Основні навчальні дисципліни:

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

Психологія саморозвитку та саморегуляції

Клінічна психологія

Патопсихологія

Психіатрія

Психологія розвитку дітей з психофізіологічними вадами

Психотехнології арттерапії

Психологічна реабілітація травматологічних хворих

Технології психологічної реабілітації дітей із ДЦП

Основи психологічного консультування, психокорекції та психотерапії

Дитяча практична психологія

Конфліктологія

Сучасні психотерапевтичні технології

Основи психологічної експертизи

Психологія аномального розвитку

Психологічна реабілітація посттравматичних станів

Проективні методи клінічної психології

Основи психосоматики

Нейропсихологія

Кафедра загальної та практичної
психології
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ “БАКАЛАВР”

Спеціальність: 053 Психологія
Освітня програма:

Факультет української філології
та соціальних наук
Кафедра загальної та практичної
психології

КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Конкурсні предмети (ЗНО):

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 новою, сучасною освітньою
програмою

«КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
спеціальності

053 “ПСИХОЛОГІЯ”

Зробіть вибір на користь
нашої спеціальності і
психологія стане не тільки
улюбленою професією, але й
основою Вашого успішного
майбутнього!

ДЛЯ ВСТУПУ ДО ІДГУ
НЕОБХІДНО ПОДАТИ ТАКІ
ДОКУМЕНТИ:
– заяву;
– документ, що посвідчує особу;
– військовий квиток або посвідчення про
приписку – для військовозобов’язаних;
– документ державного зразка про раніше
здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) 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 конференцзала
2 гуртожитки, буфети, медичні пункти

Всі іншогородні 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

Професія клінічного психолога сьогодні
одна з найбільш престижних та перспективних
професій у ХХІ столітті (за версією журнала «Forbs»).
Діяльність клінічного психолога сприяє гармонізації психічного розвитку людини і спрямована на
профілактику та подолання різних психічних та
соматичних захворювань, а також психологічну
реабілітацію.
Мета професійної діяльності клінічного психолога – робота з особистістю задля збереження,
підтримання та відновлення її здоров’я.
Завдяки професійній психологічній освіті ви
отримаєте можливість досягти успіху та забезпечити своє майбутнє змінюючи на краще життя інших
людей.
Напрями роботи клінічного психолога:

психологічна робота з людиною, яка має труднощі адаптації та самореалізації, пов’язані з її фізичним, психологічним, соціальним та духовним
станом;

психологічна діагностика, спрямована на
рішення діагностичних та лікувальних задач клінічної практики;

психологічне консультування в рамках профілактичного, лікувального та реабілітаційного
процесів, у кризових та екстремальних ситуаціях, а
також для розвитку та адаптації особистості;

охорона та відновлення здоров’я, профілактика захворювань;

психологічна експертиза у зв’язку із завданнями медико-соціальної (трудової), педагогічної,
судової та військової експертизи;

психологічна реабілітація (подолання наслідків важких захворювань, травм, залежностей, психотравмуючих ситуацій);

психологічний супровід діяльності фахівців
в екстремальних умовах.
Ким працювати: клінічний психолог, спеціаліст з
психологічного забезпечення у надзвичайних ситуаціях, корекційний психолог, педагог-конфліктолог,
дитячий психолог, реабілітаційний педагог, інспектор відділу у справах неповнолітніх, спеціаліст органів соціального захисту населення та інш.

ПЕРСПЕКТИВИ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:
Випускники ІДГУ, які здобули освіту за
освітньою програмою «Клінічна психологія»
спеціальності «053 Психологія»,
затребувані на ринку психологічних послуг.

Де працювати?

у сфері охорони здоров’я (різноманітні
лікувальні заклади загальносоматичного та
психоневрологічного профілю, стаціонарних
та амбулаторно-поліклінічних умовах для
дорослих та дітей, лікарні, санаторії);

у підрозділах МЧС (робота з проявами
у дорослих і дітей посттравматичних стресових розладів, виникших в результаті надзвичайних подій: катастроф, терактів, смерті
близьких та інш.);

пенітенціарна система;

у реабілітаційних центрах для учасників АТО та їх сімей, для дітей-інвалідів;

у кризових центрах соціальнопсихологічної допомоги;

у правоохоронних установах, збройних
силах, митних органах та СБУ;

у навчально-консультаційних центрах;

у загальноосвітніх школах, ліцеях,
гімназіях,професійно-технічних училищах,
технікумах, вищих навчальних закладах України;

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

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


Випускник освітнього ступеня «бакалавр» має
академічні права продовжити психологічну освіту за ступенем «магістр».

