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Актуальність деяких професій стає все більшою в умовах зростаючої складності світу, інтенсивності життя та прискорення 

науково-технічного прогресу. Саме до таких спеціальностей належить професія – психолог. Сьогодні, коли суспільні процеси 

стають більш динамічними, часто виникають напружені ситуації у взаєминах між людьми, і в колективах, і в родинах. У зв’язку 
з дефіцитом спілкування підвищилася роль психологічних знань, їх прикладного аспекту. Потреба у кваліфікованій 

психологічній допомозі стала важливою практично для кожної людини. 

Підготовку фахівців даної спеціальності забезпечує кафедра психології МДУ. 

Професія психолога є особливим видом діяльності, який вимагає крім знань, певних особистісних якостей , 

особливої структури світогляду. Тому разом з теоретичними знаннями і професійними вміннями, які є фундаментом 
будь-якої професії, юнаки і дівчата отримують фахову психологічну підготовку в форматі комплексного психолого-

педагогічного підходу, що забезпечує створення умов особистісного розвитку в процесі професійного становлення. 

А тому, метою навчання студентів за даною освітньою програмою є оволодіння певною системою теоретичних 
знань, практичних навичок, спеціальними вміннями, техніками у галузі психології та особистісне становлення 

фахівця-психолога.  

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Психологія» зможуть опанувати наступний перелік пакетів 

прикладних програм: Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint). В професійній 
діяльності використовують математичні методи обробки результатів психологічних досліджень за допомогою 

комп’ютерних програмних засобів, зокрема, Microsoft Excel та SPSS Statistics.  

Студенти мають можливість вивчати дисципліни фахової підготовки основними серед яких є:

- Вступ до спеціальності 

- Загальна психологія з практикумом 

- Психологія особистості 

- Соціальна психологія 

- Вікова психологія з практикумом 

- Основи психокорекції та психореабілітації  

- Основи патопсихології 

- Основи психологічного консультування 

- Психологія сім’ї 

- Психологія мотивації 

- Психологія конфлікту 

- Психологія управління 

- Політична психологія  

- Економічна психологія  

- Історія психології 

- Основи клінічної психології 

- Психологія міжособистісного спілкування  

- Юридична психологія  

- Психодіагностика 

Випускники даної спеціальності користуються попитом на ринку праці в Україні та за кордоном. Рівень 

фахової підготовки забезпечує професійне та кар'єрне зростання і широку можливість працевлаштування. Так, 

сферами застосування професійних знань можуть бути: 

 соціальні організації (дитячі будинки, притулки, пансіонати для літніх людей, інвалідів, дитячі центри творчості і 
дозвілля, та інші позашкільні заклади); 

 освітні установи (дитячі садки, школи, ВНЗ); 

 установи з підбору і добору персоналу (кадрові агенції, центри зайнятості, центри профорієнтації);  

 медичні установи (лікарні, поліклініки, наркологічні центри, реабілітаційні центри); 

 психотерапевтичні, психологічні консультативні служби; 

 підприємства та фірми всіх форм власності; 

 правоохоронні органи (суди, дитячі приймачі-розподільники, колонії, прокуратура, управління внутрішніх справ); 

 телефони довіри; 

 робота в МНС, службах порятунку, військових організаціях тощо. 
 

!!! Абітурієнти надають в приймальну комісію сертифікати ЗНО з  3 дисциплін: 

1.Українська мова та література; 2. Біологія; 3.Географія/Фізика/Хімія/Історія України/Іноземна мова 
По завершенні навчання випускники отримують ступінь «бакалавр з психології».   

 

 


