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програма
«Психологія»
УНІКАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ
Діяльність професіонала у галузі психології потребує наявності
знань та вмінь щодо вирішення комплексних теоретикометодологічних та практичних завдань у сфері організаційної та
практичної роботи психолога в організаціях різної галузевої
приналежності, закладах освіти, державних органах, науководослідних та консалтингових організаціях, що надають
психологічні послуги юридичним та фізичним особам.
Унікальність програми забезпечується курсами, спрямованими
на розвиток дослідницьких навичок і, одночасно, навичок
консультування в області людиноцентрованого підходу,
фундаментальну підготовку в галузі сучасної психології
особистості та практичне освоєння методів психологічного
консультування та психотерапії. Випускники програми - це
майбутні психологи-дослідники, психологи-консультанти,
немедичні психотерапевти, коучі.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ


05 Соціальні та поведінкові науки


Забезпечити фундаментальну підготовку кваліфікованих
спеціалістів, що мають систематизовані та глибокі знання в
галузі психології та здатні до самостійної науково-дослідної та
практичної діяльності психолога, володіють навиками діяльності
актуальними для вирішення професійних завдань у ситуаціях, що
характеризуються невизначеністю умов і вимог, та здійснюють
професійну діяльність з урахуванням загальнолюдських
цінностей та норм професійної етики психолога.

Спеціальність —

053 Психологія


Освітній ступінь –

магістр


Освітній рівень –

другий


Обсяг програми —

90 кредитів ЄКТС


Термін навчання —

1 рік 6 місяців


МЕТА ПРОГРАМИ

Галузь знань —

Форми навчання —

денна та заочна

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ
Конкурентними перевагами програми
виступають курси, що необхідні для здійснення
діяльності в сфері психологічного супроводу
розвитку особистості та різних соціальних груп;
організаційно-управлінської діяльності, для
якої найбільш важлива здатність приймати
оптимальні рішення і запроваджувати
інновації; науково-дослідницької та
педагогічної діяльності.
Перевагами програми є фокусування
навчання на найбільш актуальних проблемах
психологічної науки, що дозволяє здобувачам
вищої освіти набути унікальні компетенції та

зайняти професійні ніші, перспективні з точки
зору кар’єрного зростання, високої соціальної
значимості та можливостей самореалізації.
У процесі навчання здобувачі вищої освіти
набувають професійні компетенції, що
забезпечують здатність фахівців здійснювати
дослідницьку та інноваційну діяльність у сфері
психології в сучасних умовах, розробляти і
проводити дослідження, спрямовані на
вирішення актуальних проблем та тенденцій
розвитку психології як науки та професійної
діяльності.

«Є лише одна причина людських невдач. І це відсутність у
людини віри у своє справжнє Я»
Вільям Джеймс
ВІДПОВІДНІСТЬ
СУЧАСНИМ ВИМОГАМ
У програмі повною
мірою враховано
вимоги Стандарту
вищої освіти за
спеціальністю 053
«Психологія» для
другого (магістерського)
рівня вищої освіти,
затвердженого наказом
МОНУ від 24.04.2019 №
564 , а також професійні
завдання, що
стоятимуть перед
випускниками
програми, та
кваліфікаційні вимоги
до фахівців в галузі
суспільних відносин та
поведінкових наук.
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ПРАКТИКООРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ
В освітньому процесі активно використовуються інтерактивні
методи навчання (вебінари, тренінги, майстер-класи). Здобувачі
вищої освіти поєднують навчання з роботою та практикою в
закладах освіти, провідних центрах психологічної допомоги,
професійних та громадських об єднаннях.
Під час навчання є унікальна можливість брати участь у
майстер-класах та онлайн-вебінарах від практикуючих
психологів, провідних фахівців у освітній, суспільній,
спортивній сферах, включаючи охорону здоров’я, оборонну та
правоохоронну діяльність.
Завдяки гармонійному поєднанню класичних занять,
тренінгових технологій та практичної підготовки безпосередньо
в психологічних консультаційних центрах здобувачі отримують
здатності щодо вирішення складних завдань і проблем у процесі
навчання та професійної
діяльності у галузі психології,
що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення
інновацій і характеризується
невизначеністю умов і вимог.

МОЖЛИВОСТІ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Згідно з
класифікатором
професій України (ДК
003:2010) магістр з
психології має право
обіймати посади:

ПРИКЛАДНА ОРІЄНТАЦІЯ ПРОГРАМИ
Має прикладну орієнтацію, яка спрямована на формування у
здобувачів вищої освіти загальнокультурних, фахових та
спеціальних професійних компетенції, що необхідні для
якісного і успішного здійснення професійної діяльності магістра
з психології, забезпечити отримання поглиблених знань у галузі
психології, просвітницьких, дослідницьких й проєктних
компетенцій, а також набуттю навичок педагогічної діяльності у
вищій школі.
Прикладна орієнтація забезпечена вибірковими освітніми
компонентами, що сформовані у пакети, з яких здобувач вищої
освіти у кожному навчальному семестрі обирає навчальні
дисципліни в межах визначеної кількості кредитів.
Також здобувач вищої освіти має право обрати навчальні
дисципліни комплексного або
міждисциплінарного характеру
з іншої освітньо-професійної
програми іншої спеціальності
або рівня вищої освіти.
Випускова кафедра має широку
мережу вітчизняних та
міжнародних контактів, що
забезпечують можливість
проходження коротко- і довгострокових стажувань здобувачів
вищої освіти, їх дослідницьку роботу, участь у Всеукраїнських та
Міжнародних конференціях та публікаціях щодо спільних
проектів.

212 професіонали у
галузі психології;
2310.2 психолог;
2445.2 викладач
закладу вищої освіти.
Випускники можуть
працювати в органах
державної влади та
місцевого
самоврядування; в
кадрових відділах
підприємств,
організацій та установ
незалежно від форм
власності; закладах
освіти; центрах
психологічної допомоги
тощо.
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
ФОРМИ КОНТРОЛЮ
РЕЗУЛЬТАТІВ
НАВЧАННЯ
Роз’яснення щодо змісту, цілей, очікуваних
результатів навчання та
форм контролю з конкретних навчальних дисциплін здійснюється на
перших лекційних, семінарських та/або практичних заняттях.
Форми контролю, порядок оцінювання результатів навчання, схема
набору балів – роз’яснюються також на першому занятті і додатково – за тиждень до підсумкового контролю.
Підсумкова атестація
випускників проводиться за акредитованими
освітніми програмами
та завершується видачею документів установленого зразка про присудження відповідного
освітнього ступеня та
присвоєння здобутої
кваліфікації

Освітній процес забезпечують викладачі, які мають високий рівень наукової та професійної активності.

Склад групи забезпечення
програми, професорськовикладацький склад, що задіяний у викладанні освітніх компонентів, передбачених про-

грамою, відповідають Ліцензійним умовам провадження
освітньої діяльності .
До проведення аудиторних
занять залучаються професіонали-практики переважно для
проведення занять із професійно-орієнтованих дисциплін.
Для реалізації освітніх компонентів програми на умовах
сумісництва запрошуються
практикуючи психологи, які
мають значний стаж роботи за
фахом.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Доступ до інформаційних ресурсів щодо освітньої діяльності
університету вільний та безоплатний. Університетом забезпечено необмежений доступ до мережі Інтернет.
Офіційний веб-сайт https://dgu.edu.ua/ містить інформацію
про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність,
структурні підрозділи, правила прийому, контакти.
Навчально-методичні матеріали, дидактичні матеріали для
самостійної та індивідуальної роботи, програми практик, методичні вказівки щодо виконання курсових та кваліфікаційних робіт (проектів) щорічно переглядаються та оновлюються.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес протягом всього циклу підготовки за освітньо-професійною програмою. Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями,
обладнанням, устаткуванням та програмним забезпеченням, необхідним для проведення практичних та тренінгових занять відповідають вимогам освітньо-професійної програми.
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В університеті створено різні об’єкти: навчальні аудиторії з мультимедійним обладнанням, комп’ютерні класи, спеціалізовані
аудиторії та творчі лабораторії, конференц-зали, бібліотека, читальна зала на 55 посадкових місць, із яких 20 – комп’ютеризовані,
їдальня, кафетерій, медичний пункт.

ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ НАВЧАННЯ
Програмою забезпечено право здобувача на вільний вибір траєкторії навчання завдяки переліку вибіркових курсів,
які сприяють отриманню знань та компетентностей щодо
здатності:
використовувати психолого-педагогічний інструментарій організації освітнього процесу;
проєктувати та реалізувати навчальні/розвивальні
проєкти;
розробляти та впроваджувати інноваційні форми та
методи психологічної допомоги;
аргументовано обирати та ефективно використовувати на практиці ефективну методику експериментального дослідження параметрів та характеристик поведінки особистості, груп, організацій.

«Єдиний спосіб зробити видатну роботу – щиро любити
те, що робиш»
Стів Джобс

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ
Об’єкт вивчення: психічні
явища, їх виникнення функціонування та розвиток; поведінка, діяльність, вчинки; взаємодія людей у малих і великих соціальних
групах; психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі різних форм психічної активностіпсихічні явища, закономірності їх виникнення функціонування та розвиток; поведінка, діяльність, учинки; взаємодія людей у малих і великих соціальних
групах; психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі різних форм психічної активності .
Теоретичний зміст предметної області: поняття психіки, свідомого і несвідомого, поведінки, діяльності, вчинку, спілкування, особистості, індивідуаль-

ності; концепції та теорії,
що розкривають закономірності виникнення, розвитку та функціонування психіки; психологічні
особливості життєвого
шляху особистості, взаємодії людей у малих і великих соціальних групах;
міжгрупової взаємодії
тощо.
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ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТРА
ВНПЗ «ДГУ» - ОСЕРЕДОК
ЯКІСНОЇ ОСВІТИ
РЕГІОНУ
Історія закладу бере свій
початок з 2003 року.
Університет став дітищем
передусім колективу
однодумців, не відсторонених
осіб, обізнаних з потребами
сучасного українського
суспільства.
Університет був створений з
метою підготовки фахівців з
вищою юридичною і
психологічною освітою, а в
подальшому й освітою у галузі
туристичного та готельноресторанного бізнесу.

ВПНЗ «ДГУ»
Адреса:
вул. Єрмолової, 35
м. Дніпро, Україна
Контактні телефонй:
прйймальна комісія
+38 (067) 637-58-15,
+38 (067) 820-50-93,
+38 (063) 705-91-21
прйймальна ректора
+38 (056) 767-35-24
Електронна адреса:
_dgu@ukr.net

Конкурсний
предмет 1

Конкурсний
предмет 2

Мін. КБ

на основі ступеня бакалавра
Тест з психології

ЄВІ (ЗНО)**

100

на основі ступеня магістра, ОКР спеціаліста

Тест з психології

ЄВІ (ЗНО) або вступний
іспит з іноземної
мови

100

** ЄВІ—єдиний вступний іспит з іноземної мови

Базовими дисциплінами освітньої програми є:
Методологія наукових досліджень у галузі психології
Професійна етика психолога
Теорія та практика психологічного консультування
Психологія невизначеності, ризику та прийняття
рішень
Психологія емоційного інтелекту та лідерства
Психологія делінквентної поведінки
Соціально-психологічна реабілітація
Правові засади організації роботи психологічної служби
Моделювання та багатомірні методи аналізу даних
Психологічна інтервенція
Медіація та психологія ведення переговорів
Також магістранти мають право на власний розсуд
обрати один із запропонованих практикоорієнтованих тренінгів:

ОБИРАЙ НЕ ІМ’Я, А
СВОБОДУ ВИБОРУ!

“Гештальт-терапія” та
“Ненасильницькі комунікації в закладі освіти.
Антидискримінаційні практики”

