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Основні переваги вибору навчання на 

факультеті: 

Підготовка фахівців за спеціальностями: 

053 Психологія» 

231 Соціальна робота  

012 Дошкільна освіта» 

011 Освітні, педагогічні науки 

 

Щорічно студенти факультету беруть участь у 
Всеукраїнських студентських олімпіадах, 
конкурсах студентських наукових робіт.  

Кращі студенти отримують стипендії  

Президента України, Кабінету 
міністрів України та Верховної Ради 

України. 

 

Факультет має тісні зв‘язки з 

університетами Європи (Бельгія, 

Польща, Німеччина, Нідерланди, 

Данія), що дає можливість викладачам та 

студентам брати участь у міжнародних проектах 

та програмах академічної мобільності (навчання 

та стажування за кордоном)  

 

Наявність державних місць та 

невисока оплата за навчання; 

забезпечення гуртожитком та 

стипендією  

 

Студенти пільгових категорій 

отримують соціальні стипендії 

 

 

tel:+380987751483
mailto:pk-ddpu@ukr.net
http://dspu.edu.ua/


ФАКУЛЬТЕТ ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ  

У 2022 РОЦІ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 
 

ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ 
 

Освітній рівень «БАКАЛАВР»  
 

053 Психологія.   

Освітня програма: Спеціальна психологія. 

053 Психологія.  

Освітня програма: Практична психологія.  

231 Соціальна робота.  

Освітня програма:  Соціальна педагогіка. 

012 Дошкільна освіта.  

Освітня програма: Дошкільна освіта. 
             Строк навчання – 3 роки 10 місяців 

012 Дошкільна освіта. (на основі ОКР «Молодший 

спеціаліст» за спеціальністю «Дошкільна освіта») 

            Строк навчання – 1 рік 10 місяців. 
 

!!! На другий курс навчання приймаються 

вступники, які мають диплом молодшого 

спеціаліста з іншої спеціальності.  

Вступні випробування:  
Фаховий іспит; 

українська мова і література (ЗНО); 

Історія України або математика, або іноземна мова, або 

географія, або біологія, або хімія, або фізика (ЗНО) 
 

                  Освітній рівень «МАГІСТР» 

053 Психологія.   

Освітня програма: Спеціальна психологія. 

053 Психологія.  

Освітня програма: Практична психологія.  

231 Соціальна робота.  

Освітня програма:  Соціальна педагогіка. 

012 Дошкільна освіта.  

Освітня програма: Дошкільна освіта. 

011 Освітні, педагогічні науки.  

Освітня програма:  Педагогіка вищої школи. 

011 Освітні, педагогічні науки.  

Освітня програма:  Інклюзивна освіта. 
                Строк навчання – 1 рік 4 місяці та  

1 рік 10 місяців (вступ з інших спеціальностей) 

Після закінчення факультету ви зможете 

працювати: 
 

соціальним працівником, соціальним 

педагогом, фахівцем із соціальної роботи 

у закладах освіти, охорони здоров’я, системі 

інклюзивної освіти, органах соціального захисту 

населення, внутрішніх справ, митної служби, 

центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, територіальних центрах соціального 

обслуговування населення, психологічних та 

реабілітаційних центрах, кадрових службах в 

державних та комерційних організаціях, дитячих 

будинках, школах-інтернатах, закладах для дітей-

інвалідів, центрах зайнятості, закладах дозвілля, 

будинках для дітей та юнацтва, дитячих 

оздоровчих таборах, закладах дошкільної освіти. 

 

психологом, практичним психологом 

у загальних та спеціальних закладах освіти, 

охорони здоров’я, системі інклюзивної освіти, 

органах соціального захисту населення, 

внутрішніх справ, митної служби, центрах 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

територіальних центрах соціального 

обслуговування населення, психологічних та 

реабілітаційних центрах, кадрових службах в 

державних та комерційних організаціях, 

установах з виконання покарань, на промислових 

підприємствах та в бізнесі, Збройних силах 

України та інших силових структурах, санаторіях, 

профілактичних, реабілітаційних центрах, 

наркологічних службах, тренінгових компаніях, 

рекрутингових агентствах. 

 

організатором дошкільної освіти, вихователем 

дітей дошкільного віку 

у закладах дошкільної освіти різних типів, центрах 

розвитку дітей. 

Перелік конкурсних предметів у 

сертифікаті Українського центру 

оцінювання якості освіти: 
 

053 Психологія.  

Предмети 

Українська мова та література 

Математика 

Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 

 

231 Соціальна робота.  

Предмети 

Українська мова та література 

Математика 

Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 

 

012 Дошкільна освіта. 

Предмети  

Українська мова та література 

Історія України 

Математика або іноземна мова, або біологія, 

або географія, або фізика, або хімія 

 

ФАКУЛЬТЕТОМ НАЛАГОДЖЕНА 

СПІВПРАЦЯ З : 

Університетом прикладних наук ВІВЕС 

(Бельгія); Ерфуртським університетом 

прикладних наук (Німеччина); 

Університетським коледжем ВІА (Данія) 

Варшавським і Жешувським університетами 

(Польща); Люблінським католицьким 

університетом (Польща); Університетом Марії 

Кюрі-Склодовської (Польща). 

 


