ПСИХОЛОГІЯ
Перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти
Форми навчання: денна, заочна (з використанням дистанційних технологій)
Освітній рівень

Бакалавр
Магістр

Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань)
Термін навчання
1. Українська мова і література
2. Математика
4 роки
3. Історія України / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія
1. Іноземна мова
1,5 роки
2. Фаховий іспит
Вступники мають право подавати сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років,
сертифікати ЄВІ з іноземної мови 2020 та 2021 років

Можна здобути без ЗНО / ЄВІ:
ступінь бакалавра на основі освітніх рівнів бакалавра, магістра (спеціаліста), здобутих за іншою спеціальністю;
ступінь магістра на основі освітнього рівня магістра (спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю
Психологія допомагає:
• зрозуміти внутрішній світ людини;
• гармонізувати відносини людини з світом;
• зберегти психічне здоров’я особистості;
• вирішувати проблеми емоційної сфери;
• подолати страхи, труднощі самооцінки, наслідки психотравмуючих ситуацій;
• уникати та вирішувати конфліктні ситуації;
• сформувати ціннісні пріоритети та наміри;
• вдосконалити комунікативні уміння.
Сфери професійної діяльності психолога:
• освіта (ЗДО, ЗСО, ЗПТО, ЗВО) – профорієнтація, психологічний відбір, адаптація до навчання, супровід навчально-виховного
процесу, виявлення та корекція відхилень у поведінці тощо;
• економіка і бізнес (установи, організації, підприємства, фірми) – профвідбір, профадаптація, профнавчання, управління
кадрами, ведення переговорів, вивчення трудових груп, вивчення ринку товарів та послуг, соціально-психологічні тренінги для
персоналу організацій тощо;

• служби сім’ї та соціально-психологічного захисту населення (освітні заклади, психологічні центри, центри реабілітації,
благодійні організації) – терапія міжособистісних стосунків, психологічна допомога у вихованні дітей, сприяння реабілітації та
збереженню психічного здоров’я, робота з психотравмами та психотравмуючими ситуаціями тощо;
• силові структури та спорт (ЗСУ, МВС, охоронні, спортивні, оздоровчі установи) – терапія психічних травм, профвідбір,
підготовка до дій в екстремальних ситуаціях, реабілітація тощо;
• політика (державні установи, громадсько-політичні організації, органи влади та місцевого самоврядування, політичні партії) –
психологічне забезпечення політичних процесів, агітації та реклами; управління процесами у великих соціальних групах тощо.
ВИПУСКНИКАМ ВИДАЄТЬСЯ ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА

