
УМОВИ ПРИЙОМУ: 
 

На спеціальність «Психологія» прийом 
здійснюється на базі повної загальної 
середньої освіти. 

 
Абітурієнти, які обрали цю спеціальність, 

мають подати сертифікати зовнішнього 
незалежного оцінювання з предметів: 

 
1. Українська мова та література; 
2. Історія України; 
3. За вибором абітурієнта: Біологія або 

Іноземна мова. 
Абітурієнти, які мають диплом 

молодшого спеціаліста, можуть вступити на 
2 курс без подання сертифікатів ЗНО, за 
умов успішного складання вступного іспиту 
та сплати за навчання. 

 
Термін навчання бакалаврів: 4 роки 

 
Форма навчання: денна 
Всі іногородні студенти  

забезпечуються гуртожитком 
 
 
 
 

Чекаємо на Вас за адресою: 
Приймальна комісія: 

61057 Харків, Бурсацький узвіз, 4. 
Довідки за телефоном: 

(057) 731-15-04 
(057) 731-13-88 
(099) 548-04-56 

http:// www.ic.ac.kharkov.ua 
E-mail: pri-kom@ic.ac.kharkov.ua 

 

 
 

сучасний вищий навчальний заклад IV рівня 
акредитації, лідер інформаційної, мистецької 
та культурологічної освіти: 

v 7 факультетів; 

v 29 кафедр; 

v навчання за 15 спеціальностями; 

v аспірантура та докторантура; 
v спеціалізовані вчені ради з захисту 

дисертацій; 

v комп’ютерні центри та лабораторії; 

v спеціалізовані кабінети та лабораторії; 

v сучасна бібліотека; 
v спортивні та хореографічні зали, 

концертні площадки; 

v 2 гуртожитки, їдальня та буфети, 
медичні пункти; 

v активне наукове, мистецьке та 
спортивне життя студентів; 

v міжнародні зв’язки. 

v  

 МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ 

 

 
 

Факультет соціальних комунікацій 
 

Кафедра психології 
 
 
 

 
 
 
 

Харківська державна академія культури 
здійснює прийом на навчання  

за ступенем бакалавр 
 

за сучасною, цікавою, 

конкурентоспроможною, 

затребуваною спеціальністю 

053 «Психологія» 
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Психологія сьогодні 
 

     Психологія сьогодні 
охоплює майже усі 
сфери життєдіяльності 
людини: освіта, 
економіка, право, 
політика, охорона 

здоров’я, 
промисловість, суспільні відносини, особиста 
сфера буття людини. 

Мета професійної діяльності психолога – 
забезпечення психічного благополуччя та 
повноцінного функціонування особистості. 

Завдяки професійній психологічній освіті 
Ви отримуєте можливість досягти успіху та 
забезпечити своє майбутнє змінюючи на 
краще життя інших людей. 

 

Напрями роботи психолога 
y психологічне консультування та коучінг 

фізичних осіб та організацій; 

y робота з персоналом в організаціях різних 
форм власності та галузей діяльності 
(професійний відбір персоналу, мотивація, 
формування команди, розв’язання 
конфліктів, організація переговорів…); 

y психологічна діагностика та корекція 
особистих проблем; 

y сприяння особистісному розвитку дітей та 
дорослих; 

 y психологічне забезпечення різних видів 
професійної діяльності (діяльності засобів 
масової комунікації, рекламної, політичної  
та PR  діяльності); 

y психологічна реабілітація (подолання 
наслідків важких захворювань, травм, 
залежностей, психотравмуючих ситуацій). 

y психологічний супровід діяльності 
фахівців в екстремальних умовах. 

 

Перспективи 
працевлаштування 
Випускники Академії, які 
здобули освіту за 
спеціальністю психологія, 
затребувані на ринку 
психологічних послуг. 

Місця їх роботи: 

y психологічні центри, державні, громадські 
та комерційні організації з надання 
психологічної допомоги; 

y освітні та наукові установи; 

y медичні установи та реабілітаційні центри; 

y центри по роботі з дітьми та підлітками 
(діагностика та корекція психологічних 
проблем у школі, родині, з однолітками);  

y органи внутрішніх справ; 
y політичні організації (виборчі технології, 

реклама, PR, консультування політиків); 

y бізнес структури (робота з персоналом, 
маркетинг, реклама, PR); 

 y приватна підприємницька діяльність з 
надання психологічних та освітніх послуг 
(психологічне консультування, проведення 
соціально-психологічних тренінгів). 

 

Основні навчальні дисципліни 
Навчальним планом 

підготовки психологів 
передбачений комплекс 
загальноосвітніх та 
спеціальних дисциплін.  

Серед дисциплін 
професійної підготовки:  
y Психологія особистості

та вікова психологія 
y Психологія сім'ї та соціальна психологія 
y Організаційна психологія 
y Юридична та політична психологія 
y Психологія рекламної та PR-діяльності 
y Психологія впливу та масової комунікації 
y Клінічна психологія, основи психіатрії та 

наркології, суїцидологія 
y Психодіагностика 
y Техніки психологічного тренінгу 
y Психологічне консультування 
y Психологічна корекція 
y Психологічна експертиза 
y Психологія екстремальних ситуацій 
y Психологічна допомога в кризових та 

надзвичайних ситуаціях  
y Психологічний супровід сім'ї 
y Управлінський консалтинг. 

 


