
 

КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ 
ПСИХОЛОГІЇ ТА 

ПЕДАГОГІКИ 
 

запрошує талановиту, цілеспрямовану 
молодь на навчання! 

 

Завідувач кафедри — професор, 
доктор психологічних наук 
Потапчук Євген Михайлович 

 

Кафедра практичної психології та педагогіки пройшла 

успішний шлях становлення та розвитку з моменту свого 

створення 17 квітня 1995 року. Нині кафедра функціонує у 

складі гуманітарно-педагогічного факультету. На кафедрі 

практичної психології та педагогіки працюють 6 професорів, 

19 доцентів, які здійснюють підготовку фахівців за 

спеціальністю "Психологія".  
 
Навчаючись на психолога студенти:: 
 
- отримують знання для майбутньої професійної діяль-
ності, особистого життя та ефективного саморозвитку;  
 
- займаються науковою роботою і в подальшому можуть  
продовжити навчання в аспірантурі;  
 
- отримують практичні навички психологічної роботи у 
дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та 
вищих навчальних закладах України.  
  

Навчальну практику студенти кафедри практичної 
психології та педагогіки проходять на базі більше 40 закладів 
освіти, охорони здоров’я, соціальних служб та інших органі-
зацій. Студенти також мають можливість пройти стажування у 
Європейських вищих навчальних закладах, зокрема у Польщі. 

 

На базі кафедри працює Хмельницький психологічний 

центр, в якому студенти набувають не лише практичні фахові 

вміння та навички, але й вчаться працювати над власним 

саморозвитком, приймають участь у різноманітних 

психологічних проектах та семінарах-тренінгах з особистісного 

зростання.  

ЗАПРОШУЄМО 
 

на навчання у Хмельницькому 
національному університеті  

29016, м. Хмельницький, 
вул. Інститутська, 11 

Бажаючі вступити до університету повинні 
подати: 
 заяву про вступ до університету; 

 документ державного зразка про повну 

загальну середню освіту (оригінал); 
 сертифікат ЗНО; 

 копію паспорту; 

 шість фотокарток розміром 3Х4 см; 

 копію довідки з податкової інспекції про 

присвоєння ідентифікаційного коду. 

Університет  забезпечує 
немісцевих  студентів 

гуртожитком 

Для вступу на спеціальність 
“ПСИХОЛОГІЯ” 

враховуються сертифікати з дисциплін:  
1. Українська мова та література  
2. Історія України   
3. Біологія або іноземна мова  
(можливі зміни за Наказом Міносвіти України) 
Слідкуйте за остаточними змінами на сайтах 

університету та кафедри 
 

Контактна інформація: 
 

Прийм. комісія : (03822) 2-37-55  
Факс: (03822) 2-32-65  
Деканат ГПФ: (0382) 72-33-89 
Кафедра практичної психології 
та педагогіки   (067) 947-06-46 
 E-mail: kafedrapip@ukr.net  
Web: http://kafedra-psy.at.ua/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА 
НАУКИ УКРАЇНИ 

 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА 
ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ  

ТА ПЕДАГОГІКИ 

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ  
СОЦІАЛЬНО—ПОВЕДІНКОВІ 

НАУКИ 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 

 

ПСИХОЛОГІЯ 
 



 

Психологія 
 
 це 60 ліцензованих місць для денної форми 

навчання; 

 це 60 ліцензованих місць для заочної форми нав-

чання; 

 це можливість навчатися за рахунок держбюджету. 
 

ГОТУЄМО ФАХІВЦІВ  
за освітньо-кваліфікаційними рівнями: 

БАКАЛАВР—МАГІСТР—АСПІРАНТ 
Термін денної бакалавр — 4 роки 
форми навчання: магістр — 1,5 роки  
 аспірант — 1,5 роки 4 роки 
 

 
За фахом «Психологія» випускники можуть 

працювати: 
 
 у системі освіти, медицини, соціальної допомоги 

населенню, у соціальних службах для сімей, дітей та 

молоді;  у системі військових, правоохоронних, адмініст-

ративних, політичних та приватних структур. 

СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПСИХОЛОГА: 

 
 сімейне консультування: діагностика і корекція парт-

нерських стосунків у шлюбі, подолання сімейних криз; 
 психологічна підготовка дитини до школи та 

супровід навчального та виховного процесів; 
 профорієнтаційна психодіагностика і консультуван-

ня випускників школи щодо вибору професії 
відповідно до особистісного діапазону професійно 
важливих якостей; 


 психологічний супровід карʼєри, консультування 

дорослих стосовно  професійної переорієнтації в 
умовах динамічності економіки; 

 психологічна допомога особистості в кризових ста-


нах, при психоемоційних навантаженнях та стресових 
ситуаціях; 

 психологічна діагностика характеру, темпераменту, 
рис особистості, рівня розумового розвитку, 
особливостей пам'яті, уваги, мислення, уяви, 
сприйняття, їх розвиток та корекція; 


 діагностика відхилень психічного розвитку та 

психотерапевтична допомога особистості; 

 підбір персоналу на підприємствах та психологічний 

супровід : створення сприятливого мікроклімату в 

колективі; налагодження горизонтальних і 
вертикальних зв'язків між структурними підрозділами.




 

МОЖЛИВОСТІ ДОЗВІЛЛЯ 
СТУДЕНТІВ  

 Відвідування: 

курсів іноземних мов; секцій 
спортивно-оздоровчого 
комплексу; інтернет-клубу; 
центру міжнародних і культурних 
зв'язків. 
 Участь у роботі:  
студентського Будинку моделей; ко-
манд Клубу веселих та кмітливих; 
самодіяльного народного ансамблю 
танцю "Юність Поділля"; театру пісні 
"Сузір'я"; драматичного студентського 
театру. 

 

На кафедрі навчаються 
талановиті та гармонійно 

розвинуті студенти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Навчання за фахом 
“Психологія” - це багато 
цікавого та необхідного 

для кожної сучасної 
молодої людини! 


