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053 Психологія
Спеціалізація:
Практична психологія. Реабілітаційна
психологія
Конкурсні предмети (на базі повної загальної середньої освіти):

українська мова і література

біологія

на вибір абітурієнта: історія України
або математика
Сертифікаційна освітня програма:
HR-менеджмент (кадровий менеджмент)
Фінансування: бюджетне / контрактне
Форма навчання: денна

ГОЛОВНА ФОРМУЛА УСПІХУ—
ЗНАННЯ, ЯК ПОВОДИТИСЯ З
ЛЮДЬМИ.
ОБЕРИ ПРОФЕСІЮ
ПСИХОЛОГА— СТАНЬ
УСПІШНИМ!!!
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може працювати у:

центрах
для учасників АТО та їх сімей, для дітей-інвалідів;
к р и з о в и х
центрах
соціально психологічної допомоги;
загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях, професійно-технічних училищах,
технікумах, вищих навчальних закладах
України;
правоохоронних установах;
органах державної влади, виконавчої
служби, юстиції та місцевого самоврядування;
навчально-консультаційних центрах;
сфері управління (HR менеджер);
менеджер з персоналу, психологи в ITкомпанії і банки, бізнес-тренери, фахівці
з розвитку кар'єри, керівник навчального
закладу);
збройних силах, митних органах та
СБУ.

може працювати у:

реабілітаційних

Він має академічні права продовжити психологічну освіту за ступенем магістр, доктор
філософії або обрати додатковий чи інший
напрям цих освітніх ступенів в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті
та інших вищих навчальних закладах України та Європи.

реабілітаційних центрах
для учасників АТО та їх сімей,
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кризових
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навчально-консультаційних центрах;
сфері управління (HR менеджер);
менеджер з персоналу, психологи в ITкомпанії і банки, бізнес-тренери, фахівці з розвитку кар'єри, керівник навчального закладу);
збройних силах, митних органах та
СБУ.
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Тел.: (04841) 5-36 60
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