ПРЕСТИЖНА І ЗАТРЕБУВАНА РОБОТОДАВЦЯМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПСИХОЛОГІЯ»
Психолог – професія, яка затребувана сьогодні у різних галузях соціального та ділового
життя. Практичний психолог допомагає людині бути в гармонії з собою, набути
упевненості в собі; є надійним духовним наставником, помічником в складних особистих
життєвих ситуаціях і професійному діловому житті.
Основні напрямки діяльності психолога: психодіагностична та психокорекційна робота
з різними категоріями громадян; надання консультативних послуг фізичним особам,
організаціям; психологічний супровід діяльності різних організацій, установ і підрозділів
органів державної влади та управління; проведення соціально-психологічних досліджень
та оптимізація психологічного клімату у трудових колективах; профорієнтація та
профвідбір; виявлення психологічних причин соціальної дезадаптації дітей, вибір форм і
змісту психокорекційної та психолого-профілактичної роботи; психологічний патронаж
проблемних категорій населення.
Галузь знань: 05 «Соціально-політичні науки»
Спеціальність: 053 «Психологія»
Ступінь «Бакалавр»: термін навчання 4 роки (денна, заочна форми)
Документ про закінчення: Диплом бакалавра з психології з додатком європейського
зразка (Diploma Supplement)
Місія освітньої програми «Бакалавр з психології» - підготовка сучасного
висококваліфікованого конкурентоспроможного, соціально відповідального фахівцяпсихолога, що володіє сучасними психологічними знаннями, новітніми методами
психологічної
діагностики, психопрофілактики
та
психокорекції,
навичками
консультативної роботи з клієнтам різних вікових категорій, соціальних та професійних
груп.
Освітня програма реалізується кафедрою педагогіки та психології
Завідувач кафедри
доктор педагогічних наук, професор
ВОЛКОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
Структура освітньої програми, освітні цілі та результати навчання відповідають
Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації.
Європейська якість освіти
Програма «Бакалавр з психології» в Університеті імені Альфреда Нобеля акредитована
на міжнародному рівні європейським агентством ZЕvA, Ганновер (Німеччина), яке
визнало її повну відповідність міжнародним стандартам.

Унікальна пропозиція: можливість вивчення окремих дисциплін англійською мовою (за
бажанням).
Участь в міжнародних програмах студентського обміну та закордонні стажування в
університетах Іспанії, Німеччини, Польщі та інших країн.
Ми пропонуємо:
 Міжнародно визнаний диплом бакалавра з психології з додатком європейського
зразка (Diploma Supplement)
 Викладання досвідченими педагогами-науковцями, психологами, докторами і
кандидатами наук, психологами-практиками
 Психологічний та тьюторський супровід протягом навчання
 Майстер-класи провідних психологів та психотерапевтів України
 Практики в провідних психологічних центрах Дніпра
 Активні методи навчання: аналіз практичних ситуацій, проведення тренінгів,
рольових та ділових ігор
 Залучення студентів до науково-дослідної роботи кафедри, участь у олімпіадах,
конкурсах наукових робіт, науково-практичних конференціях різного рівня
 Поглиблене вивчення іноземних мов: англійської, німецької, французької,
польської
 Спеціалізовану

бібліотеку,
іноземними виданнями

укомплектовану

найновішими

вітчизняними

та

 Спортивний комплекс
 Медичний центр

Запрошуємо випускників шкіл отримати сучасну освіту європейського рівня на базі
повної загальної середньої освіти (11 класів).
Запрошуємо
ВИПУСКНИКІВ
КОЛЕДЖІВ
І
ТЕХНІКУМІВ
УСІХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ отримати якісну освіту, що відповідає міжнародним
стандартам та ДИПЛОМ БАКАЛАВРА З ПСИХОЛОГІЇ за нормативною програмою
2 роки 10 місяців.
ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ
На базі повної загальної середньої освіти (11 класів):
Для вступу подаються сертифікати ЗНО з предметів:
 Українська мова та література,
 Біологія,
 Історія України або Іноземна мова
Для зарахування на нормативну програму бакалавра терміном навчання 2 роки 10
місяців на базі диплома молодшого спеціаліста необхідно скласти:
1. вступне фахове випробування з психології (співбесіда),
2. зовнішнє незалежне оцінювання з Української мови та літератури
Програми вступних випробувань (співбесіди) розміщені на веб-сайті університету.
Консультації надаються
на кафедрі педагогіки та психології

за адресою: м. Дніпро, Січеславська Набережна (Наб. Леніна), 18, к. 3321, 3314
(час консультацій необхідно узгодити за тел. або електронною поштою, див. нижче)
За інформацією щодо проведення консультацій, умов вступу та навчання
запрошуємо звертатись:
Заступник завідувача
доцент кафедри Гаркуша Інеса Вікторівна
e-mail: garkuscha.i@duan.edu.ua
тел. (0562) 31 24 74
ЧЕКАЄМО НА ВАС!
Наша адреса:

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Набережна Леніна), 18
(098) 138-44-80, (050) 340-16-61 (приймальна комісія)
e-mail: abit@duan.edu.ua

