
 

 

Підготовку фахівців здійснює 

висококваліфіковані викладачі кафедри 

психології, педагогіки та права, які є 

практикуючими психологами і 

психотерапевтами з відповідною фаховою 

підготовкою, здобутою у різних 

престижних міжнароднх школах та 

навчально-супервізійних проектах з 

практичної психології і психотерапії. 

Крім того, кафедра має тісні 

взаємозв’язки з бізнес-середовищем та 

різними сферами прикладної практичної 

психології, що забезпечує наявність 

відповідних баз практики та подальшого 

працевлаштування. 

 
Не пропусти свій ШАНС здобути 

престижний та перспективний фах! 
 

Для іногородніх студентів надаються гуртожитки. 

Платна та державні форми навчання. 

Детальнішу інформацію  
можна отримати за адресою: 79013, м Львів, 

вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кафедра 
«Психології, педагогіки та права», кім. 220,  тел. 

(032) 258-26-23, www.rc.lviv.ua, 
www.lp.edu.ua/Institute/IGS/IPP/index.html 

Приймальна комісія університету, кім. 101,  
тел. 258-22-65, 238-96-39 

Для навчання необхідно подати такі 
документи: 

 заяву встановленого зразка; 

 документ державного зразка про 
раніше здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі 
якого здійснюється вступ, і додаток 
до нього; 

 сертифікат (сертифікати) 
Українського центру оцінювання 
якості освіти (для вступників на 
основі повної загальної середньої 
освіти) з: 

 української мови і літератури,  
біології (обов’язково); 

 іноземної мови або історії 
України (за вибором); 

 медичну довідку за формою 086-о 
або її копію;  

 шість кольорових фотокарток 
розміром 3 х 4 см; 

 ксерокопію довідки ДПА про 
присвоєння ідентифікаційного 
номера; 

 ксерокопію першої сторінки 
паспорта; 

 встановлені законодавством 
України документи, якщо вступник  
претендує на пільги.      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національний університет  

«Львівська політехніка» 
 

БАКАЛАВРАТ  

Напрям 6.060103 

ПРАКТИЧНА 
ПСИХОЛОГІЯ 

Кафедра психології, 

педагогіки та права 

http://www.rc.lviv.ua/
http://www.lp.edu.ua/Institute/IGS/IPP/index.html


 

 

НОВА спеціальність 

«ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») 

відкрита 

у Національному університеті 

«Львівська політехніка» 

 

У нашій державі як і в усіх цивілізованих 
країнах світу все більше зростає популярність 
практичної психології. Практична психологія 
унікальний фах, що дозволяє задовольнити 
потребу молодої людини у самопізнанні, 
самовдосконаленні, самореалізації та 
досягненні успіхів у кар’єрі, і водночас потребу 
у впливі на інших людей, з метою їх 
гармонізації, підвищенні життєвої ефективності, 
розвитку творчості.  
      Бути практичним психологом – це 
можливість причетності до психологічних і 
психотерапевтичних кіл державного, 
європейського і світового рівня через  участь у 
міжнародних конференціях,   можливість 
знайомств,  професійного спілкування з  
фахівцями  високого рівня кваліфікації у галузі 
психології і психотерапії, це можливість 
приналежності до певного елітарного прошарку 
світового співтовариства. 

 
 
 
 
 
 
 

Ти щойно закінчив школу і не знаєш 
ким хочеш працювати? 

Тоді знай, що практичні психологи 

потрібні в: 

 бізнесі; 

 політиці; 

 економіці; 

 імідж-мейкерстві; 

 рекламі; 

 освіті; 

 медицині; 

 індустріальному виробництві; 

 інших сферах діяльності. 

 
Ти хочеш мати забезпечене та гідне 

майбутнє? 

Якщо Так, то практичний психолог 

отримує високі заробітки за надані 

послуги, а саме: 

 тренінги особистісного та 

професійного росту для побудови 

успішної кар’єри; 

 формування ефективних команд 

для бізнесу різних сфер суспільної 

практики; 

 тренінги підвищення комунікативної 

компетенції; 

 індивідуальне та сімейне 

консультування щодо розв’язання 

внутрішньоособистісних та 

міжособистісних конфліктів; 

 корекція професійних вмінь та 

навичок; 

 вдосконалення системи управління 

організаціями та корпораціями; 

 та багато іншого. 

 
Ти вважаєш себе особливим і 
хочеш краще використати свої 

можливості? 
Ми допоможемо тобі: 

 зрозуміти себе та оточуючих; 

 управляти собою, а також 

поведінкою та мотивацією інших 

людей; 

 протистояти впливу і маніпуляціям 

інших людей; 

 розкрити свій потенціал і здібності 

та ефективно застосовувати їх у 

житті; 

 ефективно проводити ділові 

переговори та добиватись згоди 

інших людей;  

 та багато іншого! 


