Життя людини – це постійна взаємодія
її внутрішнього світу з навколишньою
дійсністю. І щоб відповідати всім вимогам
навколишньої дійсності, людина повинна
бути внутрішньо стійкою, розвиненою,
здібною долати труднощі і мати незламний
внутрішній стрижень, який завжди буде
підтримувати і допомагати залишатися
сильним.
Одними з найбільш важливих знань для
людини, в наш час, є знання у сфері
психології, а однією з найголовніших
навичок, – вміння застосовувати їх на
практиці.
Людина,
що
володіє
психологічними
знаннями,
здатна
зрозуміти справжні причини подій,
усвідомити мотиви своєї поведінки та
зрозуміти мотиви поведінки оточуючих.
Психологія навчить Вас розбиратись в
людях, вміти знаходити з ними спільну
мову і спілкуватися, бути здатним миттєво
підлаштуватися під будь-яку ситуацію,
завжди допомогти собі та іншими.

Щоб досягати успіхів, нових результатів,
підкорювати нові висоти, жити у достатку,
гармонії і благополуччі, потрібно володіти
важливими знаннями психології. А для того,
щоб вміти надати психологічну допомогу
іншим, потрібно бути психологічно вільним
від своїх проблем, пропрацювавши їх під час
навчання у нас. Використовуючи сучасні
психологічні технології – символдраму, арттерапію, пісочну, тілесно-орієнтовану терапію
та інші, Ви зможете пройти програми
тренінгів особистісного зростання, тренінги
розвитку комунікативних здібностей, тренінги
по роботі зі своїми почуттями, тренінги з
формування стресостійкості, профілактики
емоційного та професійного вигорання.
Надаємо вже більш 20 років класичну
вищу психологічну освіту за першим
(бакалаврським) та другим (магістерським)
рівнями вищої освіти!

Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
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Готуємо фахівців для усіх сфер
життєдіяльності (освіта, бізнес, медицина,
банківська сфера, приватна практика,
структури Міністерства внутрішніх справ,
соціальні
служби,
реабілітаційні,
рекреаційні, тренінгові центри, діяльність у
сфері спорту, індивідуальні послуги по
забезпеченню всебічного особистісного
розвитку людини та зміцненню її психічного
здоров’я, і багато чого іншого); посади психолог-консультант
та
працівниквиконавець середнього рангу в державних
структурах і установах (держадміністрація,
відділи
відповідних
міністерств,
комерційних органів), центрах практичної
психології і соціальної роботи; викладач
психології і прикладних психологічних
дисциплін у школах та вузах різних рівнів
акредитації; психолог в системі освіти,
охорони здоров’я, соціальному секторі,
державному секторі, секторі культури та
інформаційних технологій, психолог на
промислових підприємствах, у Збройних
силах України та інших силових структурах;
менеджер по роботі з персоналом; психолог
у приватних структурах, профконсультант,
консультант із суспільно-політичних питань,
консультант медико-психолого-педагогічної
комісії, тощо.

Форми навчання: денна, заочна (з
елементами дистанційної).
Фінансування: бюджет та за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб.
Кваліфікація,
яку
отримують
випускники: бакалавр або магістр за
спеціальністю Психологія.
Вступ на перший (бакалаврський)
рівень вищої освіти
Необхідні сертифікати ЗНО для вступу на
базі повної загальної середньої освіти:
Перший конкурсний предмет – українська
мова та література (обов’язковий);
Другий – математика (обов’язковий,
профільний рівень);
Третій – історія України, біологія,
географія, іноземна мова (профільний
рівень),
фізика,
хімія
(за
вибором
вступника).
Можливо використання сертифікатів
2018, 2019, 2020, 2021 років.
Конкурсний бал для участі у конкурсі на
бюджетні пропозиції повинен бути не нижче
125 балів; для участі на контракт – від 100
балів та вище.
Термін навчання – 3 р. 10 міс.
Вступ на другий (магістерський)
рівень вищої освіти:
Перелік вступних іспитів для вступу до
магістратури на основі здобутого раніше
ступеня вищої освіти бакалавра:
вступне фахове випробування;
іноземна мова (сертифікат ЄВІ).
Перелік вступних іспитів для вступу до
магістратури на основі здобутого раніше
ступеня магістра/спеціаліста за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки):
вступне фахове випробування;
іноземна мова (екзамен на базі
СНУ ім. В. Даля).
Термін навчання – 1 р. 4 міс.

Друга вища освіта:
Вступ на навчання для здобуття ступеня
бакалавра на основі ступеня бакалавра,
магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста, здобутого раніше за іншою
спеціальністю
(іншим
напрямом
підготовки):
вступне фахове випробування.
Термін навчання – 2 р. 10 міс.
Кафедра
психології
та
соціології
розташована
у
головному
корпусі
СНУ ім. В. Даля за адресою: Луганська обл.,
м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний,
59а, ауд. 328 (3 поверх).
e-mail: psihology@snu.edu.ua
lev0507303039@gmail.com
Контактні телефони: 050-730-30-39, 050047-87-95.
Шукайте інформацію про нас у всіх
найбільш популярних соціальних мережах!

«Не дозволяйте шуму чужих думок перебити ваш
внутрішній голос. І найважливіше, майте
хоробрість слідувати своєму серцю і інтуїції. Вони
якимось чином вже знають те, ким Ви хочете
стати насправді. Все інше - вторинне».
Стів Джобс

