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.
Галузь знань: 05 «Соціально-політичні науки»
Спеціальність: 053 «Психологія»
Ступінь «магістр»: термін навчання 1 рік 5 місяців (денна, вечірня форми)
Документ про закінчення: Диплом магістра з психології з додатком європейського
зразка (Diploma Supplement)
Метою освітньої програми зі спеціальності 053 Психологія є підготовка
магістрантів до вирішення актуальних проблем у галузі надання психологічних послуг у
сфері особистого та сімейного життя, психологічного організаційного консалтингу,
зокрема, засобами психологічного консультування, немедичної психотерапії,
психотренінгу, науково-дослідної, проектної, методичної, та просвітницької діяльності.
Місією освітньої програми є становлення професійно-особистісної компетентності
магістранта, що виявляється в:
– знанні сучасних орієнтирів розвитку сучасного інституту сім’ї, родини,
батьківства та материнства; сучасних організацій, економіки та бізнесу на основі новітніх
досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі психології;
– здатності і готовності до розробки та реалізації програм консультативної,
тренінгової, дослідницької та просвітницької спрямованості;
– здатності до дослідження та перетворення сімейних, родинних та професійних
міжособистісних взаємин, постійної професійної самоосвіти, самоорганізації та
самовдосконалення.
Програма магістерської підготовки покликана забезпечити спеціалізовану
фундаментальну підготовку конкурентоздатних науково-педагогічних та науковопрактичних кадрів через оволодіння науково-дослідними та діагностичними методами
психологічних досліджень і здатністю до самостійної науково-дослідної, викладацької,
організаційно-консалтингової та консультативно-терапевтичної діяльності сім’ям,
родинам та самотнім особам з фрустрованою потребою у сімейномужитті.
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 «Магістр 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.
Програми подвійних дипломів з ВНЗ – партнерами

Ми пропонуємо:
 Міжнародно визнаний диплом магістра з психології з додатком європейського
зразка (Diploma Supplement)
 Викладання досвідченими педагогами-науковцями, 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 ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УСІХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (бакалаври, спеціалісти, магістри), які бажають отримати
якісну освіту, що відповідає міжнародним стандартам та ДИПЛОМ МАГІСТРА З
ПСИХОЛОГІЇ за нормативною програмою 1 рік 5 місяців.
Для зарахування на базі диплома бакалавра необхідно скласти:
 вступне фахове випробування з психології
 Іноземна мова ( у формі Єдиного вступного іспиту (ЄВІ))
 додаткове фахове вступне випробування для вступників, що здобули іншу спеціальність
Для зарахування на базі диплома спеціаліста, магістра необхідно скласти:
 вступне фахове випробування з психології
 вступне випробування з іноземної мови,
 додаткове фахове вступне випробування для вступників, що здобули іншу спеціальність

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

