
053 «Психологія» 
Про програму: 

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та практичні у процесі навчання 

та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення наукових та 

проектних досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог, та здійснення професійної діяльності з урахуванням загальнолюдських 

цінностей та норм професійної етики психолога. Програма базується на сучасних знаннях 

законодавства та нормативно-інструктивних матеріалів у сфері вищої школи; сучасних 

уявленнях про тенденції, закономірності розвитку психологічної науки. 

Переваги: 
Диплом 

Державного зразка  

Викладачі 

Майстер-класи та лекції від запрошених експертів-практиків з іноземним досвідом 

Унікальні освітні програми 

Відповідають сучасним вимогам лідерів ринку та акредитовані за всіма рівнями вищої 

освіти 

Вартість 

Вартість навчання від 9600 грн на рік та не змінюється протягом всього періоду навчання 

Інфраструктура 

Комфортний студентський кампус та сучасні аудиторії 

Працевлаштування 

Центр зв'язків з роботодавцями допомагає пройти міжнародне стажування та знайти 

роботу у провідних закладах України 

Ключові дисципліни: 
 Філософія та методологія науки  

 Основи наукової комунікації іноземними  

 Методологічні та теоретичні проблеми сучасної психології  

 Моделювання та багатомірні методи аналізу даних  

 Наративна психологія  

 Методика викладання психології у закладі вищої освіти  

 Психолого-педагогічні технології у вищій освіті  

 Методика проведення психологічної експертизи у різних галузях  

 Психологічні основи соціальної мобільності особистості  

 Соціальні та політичні конфлікти / Сучасна постнекласична психологія 

 Технології проведення бізнестренінгів  

 Управління корпоративними комунікаціями  

 Іміджеве консультування 

  Психодіагностика особистості в кризових ситуаціях  

  Темпоральна психологія  

Працевлаштування: 
 Професіонал у галузі психологія 

 Науковий співробітник 

 Психолог 

 Практичний психолог 

 Начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації 

дорослих, з надання соціальних послуг тощо) 

 Головний психолог 

 Консультант з психолого-медико-педагогічної консультації  

 Менеджер з персоналу 



035 «Філологія» 

Про програму: 
Освітньо-професійна програма має за мету підготувати висококваліфікованих 

професіоналів з філології, які володіють сучасним філологічним мисленням, 

теоретичними знаннями і навичками, здатних вирішувати дослідницькі завдання та 

проблеми функціонування лінгвістичних систем різного рівня. 

Переваги: 
Диплом 

Державного зразка  

Викладачі 

Майстер-класи та лекції від запрошених експертів-практиків з іноземним досвідом 

Унікальні освітні програми 

Відповідають сучасним вимогам лідерів ринку та акредитовані за всіма рівнями вищої 

освіти 

Вартість 

Вартість навчання від 20900 грн на рік та не змінюється протягом всього періоду навчання 

Інфраструктура 

Комфортний студентський кампус та сучасні аудиторії 

Працевлаштування 

Центр зв'язків з роботодавцями допомагає пройти міжнародне стажування та знайти 

роботу у провідних закладах Україн 

Ключові дисципліни: 
 ПКП ОІМ 

 ПКП ДІМ 

 Академічне усне мовлення ОІМ 

 Психологія навчання 

 Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту 

 Методика викладання ІМ та літератури 

 Література ОІМ 

 Методологія лінгвістичного дослідження 

 Основи синхронного перекладу 

 Стилістика ОІМ 

 Лексикологія  

Працевлаштування: 
 Графолог 

 Науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади) 

 Науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади) 

 Філолог – дослідник 

 Гід – перекладач 

 Лінгвіст 

 Перекладач 

 Редактор – перекладач 

 Філолог 

 Викладач іноземної мови та літератури у ЗВО  


