
 

Навчання в Кам'янець-Подільському національному університеті 

імені  Івана Огієнка – це: 

 високий рівень матеріально-технічної бази; 

 академічна доброчесність; 

 навчання в центрах, майстернях, студіях, лабораторіях; 

 діє військова кафедра (за два роки навчання присвоюється 

звання «лейтенант»); 

 всі студенти забезпечуються гуртожитком; 

 продовжити освіту можливо в магістратурі та аспірантурі; 

 на факультеті функціонує «Школа молодого психолога» – це 

професійний клуб, в якому надається змога: взяти участь у 

майстер-класах та професійних семінарах; оволодіти 

методиками діагностики та надання психологічної допомоги 

клієнтам з різними проблемами; обговорити професійні питання 

з досвідченими фахівцями; отримати досвід консультування; 

отримати допомогу в аналізі практичних випадків і супервізію. 

 
 

                                         Чекаємо Вас за адресою: 

Адреса університету:                   

м. Кам’янець-Подільський      
Адреса факультету:  

 м. Кам’янець-Подільський   

вул. Огієнка, 61                     

http://kpnu.edu.ua                           

вул. Польський ринок,  6          

http://fkspp.kpnu.edu.ua 
 

 

Сайт кафедри загальної та практичної психології:   

http://kaf-zahalnoips.kpnu.edu.ua 

Телефони для довідок:  (03849) 2-70-64; 067 602 68 58; 096 940 25 83  

Телефон приймальної комісії: (03849) 3-06-01 
 

Запрошуємо на навчання!!! 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ  ІВАНА ОГІЄНКА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ 

ПСИХОЛОГІЇ 

 

Спеціальність «ПСИХОЛОГІЯ» 
По завершенні навчання в університеті випускники 

спеціальності «Психологія» отримують найширшу 

можливість працевлаштування у різних галузях: освіти, 

медицини, у силових структурах, пенітенціарних закладах, 

державних і приватних установах й підприємствах та ін. 
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Сертифікати ЗНО:                          Сертифікати ЗНО:  

на державну форму                         на контрактну форму 

навчання :                                         навчання :  
 

  українська мова та література;     українська мова та література;  

 математика;                                     історія України; 

 біологія / іноземна мова.               біологія / географія. 

 

В університеті можна відвідувати курси 

доуніверситетської підготовки. 

 

Можливості працевлаштування психолога (посади):  

 психолог дошкільних та загальноосвітніх 

закладів; 

 викладач психології у закладах вищої освіти; 

 психолог-консультант;  

 сімейний психолог;  

 психолог у силових структурах, військових 

частинах, поліції;  

 

 психолог у медичних закладах;  

 психолог у соціальній сфері;  

 психолог у політичній сфері;  

 спортивний психолог;  

 психолог в організаціях;  

 бізнес-тренер.  

 

Вас очікує нова освітня стратегія кафедри загальної 

та практичної психології: 

 практико-орієнтоване навчання; 

 лабораторія психології навчання; 

 провідні викладачі-практики; 

 інноваційні форми та методи навчання; 

 навчання технік проведення тренінгів та групової 

роботи; 

 технології психодіагностики, психологічного 

консультування, психології розвитку та здоров’я. 

 


