Основні навчальні дисципліни:
Навчальним планом підготовки психологів передбачений комплекс загальноосвітніх
та спеціальних дисциплін.
Серед дисциплін професійної підготовки:

Психологія саморозвитку та саморегуляції

Психологія спорту

Психологія агресивності

Психологія розвитку дітей з психофізіологічними вадами

Психотехнології арттерапії

Психологічна реабілітація травматологічних хворих

Технології психологічної реабілітації
дітей із ДЦП

Психологія здоров’я

Дитяча практична психологія

Конфліктологія

Сучасні психотерапевтичні технології

Основи психологічної експертизи

Психологія стресу

Психологічна реабілітація пост травматичних станів

Психологічні методи підбору конкурентноспроможного персоналу

Психологія мотивації та стимулювання персоналу

Тренінг командоутворення

Кафедра загальної та практичної
психології

Факультет української філології
та соціальних наук

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ “БАКАЛАВР”

Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація:
Практична психологія. Реабілітаційна
психологія
Сертифікаційна освітня програма:
HR-менеджмент (кадровий менеджмент)

Кафедра загальної та практичної
психології

Конкурсні предмети:

українська мова і література

математика

на вибір абітурієнта: біологія або
іноземна мова (англійська, німецька,
французька, іспанська)





Форми навчання:
бюджетна / контрактна
денна / заочна
на основі атестату про повну середню
освіту — термін навчання 4 роки;
на основі диплому бакалавра або молодшого спеціаліста — скорочений термін
навчання 2 роки

ЯКІСНА ОСВІТА В СТАБІЛЬНИХ
УМОВАХ!
ЯКІСТЬ!
УСПІХ!
ПЕРСПЕКТИВА!

запрошують на навчання
за сучасною, цікавою,
конкурентноспроможною,
затребуваною
спеціальністю

053“ПСИХОЛОГІЯ”

ПЕРСПЕКТИВИ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

ДЛЯ ВСТУПУ ДО ІДГУ
НЕОБХІДНО ПОДАТИ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

Випускники ІДГУ, які здобули освіту за

– заяву;
– документ, що посвідчує особу;
– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
– документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі
повної загальної середньої освіти);
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4
см.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Діапазон конкурсних балів
від 100 до 200
До послуг студентів:





Спеціалізовані комп’ютерні кабінети та
лабораторії
Сучасна бібліотека
Сучасна обладнана конференц зала
2 гуртожитки, буфети, медичні пункти

спеціальністю “Психологія”, затребувані
на ринку психологічних послуг.
Бакалавр з психології може

Психологія сьогодні:
Психологія сьогодні охоплює майже всі сфери
працювати у:
життєдіяльності людини: освіта, економіка, право, полі
реабілітаційних центрах для учасників АТО
тика, охорона здоров’я, промисловість, суспільні віднота
їх
сімей,
для дітей-інвалідів;
сини, особиста сфера буття людини.

кризових 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;

центрах роботи з дітьми та підлітками
(діагностика та корекція психологічних проблем
у школі, родині, з однолітками);

сфері управління (HR менеджер,
менеджер з підбору персоналу, психологи в
IT-компаніях, банках, бізнес-тренери, фахівці з
розвитку кар'єри;

збройних силах, митних органах та СБУ;

політичні організації (виборчі технології,
реклама, PR, консультування політиків);

приватна підприємницька діяльність з
надання психологічних та освітніх
послуг (психологічне консультування,
проведення соціально-психологічних тренінгів).


Мета професійної діяльності психолога– забезпечення психічного благополуччя та повноцінного функціонування особистості.
Завдяки професійній психологічній освіті ви отримаєте можливість досягти успіху та забезпечити своє майбутнє змінюючи на краще життя інших людей.





Всі іногородні студенти забезпечуються
гуртожитком



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:



Приймальна комісія ІДГУ: (04841) 9-76-07,
(094) 998-96-07, (068) 031-39-92
E-mail: vstupidgu@gmail.com



Адреса : м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12
Web-сайт ІДГУ: www.idgu.edu.ua



Напрями роботи психолога:
психологічне консультування та коучинг фізичних осіб та організацій;
робота з персоналом в організаціях різних форм
власності та галузей діяльності (професійний відбір персоналу, мотивація, формування згуртованості команди, розв’язання конфліктів, організація переговорів та ін.);
психологічна діагностика та корекція особистих
проблем;
сприяння особистісному розвитку дітей та дорослих;
психологічне забезпечення різних видів професійної діяльності (діяльності засобів масової комунікації, рекламної, політичної та PR діяльності);
психологічна реабілітація (подолання наслідків
важких захворювань, травм, залежностей, психотравмуючих ситуацій);
психологічний супровід діяльності фахівців в
екстремальних умовах.

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.

