
 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ 

ВСТУПУ В УНІВЕРСИТЕТ 

 

документ державного зразка про повну загальну 

середню освіту (документ про здобутий освітньо-

кваліфікаційний рівень) і додаток до нього за 

особистим вибором оригінали або ксерокопії;  

медична довідка за формою 086-О (оригінал або її 

завірену ксерокопію); 8 фотокарток розміром 3х4 см;  

сертифікати Українського центру оцінювання 

якості освіти (оригінал або завірену ксерокопію) з 

наступних предметів: 

 українська мова та література;  

 біологія (профільний);  

 історія України або іноземна мова. 

 

При собі мати: 

 паспорт (свідоцтво по народження для осіб, які 

за віком не мають паспорта та довідку з місця 

проживання встановленого зразка);  

 військовий квиток (посвідчення про приписку 

до призовної дільниці);  

 ідентифікаційний код. 
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Сфера практичної психології – це відповідь на 

зростання суспільного інтересу до проблем 

людини і свідчення того, що сучасна психологія 

може успішно вирішувати їх.  

Предметом практичної психології є система 

теоретичних, практичних та організаційних задач, 

які пов’язані з наданням кваліфікованої 

психологічної допомоги людям з приводу їх 

ділових і життєвих труднощів. 

Сучасна практична психологія охоплює 

напрямки, що пов’язані з 

 клінічною психологією; 

 організаційно-психологічним 

(управлінським) консультуванням; 

 психологією реклами, іміджу та зв’язків з 

громадськістю; 

 судово-психологічною експертизою; 

 спеціальними напрямками, як то: психологія 

екстремальних стосунків, професійна практична 

психологія та ін.. 

Практична психологія займається 

проблемами: особистісного, групового 

(сімейного, організаційного) і масового 

(стратегічного) рівнів.  

Практичний психолог допомагає бути в 

гармонії з собою, здатності працювати в команді, 

спроможності бути успішним.  

Успіх в професійній діяльності, навчанні, 

бізнесі, особистому житті, багато в чому 

забезпечуються знаннями практичної психології, 

що допомагають Вам розібратися в собі, в своїх 

діях і вчинках навколишніх людей; будувати 

стосунки в сім'ї, в трудовому колективі; 

виробляти стиль ділового спілкування.  

 

Кваліфікація: бакалавр практичний 

психолог; магістр практичної психології 
 

 

 

 

ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ 

ВИПУСКНИКИ: 
 

Практичний психолог 

Психолог-консультант 

Практичний психолог у силових структурах 

(МНС, МВС, Збройних Силах України, СБУ, 

Департамент прикордонної служби України, Митна 

служба тощо); 

Фахівець з роботи та управління персоналом 

Практичний психолог у психологічній службі 

системи освіти 

Працівник служби зайнятості 

Тренінг-менеджер центрів навчання персоналу 

Практичний психолог у сфері транспорту 

Працівник системи соціальних служб для сім’ї 

дітей та молоді 

Консультант центрів психологічної допомоги, 

телефонів довіри 

 
 

 
 

 

 

 

 

Напрям «Практична психологія» дає 

можливість оволодіння знаннями, уміннями та 

навичками у сферах: 

Коучингу – як набору надійних методик 

розкриття людського потенціалу, досягнення 

цілей, придбання балансу у всіх ключових сферах 

життя (здоров’я, взаємин, сім’я, кар’єра, 

фінансове благополуччя. 

Нейролінгвістичному програмуванні – процесу 

моделювання усвідомлених і неусвідомлених 

типів поведінки людини, за допомогою яких 

формується набір ефективних стратегій. 

Психоаналізу – як методу психотерапії і 

психологічного учіння, що ставить в центр уваги 

несвідомі психічні процеси і мотивації. 

Гештальттерапії – напрямку психотерапії, який 

ставить своїми цілями розширення усвідомлення 

людини, досягнення більшої 

внутрішньоособистісної цілісності, поліпшення 

контакту із зовнішнім світом. 

Психосистемної сімейної терапії – 

психологічної терапії, де сім’я розглядається як 

цілісна система, що прагне до збереження й 

еволюції сформованих зв’язків. 

Психодрами – як методу групової 

психотерапії, що відображує рольову гру, в ході 

якої створюються необхідні умови для 

спонтанного вираження почуттів, пов’язаних з 

найбільш важливими для людини проблемами. 

Казкотерапії – терапії лікування вигадками у 
процесі утворення зв’язків між казковими 

подіями і поведінкою в реальному житті. 

Студентам надається можливість участі у 

програмі «Подвійний диплом», отримати, 

одночасно з дипломом університету, диплом 

магістра University College of Social Sciences 

(Польща) за СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “Управління 

персоналом”. Що дасть можливість майбутнім 

фахівцям працевлаштування в країнах 

Європейського Союзу. 

http://www.wsl.edu.pl/university-college-of-social-sciences/

