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•Соціолог 

•Спеціаліст у галузі соціології, 
юридичної психології, філософії 
діяльності, соціології кар’єри, 
проблем відчуження людини  
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•Практичний психолог, 
сертифікований психотерапевт 

•Відомий спеціаліст у галузі 
гештальт-терапії, психологічного 
консультування, соціально-
психологічного супроводу клієнтів, 
психотерапії, методів протидії 
домашньому насильству та торгівлі 
людьми  
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професор кафедри психології та 
соціології  
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соціальний педагог 
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впливів, психології мас; 
психологічного забезпечення 
ефективності професійної діяльності; 
психології іміджу, психолого-
педагогічного забезпечення 
навчально-виховного процесу 
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Семиліт, кандидат 
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психотерапії, гештальт-
консультант (МГІП). 

•Спеціаліст у галузі 
соціальної психології та 
психотерапії, гештальт-
консультант (МГІП).  
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психології реклами, 
поведінка споживачів, 
іміджелогії, 
копірайтингу 

 

 



ЛАСКАВО ПРОСИМО У СВІТ 
ПСИХОЛОГІЇ 



Що Ви дізнаєтеся з курсу? 



Свій психотип 
тип темпераменту 

акцентуації характеру 
здібності 
рівень IQ 

 
а також… 

 

 



Психологію особистості 

 



Вікову психологію 

 



Психічні процеси, стани і 
властивості 

 



Психологію емоцій 

 



Психологію стосунків 

 



Сімейну психологію 

 



Основи безконфліктної взаємодії 

 



Психологію успіху і кар'єри  

 



Психологію лідерства 

 



А також: 

 
 
 

 Мову жестів, міміки, пантоміміки … 

 



Особливості командоутворення 

 



Мистецтво ефективних комунікацій  

 



маніпуляцій та захисту від них 

 



ФОРМАТ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

            Лекції 
 

 



тренінги і майстер-класи 



ЩО ДАЄ ПСИХОЛОГІЯ? 

Допомагає зрозуміти себе 
 



Дозволяє чути себе і опиратися 
на власні сильні сторони  

 



 

Досягати нових вершин 
 



Психологія допоможе знайти ресурс 
і досягти успіху 



ЗРОБІТЬ ВІРНИЙ ВИБІР І 
ОБЕРІТЬ ПСИХОЛОГІЮ 

- 



Підготовка здійснюється за першим бакалаврським рівнем:  
- на базі повної загальної середньої освіти 

Вступники повинні мати Сертифікати УЦОЯО 2016 або 2017 (крім іноземної 
мови) або 2018 років із наступних предметів: 

– Українська мова та література 

– Біологія (профільний) 

– Математика або іноземна мова 

- на базі ОКР «Молодший спеціаліст» з нормативним терміном навчання на 
вакантні місця або на перший курс зі скороченим терміном навчання (3 роки) 

• Проведення вступних випробувань – 25-31 липня 2018 р. (психологія, історія 
України) 

Прийом заяв та документів розпочинається з 12 липня 2018 р. 

До заяви додаються: 

• документ про освіту і додаток до нього;  

• паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);  

• чотири кольорових фотокартки, розміром 3x4;  

• військовий квиток (посвідчення про приписку до призивної дільниці); 

• сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (на основі повної 
загальної середньої освіти).  



•До послуг студентів  – навчальний комплекс, що включає:  
сучасну матеріальну базу у мальовничому куточку під Києвом:  
бібліотеки, гуртожитки, стадіон, спортивний і тренажерний зали, 
їдальні, студентські кафе, творчі колективи та студії, перукарню, 
психологічну службу. 
 

•Фінансування підготовки фахівців у навчально-науковому 
інституті гуманітарних наук здійснюється за рахунок коштів 
фізичних та юридичних осіб. 

•Підготовка здійснюється за першим бакалаврським рівнем. 

•  Форма навчання — денна, заочна. 
 

Додаткову інформацію Ви знайдете: 

•Е-mail: kaf_psihol_soc@ukr.net 

•Тел. 068-197-17-20 – Олена Геннадіївна 

•098-089-78-29, 063-385-71-87 – Руслан Арсенович 

•050-300-87-66 – Олена Василівна 

 


