При кафедрі психології
працює:
Навчальна лабораторія,
де пропонуються навчальні програми, тренінги,
майстер-класи, які проводять викладачі, практикуючі психологи та психотерапевти. Тут Ви можете
дізнатися про пізнавальні
та корисні проекти та новинки, що відбуваються у
психології, психотерапії.
“Психологічний
КіноКлуб ЛНУ”.
В рамках цього проекту
транслюються та обговорюються психологічно-філософські, навчально-розвиваючі фільми та кінострічки про психічні розлади.
Студентське
науковопрактичне товариство
психологів (СНПТ).
На засіданнях СНПТ обговорюються, доповнюються і розширюються
актуальні, цікаві для студентів теми.

Освітньо-кваліфікаційні рівні
•

бакалавр (4 роки)

Міністерство освіти і науки України

•

магістр (1,5 року)

Львівський національний
університет

Співпраця із зарубіжними
університетами:
•
•
•
•
•

Mevlana (Туреччина)
Альбертський університет (Канада)
Вюрцбурзький університет (Німеччина)
Університет міста Л’Аквіла (Італія)
Поморська Академія в Слупську (Польща).

Участь у міжнародних проектах
та програмах обміну:
•
•
•

Tempus
Erasmus+
Fulbright
КОНТАКТИ:

Адреса: м. Львів, вул. Дорошенка, 41,
Тел.: (032) 239-47-85
e-mail: psychology.dep.philosophy@lnu.edu.ua
сайт: http://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji

імені Івана Франка

Філософський
факультет
Спеціальність
“Психологія”

Студенти-психологи вивчають:

Студентське життя

• Психотехніки роботи з людиною та групою

(консультування, тренінг, психотерапія)
• Основи міжособистісних відносин
• Механізми впливу на людей
• Техніки управління стресом та конфліктом

Студенти кафедри психології мають
можливість брати участь у різноманітних
заходах, що робить студентське життя
яскравим та насиченим.

• Прийоми саморегуляції
• Психологію спілкування

Спеціальність
“Психологія” у
Львівському національному університеті
ім. І. Франка відкрита уже 25 роки за
період з 1991 по 2016 рік підготовлено
понад 2,5 тисяч фахівців.
Пріорітетом для професорсько-викладацького складу кафедри психології є
наукова робота, видання монографій,
статей, навчальних посібників та методичних рекомендацій, розроблені авторські курси та спецкурси для вільного вибору студентів.
Акцент робиться на залученні студентів до написання спільно із викладачами фахових наукових статей.
На кафедрі працює 7 професорів,
15 доцентів та 7 асистентів.

СФЕРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКА

Психологічне консультування
Індивідуальне, сімейне, дитяче
Клінічна психологія
Робота на посаді психолога в
закладах охорони здоров’я

⇒

HR та управління персоналом
Робота на посаді фахівця з
управління персоналом у
комерційних компаніях

⇒

Психологія розвитку
Робота на посаді психолога в
закладах освіти

⇒

PR та зв’язки з громадськістю
Робота в галузі соціальних
комунікацій та реклами
Інші сфери діяльності в
системі людина-людина

⇒

Займатися науковою роботою, брати
участь у науково-практичних конференціях, присвячених психологічним
проблемам сучасності.
Публікувати власні наукові здобутки у
Віснику Львівського національного
університету. Серія: “Психологічні
науки”.
Користуватися фондами факультетської
наукової бібліотеки
Навчатися в аспірантурі та докторантурі.

Ти закінчуєш школу і хочеш
обрати для себе найкраще
майбутнє, тоді ми чекаємо
на Тебе!!!

