Спеціальність 053 «Психологія»
Ступінь вищої освіти : бакалавр
Психолог – це не той, хто знає відповіді на питання,
а той, хто знає, як їх шукати ( Дмитро Леонтьєв).
На сьогодні в Україні професія психолога набуває
особливого значення, а психологічні знання викликають
стійкий практичний інтерес. Психологи працюють в освітніх
та науково-дослідних закладах, закладах охорони здоров’я,
соціальних службах, на виробництві, правоохоронних
органах, службах з подолання наслідків надзвичайних
ситуацій, сфері реклами та спорту, засобах масової
інформації.
Психолог допомагає людям долати труднощі, зумовлені
економічною та політичною нестабільністю; консультує осіб
різного віку, сприяє особистісному саморозвиткові; здійснює
супровід переселенців та надає допомогу учасникам АТО;
вивчає вплив психологічних чинників на освітню та виховну
діяльність дітей у закладах освіти; здійснює ефективний
добір персоналу та супроводжує професійне становлення
фахівців різних галузей та ін.
Знання психології робить життя більш якісним, а
застосування практичної психології гармонізує взаємодію людини з самою собою, іншими
людьми, світом загалом.
Психолог – це професія майбутнього. І, безумовно, навчатися на психолога буде не тільки
корисно, а й надзвичайно цікаво!
Тому настав час зробити правильний вибір!

Сфери діяльності випускника:

Наші переваги:

– психолог дошкільних установ;
– великий обсяг державного замовлення;
– шкільний психолог;
– семестрове навчання у ЗВО-партнерах за
– консультант з добору кадрів;
кордоном;
– консультант з управління;
– найнижчий рівень цін на освітні послуги;
– психолог дитячого центру творчості і
– військова кафедра;
дозвілля, служби порятунку, митниці,
– практика на іноземних підприємствах;
соціально-психологічної служби;
– участь у міжнародних грантах, проєктах;
– психолог в органах державної влади;
– сприяння у працевлаштуванні студентів.
– психолог реабілітаційного центру;
– психолог виправного центру для неповнолітніх;
Необхідні документи:
– психолог у колонії строгого режиму;
– заява;
– фахівець з вирішення конфліктів;
– паспорт;
– психолог на підприємстві.
– кольорові фотокартки розміром 3х4 (4 шт.).
Для того, щоб стати студентом Луцького НТУ за спеціальністю «Психологія» потрібно
успішно скласти ЗНО з таких навчальних дисциплін:

1. Українська мова та література.
2. Математика.
3. Біологія, іноземна мова, фізика, хімія, історія України, географія
(один за вибором).
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