням

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,

ПР 12. Здійснювати критичне
осмислення видів та форм науководослідної роботи, критичне
осмислення вимог та структури
публікації наукових результатів,
володіти навичками аналізу
результатів досліджень та
самостійної інтерпретації
результатів комп'ютерної обробки
експериментальних психологічних
даних.

навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ОК 3. Управління науковими проектами та інтелектуальна власність
ПР 19. Володіти навичками аналізу
та самоаналізу науково - дослідної
та науково-педагогічної діяльності,
психічних процесів, поведінки,
розробки прогностичних моделей,
планування, організаторської,
координаційної та управлінської
діяльності, здійснювати
саморозвиток, самоосвіту,
самовиховання, самоорганізацію.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

відповідним освітнім компонентом)
ПР 18. Здійснювати розробку
відповідних методичних процедур
при проведенні дослідження,
визначати адекватність методів
психологічного дослідження меті та
завданням

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 13. Дотримуватись з опорою на
закон етичних норм, враховувати
авторське право та норми
академічної доброчесності при
проведенні наукових досліджень,
презентації їх результатів та у
науково-педагогічній діяльності.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 12. Здійснювати критичне
осмислення видів та форм науководослідної роботи, критичне
осмислення вимог та структури
публікації наукових результатів,
володіти навичками аналізу
результатів досліджень та
самостійної інтерпретації
результатів комп'ютерної обробки
експериментальних психологічних
даних.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)
ПР 11. Здійснювати розробку
відповідних методичних процедур
при проведенні дослідження із
застосуванням валідних та надійних
методів.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси)).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 10. Володіти здатністю та
готовністю формулювати цілі та
організовувати науководослідницьку діяльність у галузі
методології екстремальної та
кризової психології.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 7. Здійснювати адаптацію та
модифікацію існуючих наукових
підходів і методів до конкретних
ситуацій професійної діяльності.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,

(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 4. Використовувати сучасні
інформаційні джерела
національного та міжнародного
рівня для оцінки стану вивченості
об’єкту досліджень і актуальності
наукової проблеми.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 3. Узагальнювати результати
власних наукових досліджень у
формі наукових
звітів різних форм (тез, статей,
доповідей, презентацій).

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 2. Планувати та реалізувати на
практиці оригінальне самостійне
наукове психологічне дослідження,
яке має наукову новизну,
теоретичну і практичну цінність і

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання

сприяє розв’язанню значущих
наукових та соціальних проблем.

понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ОК 2. Академічна іноземна мова
ПР 6. Володіти комунікативними
навичками, доступно і
аргументовано представляти
результати досліджень на рівні
вільного спілкування в іншомовному
середовищі фахівців щодо проблем
екстремальної та кризової
психології.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО5. Тестування.
ФО6. Виставлення балів кожного
заняття.
ФО7. Підсумковий контроль.

ОК 2. Академічна іноземна мова
ПР 6. Володіти комунікативними
навичками, доступно і
аргументовано представляти
результати досліджень на рівні
вільного спілкування в іншомовному
середовищі фахівців щодо проблем
екстремальної та кризової
психології.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО5. Тестування.
ФО6. Виставлення балів кожного
заняття.
ФО7. Підсумковий контроль.

ОК 1. Філософсько-методологічні основи наукових досліджень
ПР 20. Володіти особливостями
філософської методології як форми
концептуалізації наукового досвіду,
закономірностей розвитку категорій
і методів філософії, вміти
формулювати аргументовану
позицію в питаннях наукового
світогляду, теоретично аналізувати
наукові ідеї та факти, мати навички
критичного аналізу теоретичного
досвід

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ОК 1. Філософсько-методологічні основи наукових досліджень
ПР 20. Володіти особливостями
філософської методології як форми
концептуалізації наукового досвіду,
закономірностей розвитку категорій
і методів філософії, вміти
формулювати аргументовану
позицію в питаннях наукового
світогляду, теоретично аналізувати
наукові ідеї та факти, мати навички
критичного аналізу теоретичного
досвід

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ОК 10. Психологічна безпека персоналу екстремальних видів діяльності
ПР 4. Використовувати сучасні
інформаційні джерела
національного та міжнародного
рівня для оцінки стану вивченості
об’єкту досліджень і актуальності
наукової проблеми.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 7. Здійснювати адаптацію та
модифікацію існуючих наукових
підходів і методів до конкретних
ситуацій професійної діяльності.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.

інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 14. Аналізувати специфіку
виникнення і протікання кризових
тенденцій та їх вплив на особистісне
і професійне становлення,
правильно підбирати, розробляти та
застосовувати методи, методики і
техніки для діагностики криз
особистості, запобігати виникненню
кризового стану особистості.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 16. Організовувати заходи
спрямовані на охорону психічного
здоров'я персоналу
ризиконебезпечних професій,
створення сприятливих
психологічних, соціальнопсихологічних, психологопедагогічних умов для психічного
розвитку фахівців.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 19. Володіти навичками аналізу
та самоаналізу науково - дослідної
та науково-педагогічної діяльності,
психічних процесів, поведінки,
розробки прогностичних моделей,
планування, організаторської,
координаційної та управлінської
діяльності, здійснювати
саморозвиток, самоосвіту,
самовиховання, самоорганізацію.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)
ПР 15. Проводити науковий пошук і
систематизацію проблемних
ситуацій з обраного наукового
напрямку, використовувати
вітчизняний та зарубіжний досвід
встановлення відповідності
психічних, емоційних особливостей
працівників ДСНС України, інших
ризиконебезпечних професій
вимогам екстремальної та кризової
психології.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ОК 10. Психологічна безпека персоналу екстремальних видів діяльності
ПР 4. Використовувати сучасні
інформаційні джерела
національного та міжнародного
рівня для оцінки стану вивченості
об’єкту досліджень і актуальності
наукової проблеми.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 7. Здійснювати адаптацію та
модифікацію існуючих наукових
підходів і методів до конкретних
ситуацій професійної діяльності.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 14. Аналізувати специфіку
виникнення і протікання кризових
тенденцій та їх вплив на особистісне
і професійне становлення,
правильно підбирати, розробляти та
застосовувати методи, методики і
техніки для діагностики криз

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН3. Наочні методи навчання

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні

особистості, запобігати виникненню
кризового стану особистості.

(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 15. Проводити науковий пошук і
систематизацію проблемних
ситуацій з обраного наукового
напрямку, використовувати
вітчизняний та зарубіжний досвід
встановлення відповідності
психічних, емоційних особливостей
працівників ДСНС України, інших
ризиконебезпечних професій
вимогам екстремальної та кризової
психології.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 16. Організовувати заходи
спрямовані на охорону психічного
здоров'я персоналу
ризиконебезпечних професій,
створення сприятливих
психологічних, соціальнопсихологічних, психологопедагогічних умов для психічного
розвитку фахівців.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

ПР 19. Володіти навичками аналізу
та самоаналізу науково - дослідної
та науково-педагогічної діяльності,
психічних процесів, поведінки,
розробки прогностичних моделей,
планування, організаторської,
координаційної та управлінської
діяльності, здійснювати
саморозвиток, самоосвіту,
самовиховання, самоорганізацію.

МН1. Словесні методи навчання
(спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу,
приведення попередніх знань до
усвідомлення нових явищ та
понять).
МН2. Практичні методи навчання
(сприяють формуванню вмінь і
навичок, логічному завершенню
ланки пізнавального процесу
стосовно конкретної теми або
розділу).
МН3. Наочні методи навчання
(передбачають демонстрацію,
ілюстрацію та спостереження
(сприймання процесів без втручання
у ці процеси).
МН4. Робота з навчальнометодичною літературою та
відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та

ФО1. Повсякденне спостереження
за навчальною роботою здобувача
вищої освіти – дозволяє викладачеві
скласти уявлення про його
поведінку на заняттях, сприймання
та осмислення навчального
матеріалу, пам’ять, навчальні
схильності, інтереси та здібності,
якою мірою він виявляє кмітливість і
самостійність у виробленні
практичних умінь, навичок.
ФО2. Усне опитування:
індивідуальне, фронтальне,
ущільнене.
ФО3. Контрольні роботи, перевірка
самостійних робіт.
ФО7. Підсумковий контроль.

комп'ютерними засобами навчання.
МН5. Самостійна робота
(спрямована на використання
набутих знань при розв’язанні
програмних завдань).
МН6. Науково-дослідна робота
(цілеспрямоване повторення
здобувачами окремих дій задля
формування вмінь та навичок за
відповідним освітнім компонентом)

