ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Інститут психології та соціального захисту
(Інститут) Львівського державного університету
заснований 14 жовтня 2012 року.
Директор Інституту – доктор педагогічних наук,
професор Шуневич Богдан Іванович.
Заступник директора Інституту – кандидат
психологічних
наук,
полковник
служби
цивільного захисту Слободяник Володимир
Іванович.
До складу Інституту входять 4 кафедри,
перших три з яких випускові, а саме:

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
Очолює кафедру: кандидат психологічних наук, доцент Сірко Роксолана
Іванівна
КАФЕДРА ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ
Завідувач кафедри: доктор філологічних наук, професор Тищенко Олег
Володимирович
КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Завідувач кафедри: доктор політичних наук, доцент, Шерман Олена
Михайлівна
КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА
Завідувач кафедри: кандидат філологічних
наук,
доцент Лабач Марта
Миколаївна
Студенти мають можливість додатково за бажанням пройти навчання на
військовій кафедрі і отримати військове звання молодшого лейтента запасу.
Для бажаючих є можливість проживати в гуртожитку.

Контактний тел.: (032) 233-02-27;
e-mail: gf_bgd@i.ua
Тел..моб. 0967435929 – Шуневич Богдан Іванович
0931155410 – Слободяник Володимир Іванович

79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35
Приймальна комісія: тел. (032) 233-14-77
Інститут П та СЗ: тел. (032) 233-02-27

«Філологія»

«Практична психологія»
Кафедра практичної психології та педагогіки створена у травні
2006 року. Навчання здійснюється за спеціальностями 8.03010301
«Практична психологія» за освітнім рівнем магістр (денна форма
навчання), 7.03010301 «Практична психологія» за освітнім рівнем
спеціаліст (заочна форма навчання) та за напрямом 6. 030103
«Практична психологія», за освітнім рівнем бакалавр (денна та
заочна форми навчання).
Навчання за державним замовленням та госпрозрахунковою формою.
Психологічний напрямок підготовки фахівців ДСНС України
спрямований на підвищення рівня психічного здоровיя працівника
оперативно-рятувальної служби та оволодіння навичками корекції
психічних станів в стресових ситуаціях.
Випускники можуть працювати на таких посадах:
- практичний психолог у силових структурах (ДСНС, МВС, ЗСУ, СБУ,
Департамент прикордонної служби України, Митна служба тощо);
- практичний психолог у психологічній службі системи освіти
(дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні школи, ВНЗ);
- викладач психології;
- менеджер з підбору персоналу;
- менеджер з реклами ;
- психолог-консультант; валеопсихолог тощо.

Спеціалізація: переклад (англо-український, німецько-український,
французько-український, польсько-український)
Випускники можуть працювати на таких посадах:
-

перекладач,перекладач технічної літератури;

-

редактор-перекладач;

-

філолог-дослідник;

-

молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)

-

науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)

-

науковий

співробітник-консультант

(філологія,

лінгвістика

та

переклади);
Державна служба України з надзвичайних ситуацій;
-

приватні українські та міжнародні компанії та організації;

-

відділи міжнародних зв'язків державних та приватних установ
науково-дослідні організації.

Контактний тел.: (032) 233-02-27;
e-mail: bshunev@ukr.net

«Соціальна робота»
Випускники можуть працювати на таких посадах:
 в органах праці та соціального захисту населення;
 у державних службах зайнятості;
 у підрозділах органів виконавчої влади у справах сім'ї та молоді;
 у пенсійному фонді України;
 працівником будинків-інтернатів;
 фахівцем страхової фірми;
 в центрі професійної орієнтації молоді;
 у навчально-освітніх закладах, спеціальних закладах, комісіях у

Контактний тел.: (032) 233-02-27;
e-mail: kppip_bgd@meta.ua

справах неповнолітніх, центрах працевлаштування;
 менеджером соціальної сфери;
 у центрах вивчення громадської думки.

www.ldubgd.edu.ua

Контактний тел.: (032) 233-00-27;
e-mail: stgd_ldubjd@ukr.net

