Психологія - наука про психічні явища та
закономірності взаємодії людини із середовищем. Психологічні знання дають змогу розкрити
внутрішній потенціал особистості, стати впевненою, самостійною, духовно-розвиненою
людиною. Методи психології дозволяють
знайти відповіді на життєво важливі питання,
отримати інформацію про індивідуальні психологічні особливості людей, розуміти та прогнозувати їх поведінку в різних життєвих ситуаціях,
змінюючи життя на краще.

Державний вищий
навчальний заклад
«Донбаський державний
педагогічний університет»
Факультет гуманітарної
та економічної освіти

Спеціальність 053 Психологія
Рівень вищої освіти - бакалавр
Кваліфікація - бакалавр з психології
Рівень вищої освіти - магістр
Кваліфікація - магістр з психології
Оголошуємо прийом студентів на денну
та заочну форми навчання
Бакалаврський рівень:
3 роки 10 місяців (на базі повної загальної
освіти)
2 роки 10 місяців (на базі рівня молодшого
спеціаліста за неспорідненою (непрофільною)
спеціальністю)
1 рік 10 місяців(на базі рівня молодшого спеціаліста за спорідненою (профільною) спеціальністю)
Магістерський рівень - 1 рік 4 місяці.

053 ПСИХОЛОГІЯ
071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
073 МЕНЕДЖМЕНТ
033 ФІЛОСОФІЯ
011 ОСВІТНІ,
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Увага! З 2021 року вступ у магістратуру за
будь-якою спеціальністю здійснюється на
основі ЗНО з іноземної мови (Єдиний вступний іспит з іноземної мови)
Ми пропонуємо:
1. Якісну вищу освіту за надзвичайно перспективним фахом на сучасному ринку праці.
2. Наявність бюджетних місць.
3. Сучасну матеріально-технічну базу.
4. Гуртожиток для студентів.

Сфера професійної діяльності випускників:
- у психологічних центрах (державні, громадські
та комерційні організації з надання психологічної допомоги);
- у соціальних і реабілітаційних центрах;
- y органах внутрішніх справ (міністерство
надзвичайних справ, пенітенціарна служба,
судово-психологічна експертиза);
- у медичних установах (поліклініки, жіночі
консультації, наркодиспансери);
- на підприємствах та у фінансових установах
(робота з персоналом, маркетинг, реклама, PR).
Менеджмент - це науково обґрунтована та
якісно побудована система управління організацією, це мистецтво управління колективами
працівників з метою досягнення загальноорганізаційних цілей. Саме ефективний менеджмент
дозволяє досягти організації високих економічних, технологічних, виробничих і соціальних
результатів, забезпечує залучення інвестицій,
впровадження позитивних змін та є важелем їх
сталого розвитку. Менеджер - це представник
особливої професії, що здійснює загальні та
специфічні функції управління, має спеціальну
управлінську освіту і відповідає за розробку й
прийняття рішень з організаційних питань.

Спеціальність 073 Менеджмент
Рівень вищої освіти - бакалавр
Кваліфікація - бакалавр менеджменту
Рівень вищої освіти - магістр
Блок вибіркових дисциплін:
1. Управління навчальним закладом
2. Бізнес-адміністрування
3. Адміністративний менеджмент
Кваліфікація - магістр менеджменту
Сфера професійної діяльності випускників:
керівники підприємств, установ, організацій,
закладів освіти та їх підрозділів.
Облік і оподаткування є базовими механізмами управлінського процесу і невід'ємними
елементами економіки держави. Облік займає
важливу роль у наданні доказової інформації
про господарську діяльність. Облікова інформація необхідна для управління будь-якою
діяльністю і є основою оподаткування.
Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Рівень вищої освіти - бакалавр
Кваліфікація - бакалавр обліку і оподаткування
Рівень вищої освіти - магістр
Кваліфікація - магістр обліку і оподаткування.
Сфера професійної діяльності випускників:
фінансовий директор, головний бухгалтер,
бухгалтер, бухгалтер-ревізор, керівник аудиторської фірми, аудитор, бухгалтер-експерт,
інспектор-контролер, фінансовий працівник та
інші.
Філософія є раціональним і критичним пізнанням навколишнього світу, що допомагає
зорієнтуватися у складних, розмаїтих проявах
суспільного життя і виробити власну соціальну
позицію. Філософія сприяє формуванню
культури мислення особистості, виробленню
неупередженої позиції у міжособистісних та

соціально-культурних діалогах. Вивчаючи
філософію молода людина навчається вільно
мислити, розвиває критичність, гнучкий розум,
креативність, системність, здобуває вміння
працювати з великим обсягом інформації.
Спеціальність 033 Філософія
Рівень вищої освіти - магістр
Кваліфікація - магістр філософії
Сфера професійної діяльності випускників:
Бізнес-аналітик, журналіст, політтехнолог,
консультант, біоетик, PR-менеджер, модератор.
Освітні, педагогічні науки - мають за мету
підготовку висококваліфікованих педагогічних
працівників для вищої освіти, повної загальної
середньої освіти, спеціалізованої освіти, які
здатні розв'язувати складні задачі і проблеми
навчання, виховання та розвитку, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення
інновацій.
Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки
(Педагогіка вищої школи)
Рівень вищої освіти - магістр
Кваліфікація - магістр освітніх, педагогічних
наук.
Блок вибіркових дисциплін:
1. Тьюторські технології
2. Основи андрагогіки
3. Позашкільна освіта
Сфера професійної діяльності випускників:
-викладач закладів вищої освіти;
-педагогічний працівник у сфері неперервної
освіти;
-інспектор та методист навчальних закладів;
-майстер виробничого навчання;
-завідувач навчальної лабораторії;
-молодший науковий співробітник;
-спеціаліст в апаратах центральних і місцевих
органів державної влади в галузі освіти та у
службі зайнятості;
-керівник громадських об'єднань;
-співробітник міграційної служби.

Адреса: 84116, вул. Батюка, 19, м. Слов'янськ,
Донецька область, Україна.
Контакти:
 Приймальна ректора: (06262) 3-23-54
 Приймальна комісія: (06262) 3-97-50
0959471777
 Деканат:
+38095-508-83-28
+38050-527-16-74
Факультет на сайті ДДПУ:
http://www.slavdpu.dn.ua/index.php/fakultety-takafedry/humanitarnoi-ta-ekonomichnoi-osvity
Група ФГЕО у Фейсбук:
https://www.facebook.com/groups/2161320617493
838?modal=false&should_open_composer=false

