
Кафедра практичної психології та 

педагогіки займається навчанням та 

підготовкою усіх бажаючих до діяльності в 

галузі практичної психології за сучасними 

методами; здійснює підтримку проектів в 

сфері освіти, медицини. 

 

Заняття проводять досвідченні 

викладачі кафедри, студенти 

старших курсів і магістри. 

Більш докладну інформацію можна 

отримати за адресою: 

м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, 

3-й корпус, аудиторія 3-403а  

кафедра практичної психології та 

педагогіки 

Телефон для довідок +38 (0382) 70-83-36 

E-mail: kafedrapip@ukr.net 

Web: www.tup.km.ua/kpp/ 

ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА  

Ваш шанс пізнати себе, правильно обрати 

професію та знайти свій шлях до успіху! 

 

 

Запрошуємо Вас взяти участь в 

роботі Школи майбутнього 

психолога. 

Кожного місяця на Вас 

чекають цікаві семінари та 

тренінги, які допоможуть Вам 

змінити своє ставлення до себе і 

спеціальності «Практична 

психологія». 

Слухачам Школи майбутнього 

психолога після закінчення програми 

видається сертифікат. 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

Хмельницький національний університет 

 

 

 

 

Соціально – психологічний факультет 

Кафедра практичної психології та 

педагогіки 
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ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА 

це незалежна від підготовчих курсів 

програма, де вивчаються основи психології 

та створені умови мотивованого вибору 

спеціальності та вищих навчальних 

закладів. 

Мета діяльності: 

популяризація професії «практичний 

психолог» та професійне самовизначення 

учнів старших класів. 

Основні завдання: 

 знайомство з практичними і 

теоретичними аспектами психології;  

 розвиток самосвідомості, 

самостійності та активності; 

 розкриття здібностей та 

спрямованості учнів. 

За рік навчання слухачі школи 

оволодівають початковими знаннями та 

практичними навичками в галузі 

практичної психології. Після завершення 

навчання учні можуть прийняти 

усвідомлене рішення щодо вибору 

майбутньої професії. 

Тематика занять: 

 Психологія як професія та як 

покликання. 

 Співвідношення наукової та 

житейської психології. 

 Психологічні особливості розвитку 

старшокласника. 

 Особливості внутрішньо-

особистісних та міжособистісних 

конфліктів в старшій школі. 

 Особистість як предмет 

психологічного пізнання  

 Психологічні особливості дівчат і 

хлопців. 

 Крок до особистісного щастя. 

 Я – Лідер !!! 

 
 

Місце проведення занять: 

РІКЦ - Ресурсний інформаційно-

консультативний центр кафедри 

практичної психології та педагогіки 

(Кам`янецька 112/2, приміщення гуртожитку №5)  

Школа майбутнього психолога – це: 

 щомісячні дискусійно-ігрові заняття 

за різноманітними психологічними 

тематиками; 

 місце і час для виявлення та 

розвитку таких здібностей як: здатність 

усвідомлювати власний світ 

переживань, думок, уявлень про себе; 

уміння ставити цілі власної діяльності та 

життя загалом; здатність регулювати 

власну активність; віра у власні сили і 

опора на власні можливості; 

 розвиток готовності і здатності 

ефективно взаємодіяти з оточуючим 

середовищем; 

 вдосконалення системи уявлень про 

себе як про унікальну та неповторну 

особистість; 

 можливість для кожного учасника 

зрозуміти, чи отримувати йому 

психологічну освіту; 

 особлива весела і тепла атмосфера, 

постійне відкриття себе та інших; 

 це не підготовка до вступу на 

спеціальність «Практична психологія». 


