
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Факультет дошкільної освіти та практичної психології, як провідний
структурний підрозділ ДДПУ, має славетну 50-річну історію свого успіху. Його
забезпечують: високопрофесійний професорсько-викладацький склад; передові
інтерактивні методи навчання; сучасні інформаційні технології освіти.

До послуг студентів факультету:
1. мультимедійний комплекс; 
2. сучасний комп’ютерний клас із виходом у мережу Інтернет;
3. спеціалізовані кабінети;
4. сучасний науково-методичний кабінет;
5. спортивний корпус, наукова бібліотека, гуртожиток;
6. студентські клуби, театри та інше.

Напрям підготовки: Напрям підготовки: Дошкільна освіта. Практична психологія
ОКРОКР Бакалавр Спеціаліст Магістр
Форма  і  термінФорма  і  термін
навчаннянавчання

 денна та заочна / 4 
роки
 заочна (спец.потік) / 2 

роки

денна та заочна / 1 рік денна та заочна / 2 
роки

ПерелікПерелік
сертифікатів  тасертифікатів  та
вступнихвступних
випробуваньвипробувань

 українська мова та 
література;
 біологія; 
 історія України.

 фахове вступне 
випробування.

 іноземна 
мова;
 співбесіда за 

фахом.

Напрям підготовки: Напрям підготовки: Дошкільна освіта. Початкова освіта
ОКРОКР Бакалавр Магістр
Форма  і  термінФорма  і  термін
навчаннянавчання

денна та заочна / 4 роки денна / 2 роки.

ПерелікПерелік
сертифікатів  тасертифікатів  та
вступнихвступних
випробуваньвипробувань

 українська мова та література;
 біологія;
  історія України.

Ліцензування магістратури буде 
здійснено після першого випуску 
бакалаврів.

Напрям підготовки: Напрям підготовки: Дошкільна освіта. Спеціалізація: музичне мистецтво
ОКРОКР Бакалавр Магістр
Форма  і  термінФорма  і  термін
навчаннянавчання

денна та заочна / 4 роки денна / 2 роки.

ПерелікПерелік
сертифікатів  тасертифікатів  та
вступнихвступних
випробуваньвипробувань

 українська мова та література;
 біологія;
  історія України.

Ліцензування магістратури буде 
здійснено після першого випуску 
бакалаврів.



ССфери професійної діяльності:
 вихователь дошкільного навчального закладу; 
 вихователь дітей дошкільного віку в інтернатному

закладі; 
 вихователь дітей дошкільного віку в дитячому

санаторії;
 вихователь у центрах раннього розвитку дитини; 
 сімейний педагог-вихователь (гувернер); 
 практичний психолог у дошкільних закладах освіти;
 практичний психолог у закладах освіти (ЗОШ, центри

розвитку дитини, гімназії, ліцеї, ПТУ тощо);
 практичний психолог у психологічній службі міського та районного відділів освіти;
 менеджер дошкільної освіти (завідувач, методист, інспектор-методист міського та районного відділів освіти);
 викладач дошкільної педагогіки, психології та фахових методик у вищих навчальних закладах різних рівнів 

акредитації;
 учитель у початковій загальноосвітній школі;
 організатор початкової освіти в освітніх установах та державних закладах;
 організатор виховної роботи в загальноосвітній школі;
 адміністратор навчально-виховного закладу;
 вихователь групи подовженого дня в початкових класах;
 фахівець із індивідуального навчання й виховання, дошкільного та початкового навчання в сім'ї;
 музичний керівник дошкільного навчального закладу;
 керівник музичного гуртка;
 керівник самодіяльного музичного колективу дошкільників.

 
Більш детальну інформацію можна отримати в приймальній комісії університету

та  в  деканаті  факультету  за  адресою:  84112,  Донецька  область,  м. Слов’янськ,  пров.
Калініна, буд. 1

або  за  телефонами:  (06262)  24606  –  деканат  факультету  дошкільної  освіти  та
практичної психології; (06262) 39750 – приймальна комісія.


