ПРО УНІВЕРСИТЕТ
• диплом визнається в країнах Європи та Америки;
• найбільша в області кількість докторів та кандидатів наук,
наймолодший середній вік викладачів;
• можливість вільного вибору предметів та освітніх програм;
• потужна міжнародна співпраця;
• активна асоціація випускників;
• найвищий статус ̶ національного університету;
• державна форма власності;
• наявність державного замовлення.

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Петра Могили

Під час навчання тебе очікують:
• інтерактивні заняття з використанням інноваційних психотехнологій
(НЛП, транзактний аналіз, позитивна психотерапія, символ-драма,
ресурсна арт-терапія та ін. );
• психологічний супровід від найкращих у місті викладачів-практиків
на всіх етапах навчання;
• психологічні тренінги та encounter-групи;
• вивчення основ психологічного консультування, коучінгу та психотерапії
(індивідуальної, групової та сімейної);
• групова гештальттерапія, що входить до навчальної програми;
• можливість відпрацьовувати практичні навички у студентському
психологічному гуртку «Евпсихея»;
• волонтерська діяльність та проходження практики у провідних установах міста;
• можливість стажування за кордоном під час навчання;
• неймовірно цікаве та насичене студентське життя.

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО:
Відповідно до Умов прийому у рік вступу.
3

КОНТАКТИ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ:
+38 (0512) 76-92-76 џ www.chmnu.edu.ua
www.facebook.com/Кафедра-психології-ЧНУ-імПМогили-939642686184611/
www.chmnu.edu.ua/kafedra-psihologiyi/
Вул. 68 Десантників, 10, Миколаїв, Миколаївська обл., 54003
4-й корпус, кімната № 4-108

.ua
.edu
u
n
.chm
www

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:
053 «Психологія»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА:
«Психологія»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ПСИХОЛОГІЯ»
Освітня програма «Психологія» передбачає, насамперед, розвиток в
особистісному, професійному та соціальному плані, а її результатом є
не просто набуття психологічних знань, умінь та навичок, а формування
ключових професійних компетенцій, адекватних сучасним соціокультурним
умовам. Освітня програма «Психологія» поєднує в собі теоретичні засади та
практичну діяльність з різними клієнтами – з маргінальними групами,
особами з інвалідністю, молоддю, жінками, людьми похилого віку тощо.

КОРИСТЬ
ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

ВИПУСКНИКИ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ:
Навчальний процес здійснюється з
урахуванням дидактичних можливостей
сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій. Орієнтується на формування
освіченої, гармонійно розвиненої
особистості, здатної до самоосвіти,
постійного оновлення знань, професійної мобільності, швидкої адаптації до
змін у соціально-культурній сфері,
систем управління та організації праці
в умовах ринкової економіки.
СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
• психологічний гурток;
• студентський деканат;
• студентська профспілка;
• волонтерський центр;
• центр міжнародного стажування;
• культурно-мистецький центр
(день факультету, бізнес-ігри, КВК,
флешмоби, спортивні змагання,
майстер-класи, тренінги).

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Університет має понад 70
іноземних університетів-партнерів,
що надає можливість проходити
практику/стажування студентам
за кордоном під час навчання.
ІНОЗЕМНІ МОВИ
Посилено вивчають дві іноземні мови
(англійську та другу мову за вибором
(іспанська, польська, китайська,
німецька, французька)).

ВИКЛАДАЧІ
Навчальний процес забезпечують
висококваліфіковані спеціалісти, які
є не лише представниками академічного
напряму (доктори наук, кандидати), але
й психологи-практики, які
спеціалізуються на гештальт-терапії,
суїцидології, клінічній та пато-психології,
сексології, дитячій та підлітковій
психології та інше.
ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ
Гарантована практика з можливістю
стажування:
• психологічні консультації – розвиток
навичок клієнта, подолання життєвих
труднощів, сприяння його саморозвитку,
саморегуляції та самоорганізації;
• сімейні консультації – надання
допомоги особистості в кризових
сімейних ситуаціях та конфліктах
подружніх пар, дитячо-батьківських
стосунках; проведення психологічної
підготовки партнерів до створення сім'ї;
• коучінг – забезпечення психологічного
супроводу політичних партій, лідерів,
громадських організацій щодо
створення позитивного іміджу;
• тренерство – організація та
проведення тренінгів особистісного
зростання, комунікативних здібностей,
подолання стресів, тощо;
• реабілітація – відновлення психічних
можливостей, внаслідок сильних
переживань, травм, криз.

•
•
•
•
•
•

у медичних закладах (психодіагностика та психокорекція);
у системі освіти та дошкільного виховання;
у сфері психологічного консультування;
у виховально-трудових колоніях, реабілітаційних школах;
в органах внутрішніх справ, у Збройних Силах України;
у державних та приватних фірмах та установах, які потребують кадровий
відбір працівників, їхню підготовку та перепідготовку;
• викладачами психології у вузах, гімназіях, ліцеях, коледжах;
• консультантами у суспільно-політичних питаннях та інше.

ТРАЄКТОРІЯ СТУДЕНТА
Існує можливість продовження навчання
на магістерських програмах в ЧНУ та за кордоном.
Працевлаштування за допомогою університетського Центру.

