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Передбачає оволодіння майбутніми докторами філософії знаннями
щодо вирішення проблеми у сфері психології діяльності в особливих
умовах, розширює вже існуючі знання та професійні практики на
підставі концептуальних та методологічних знань у галузі психології
діяльності в особливих умовах.
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Чому дисципліна для
мене є важливою/
корисною/
актуальною?

Навчальна дисципліна “Психологія діяльності в особливих умовах”
формує знання щодо змісту, методології, методики і методів
наукового пізнання та практичного дослідження психології
діяльності в особливих умовах психології як предмету наукової
психології.

Які знання я
отримаю?

Знання теоретико-методологічних основ у галузі дослідження
психології діяльності в особливих умовах, як предмету наукової
психології.

Які вміння я
розвину?

Уміння застосовувати основні види наукового аналізу, добирати й
коригувати систему методів, оформлювати і презентувати власні
наукові здобутки відповідно до чинних вимог у галузі дослідження
психології діяльності в особливих умовах, як предмету наукової
психології

Що мене очікує?

Уміння планувати, організовувати, очолювати та здійснювати заходи
моніторингу, аналізу, оцінки та прогнозу, впливу психології
діяльності в особливих умовах на якість професійної діяльності.

Якого результату я
досягну?

Я розвину здатність до творчого мислення та розвитку наукових
знань з проблематики психології діяльності в особливих умовах.
Я розвину вміння застосовувати теоретичні знання у практичній
науковій діяльності.

Під час проведення дисертаційного дослідження доктора філософії та
Де я зможу
застосувати отримані у подальшій науково-педагогічній (науковій) діяльності у ВВНЗ.
знання та вміння?

Зміст навчальної
дисципліни

Тема 1. Теоретико-методологічні підходи до психології діяльності в
особливих умовах.
Тема1. Заняття1. Військово-професійна діяльність як об’єкт
психологічних досліджень.
Тема 1. Заняття 2. Актуальні
проблеми
психологічного
забезпечення професійної діяльності в особливих (екстремальних)
умовах.
Тема 1. Заняття 3. Психологічна адаптація особового складу військ (сил) до
дій в екстремальних умовах.
Тема 1. Заняття 4. Психологічна адаптація військовослужбовців до
дій в особливих (екстремальних) умовах.
Тема 1. Заняття 5. Формування
психологічної
стійкості
до
професійного стресу.
Тема 1. Заняття 6. Психологічні особливості професійної діяльності
військовослужбовців.
Тема 1. Заняття 7. Теорія і практика організації психологічного

забезпечення військ (сил) в арміях провідних країн світу.
Тема 2. Психологічне забезпечення професійної діяльності у
психологічній науці та практиці.
Тема 2. Заняття 1. Психологічне забезпечення дій військ (сил).
Тема 2. Заняття 2. Зміст та завдання психологічної підготовки особового
складу військ (сил).
Тема 2. Заняття 3. Зміст
і
особливості
оцінювання
моральнопсихологічного стану особового складу військ (сил)
Тема 2. Заняття 4. Оцінювання морально-психологічного стану особового
складу військ (сил).
Тема 2. Заняття 5. Психологічна готовність до діяльності в особливих
(екстремальних) умовах.
Тема 2. Заняття 6. Психологічна допомога військовослужбовцям у
війнах та збройних конфліктах.
Тема 2. Заняття 7. Психологічне забезпечення бойових дій.
Тема 3. Теорія і практика організації психологічного забезпечення
операцій (бойових дій).
Тема 3. Заняття 1. Психологічне забезпечення операцій (бойових дій).
Тема 3. Заняття 2. Страх та паніка як астенічний прояв поведінки
особового складу в ході бою (операції)
Тема 3. Заняття 3. Бойові психогенні втрати: причини виникнення,
класифікація та особливості прогнозування.
Тема 3. Заняття 4. Розрахунок бойових психогенних втрат під час дій
військ (сил).
Тема 3. Заняття 5. Бойова психічна травма та психологічна
реабілітація військовослужбовців.
Тема 3. Заняття 6. Довіра до командира як детермінанта поведінки
військовослужбовців у бойових умовах
Тема 3. Заняття 7. Теоретико-методологічні засади дослідження
феноменів страху і паніки.
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«Правила гри»

Взаємоповага, взаємодовіра і співпраця, позитивне ставлення до
взаємонавчання; академічна доброчесність, дисциплінованість,
контактність і оперативність зворотного зв’язку; відкритість і
прозорість, об’єктивність в оцінюванні та самооцінюванні;
обов’язкове
покарання
за
будь-які
прояви
академічної
недоброчесності (перескладання, повторний курс)
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