Спеціальність 053 «Психологія»
спеціалізація «Екстремальна та кризова
психологія»
Екстремальна та кризова психологія – це галузь психології, що
вивчає психологічні закономірності діяльності особистості при виникненні
надзвичайних обставин та ситуацій, пов’язаних з підвищеним професійним
ризиком, небезпекою для життя та здоров’я; займається визначенням
психологічних особливостей життєвої ситуації та індивідуальності людини
або групи, внесенням позитивних змін у процес взаємодії між ними і
профілактикою небажаних форм поведінки для найбільш повного розкриття
сутнісних сил людини.
Психолог за спеціалізацією екстремальна та кризова психологія
розробляє науково обґрунтовані заходи психологічного забезпечення
професійної та функціональної надійності працівників екстремальних
професій при виконанні задач в умовах, що потребують граничної мобілізації
фізичних, психологічних та моральних якостей особистості; надає
психологічну допомогу особистості, яка знаходиться в кризовому стані.
Програма навчання включає різні цикли дисциплін: соціальногуманітарні (історія, філософія, соціологія та ін.), загально-професійні
(загальна психологія, психодіагностика, психологія праці та інженерна
психологія, соціальна та політична психологія, психологія сім’ї тощо),
дисципліни спеціалізації (екстремальна та кризова психологія, психологія
забезпечення професійної діяльності, теорія і практика професійнопсихологічного відбору та ін.). Окрім вивчення теоретичних дисциплін
студенти (курсанти) отримують практичні уміння та навички під час
проходження різних видів практики і стажування.
У процесі підготовки за програмою бакалавра у циклі професійної
підготовки вивчається:
Обов’язкова підготовка:
 Загальна психологія
 Експериментальна психологія
 Соціальна та політична психологія
 Вікова та геронтопсихологія
 Патологічна та клінична психологія
 Диференціальна психологія
 Психодіагностика
 Психологія праці та інженерна психологія
 Організаційна психологія
 Основи психотерапії та психопрофілактики
 Психологія управління та кадровий менеджмент
 Основи психологічної практики (практична психологія)

 Соціально-психологічний тренінг
Вибіркова підготовка:
 Медицина надзвичайних ситуацій
 Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту
 Психологічне консультування
 Екстремальна та кризова психологія
 Психологічний спецпрактикум з екстремальної та кризової психології
 Юридична психологія
 Рятувальна та загальна фізична підготовка
 Основи спеціальної та військової підготовки
 Ігротехнічні методи психології
 Психологія забезпечення професійної діяльності
Перспективи:
Психологи за спеціалізацією екстремальна та кризова психологія мають
широке коло професійної діяльності у різних сферах виробництва, освіти та
виховання, у закладах освіти, у сфері охорони здоров’я та соціального
забезпечення, управління підприємством, обслуговування, громадськополітичних організаціях, центрах працевлаштування. Значні перспективі
психології даної спеціалізації матимуть у силових правоохоронних
відомствах, ЗСУ, ДСНС України.
Можливості працевлаштування:
Областю професійної діяльності фахівців є:
 психолог;
 кризовий психолог;
 психолог-тренер;
 психолог-консультант;
 коуч;
 ергономіст;
 PR-менеджер;
 викладач навчального закладу.
Примірний перелік посад, на які можуть бути призначені випускники :
1. на базі здобутого ступеня бакалавра:
 відповідні посади у підрозділах психологічного забезпечення;
 фахівець підрозділу персоналу
2. на базі здобутого ступеня магістра:
 науковий співробітник;
 викладач навчального закладу;
 психолог, практичний психолог

