


Хто такий психолог? 
         Психологія вивчає душевний світ людини 

    Психолог – це особа, яка: 

 здобула знання про внутрішній світ людини,  

    про закони, що пояснюють її поведінку 

 сподівається глибше пізнати себе 

 володіє методами, які дозволяють краще розуміти 
інших людей 

 ефективно впливає на інших 

   

 





Як стати психологом? 
   Поступити в Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника на 
філософський факультет спеціальність 
“ПСИХОЛОГІЯ”.  

Пройти підготовку за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями: 

 Бакалавр; 

 Магістр, з перспективою вступу 

    до аспірантури  

 



При вступі на спеціальність “Психологія” 
деннної та заочної форми навчання Вам 
необхідно подати сертифікати  

Українського центру оцінювання якості освіти: 

 Біологія 

 Українська мова та література 

 Історія України або іноземна мова 



Де можна працювати 
психологом? 

 Наука 

 Освіта 

 Бізнес 

 Реклама 

 Політика 

 Військова справа 

 Медицина 

 Поліція 

 Пенітенціарна служба 

 Приватна практика 

 Соціальні служби  

 



Чим займається психолог 

 Психологічні консультації 

 Психологічний супровід персоналу 

 Підбір і управління кадрами 

 Рекрутінг 

 PR-менеджмент 

 Іміджмейкінг 

 Кризовий менеджмент 

 Судово-психологічна експертиза 

 

 

 
 



Ким може бути психолог 

 Психолог управління поліції  

 Психолог соціально-психологічної  

служби установ виконання покарань  

та слідчих ізоляторів 

 Психолог ДСНС 

 Клінічний психолог 

 Дитячий психолог 

 HR-менеджер 

 Бізнес-тренер 

 Профконсультант 

 

 

 



Студентське життя психологів 
   Науково-дослідна робота: 

 Студентські конференції 

 Університетські олімпіади 

   Волонтерська  

   діяльність 



Активна громадська діяльність 
 Студентський сенат філософського факультету 

 Студентський профком 

 Благодійна організація “Янголи Поруч” 



Посвята першого курсу  
у студенти 



Відпочинок! 



Школа майбутнього 
психолога 
Запрошуємо у “Школу майбутнього психолога”, 

яка стартує у квітні.  

Вас чекають цікаві тренінги, які допоможуть 
зрозуміти себе і знайти шлях до розуміння 
іншого  

 

 



Тематика занять 

 Хто Я, ким можу бути, ким хочу стати 

 Як здійснити правильний вибір професії 

 Як правильно спілкуватися, щоби тебе розуміли 

 Як керувати своїми емоціями 

 Як стати лідером 

 Як мотивувати себе на досягнення  

життєвого успіху 



Дякуємо за увагу 
 

До зустрічі у нашому 
Університеті! 

 


