
Підготовка фахівців з 
напряму (фаховому спрямуванню) 

"ПСИХОЛОГІЯ" 

проводиться згідно з навчальними 
програмами, розробленими з урахуванням досвіду 
вітчизняних і зарубіжних навчальних закладів. 

Ґрунтовні професійні знання з професійного 
спрямування складаються з таких блоків дисциплін: 

• Гуманітарні дисципліни: 
Блок дисциплін, спрямованих на вивчення соціальних, 
політичних та економічних процесів суспільства 
(політологія, основи економічної теорії, філософія, 
історія України, етика бізнесу, правознавство, 
українська мова (за професійним спрямуванням), 
соціологія, логіка, іноземна мова, культурологія). 

• Фундаментальні дисципліни: з проблем загальної 
психології, диференційної психології, експериментальної 
психології, анатомії та еволюції нервової системи, 
психофізіології, фізіології ЦНС та ВНД, антропології і 
основ демографії, вікової та порівняльної психології, 
професійного відбору, історії психології. 

• Професійно-орієнтовані дисципліни: практична 
психологія, соціальна психологія, психодіагностика, 
клінічна психологія, патопсихологія, економічна 
психологія, політична психологія, психологічне 
забезпечення професійної діяльності в торговельно-
економічній сфері, основи наукових досліджень, 
психологічні умови формування емоційної стійкості  

• Вибіркові дисципліни: основи менеджменту, 
маркетинг, етнопсихологія в підприємницькій діяльності, 
основи психіатрії та неврології, конфліктологія, 
психологічне консультування на підприємстві, 
психологічні технології відбору і роботи з персоналом, 
психологічна служба, тренінг ділового спілкування, 
тренінг розвитку лідерського потенціалу та інші спецкурси 
за вибором студента. 

 
 
 

Випускники отримують ґрунтовну підготовку з 
іноземної мови та ділової іноземної мови 

 

Навчальний процес на кафедрі психології - це: 

 практичне навчання в спеціалізованих аудиторіях 
(експериментальна лабораторія, мовні кабінети та ін.); 

 ділові та рольові ігри, модульно-рейтингова 
система, тренінгові і тестові методики, дискусійні 
клуби, інтерактивне навчання; 

 комп'ютерні лабораторії і лінгафонні кабінети; 
 інформаційні технології навчання, мультимедійне 

обладнання, найсучасніша навчальна література; 
 фахові і мовні конкурси; 
 науково-пошукова робота. 

Студенти за фахом «Психологія»: 
 проходять виробничу практику в Інституті психології 

НАПН України, Інституті соціальної та політичної 
психології, відділах соціально-психологічних служб, 
підприємств, організацій і установ, відділах Київської 
міської держадміністрації Міжнародного червоного 
хреста; 

 беруть участь у всеукраїнських та міжнародних 
конкурсах і олімпіадах. 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ 
КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ: 

- 2 академіки;  
- 6 професорів;  
- 10 доцентів. 

Серед них відомі вчені - психологи, соціологи, 
філософи, біологи і медики: 

Професори М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, член-
кор. НАПН України В.І. Берзінь, О.В. Полунін, В.І. 

Осьодло. Доценти A.M. Сипливий, Т.М. 
Лагутіна, С.М. Миронець, Л.Ф. Вербицька, 

О.Ф. Ванюшина, Г.М. Ржевський, В.А.Старик, 
О.В. Скуловатова, О.В. Зазимко, А.М. Маслюк. 
 

 
Студенти за фахом «Психологія»: 

 набувають універсальних теоретичних та 
практичних знань в галузі психології; 

 оволодівають методами психологічної діагностики, 
профілактики і корекції; методами індивідуальної і 

групової психологічної допомоги, елементами 
психоаналізу; системою професійного 
психологічного відбору; 

 отримують навички та вміння необхідні для 
психологічного забезпечення професійної діяльності 
в підприємницькій, фінансово-економічній і 
торговельній сфер; проходять виробничу практику в 
Інституті психології АПН України, Інституті 
соціальної та політичної психології, відділах 
соціально-психологічних служб; 

 реалізують себе в різноманітних гуртках, секціях 
та інших структурах позанавчальної наукової 
діяльності: науковому гуртку «Практична 
психологія», Відділі соціально-психологічної 
допомоги при райдержадміністрації м. Києва, 
Відділі Київського міського комітету 
Міжнародного червоного хреста, Відділі 
соціально-психологічної допомоги при 
райдержадміністрації м. Києва, експериментальній 
лабораторії, Центрі довузівської підготовки, Центр 
психологічного забезпечення професійної діяльності, 
Центрі розвитку кар’єри. 

*  *  * 
Після повного курсу навчання фахівець з 

психології підготовлений до: 
 психологічного забезпечення підприємницької, 

фінансово-економічної і торговельної діяльності; 
 консультативної діяльності з питань практичної 

психології; 
 прогнозування та аналізу соціально-психологічних 

явищ в Україні; 
 здійснення прикладних досліджень та розробок в 

галузі гуманітарних проблем; 
 забезпечення підбору та адаптації персоналу; 
 надання психологічної допомоги та 

психологічного супроводження виробничої, 
освітньої, політичної, соціальної та інших сфер 
діяльності; 

 педагогічної діяльності у навчальних закладах всіх 
рівнів акредитації; 

 психологічної діяльності власної приватної фірми. 

 



 

• Випускник з фаху «Психологія» може займати 
посади: 

 психолог-консультант; 
 практичний психолог; 
 психолог-психометрист в системі підприємницької, 

фінансово-економічної, торговельної сфери, освіти, 
охорони здоров'я, соціальному секторі; 

 викладач загальної психології і прикладних 
психологічних дисциплін у школах, коледжах, 
інститутах, університетах. 

працювати: 

 у державних органах та установах 
(держадміністрація, відділи відповідних міністерств, 
комерційних структур); 

 у центрах психології та соціальної роботи; 
 у соціально-психологічних службах, які 

забезпечують переговорні процеси, формують і 
добирають кадри, оптимізують організацію та 
взаємини в колективі 

 в усіх закладах та установах, які займаються 
соціально-психологічною допомогою, професійним 
психологічним відбором у центрах психологічної 
діагностики, психоаналізу та психокорекції; 

 створювати власні фірми з психологічним профілем 
діяльності. 

 
Термін навчання: 

бакалавр - 4 роки 
магістр – 1,5 роки на базі бакалаврату 

Форма навчання - денна. 
Як до нас можна поступити? 

 
На напрям (професійне спрямування) «Психологія» 

КНТЕУ здійснює підготовку фахівців: 
 за державним замовленням; 
 за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб за 

договором 
 

ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 
♦ Підготовче відділення КНТЕУ 

 

 

Адреса: 
02156, м. Київ, вул. Кіото, 19 (ст.. метро «Лісова») 

Рекламно-інформаційний центр 
тел.:(044) 513-63-63  

Центр укладання договорів 
тел.: (044) 513-07-77 

Центр довузівської підготовки 
тел. (044) 513-47-36 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ДО НАШОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ! 

 

КИЇВСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

 

 
 

ПСИХОЛОГІЯ 
 

 

 

 



 


