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Спеціальність 
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ФАКУЛЬТЕТ  

ПСИХОЛОГІЇ,  
ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

 

 

 

Спеціальність 

 Менеджмент 
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ФАКУЛЬТЕТ  

ПСИХОЛОГІЇ,  
ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальність 

 Психологія 
 

 

 

 



Психологія –одна з найцікавіших і найзагадковіших 
у світі науки. Знання з цієї науки дають змогу 
відшукувати відповіді на життєво важливі питання, 
розв’язувати індивідуальні психологічні проблеми, 
становитися впевненою, самостійною, духовно-
розвиненою людиною. Методи цієї науки дозволяють 
отримувати інформацію про психологічні особливості 
людини, розуміти її стани, прогнозувати її дії, вчинки 
та поведінку у різних життєвих ситуаціях.  

 
Галузь знань 05 Соціально-поведінкові науки 
Спеціальність Б.053 Психологія  
Кваліфікація  бакалавр психології 
Спеціальність М.053 Психологія  
Кваліфікація  магістр психології, викладач 
психології. 

 
Ми пропонуємо: 

1. Вищу освіту за надзвичайно перспективним фахом на 

сучасному ринку професій. 

2. Наявність бюджетних місць у навчанні. 

3. Сучасне обладнання і науково-технічна база. 

4. Умови для творчості і самореалізації. 

5. Гуртожиток для студентів. 

www.ddpu.edu.ua 

Приймальна комісія університету: 

84116, м. Слов’янськ, вул. Г.Батюка, 19. 

Приймальна ректора: (06262) 3-23-54 

Приймальна комісія: (06262) 3-97-50 

Деканат:   095-5187759   095-4411100 

 

Психологія варта того, щоб їй присвятити своє 

життя!!! 
 

Менеджер - це представник особливої професії, що 
здійснює загальні та специфічні функції управління. Він 
має спеціальну управлінську освіту і відповідає за 
розробку й прийняття рішень з організаційних питань. 

 

 
Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
Спеціальність Б.073 Менеджмент 
Кваліфікація  адміністративний менеджмент. 
Спеціальність М.073 Менеджмент  
Кваліфікація  магістр з управління навчальними 
закладами. 

 
Ми пропонуємо: 

1. Вищу економічну освіту за надзвичайно затребуваним 

фахом на сучасному ринку професій. 

2. Сучасне обладнання і науково-технічна база. 

3. Наявність бюджетних місць у навчанні. 

4. Гуртожиток для студентів. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посади, які може займати випускник: 

керівник підприємств різних організаційно-правових форм та 

його фінансових, економічних, юридичних, адміністративних, 

кадрових підрозділів; керівний робітник апарату органів 

державної влади; менеджер з питань комерційної діяльності... 
www.ddpu.edu.ua 

Приймальна комісія університету: 

84116, м. Слов’янськ, вул. Г.Батюка, 19. 

Приймальна ректора: (06262) 3-23-54 

Приймальна комісія: (06262) 3-97-50 

Деканат:   050-6256357, 050-7077363 

 
Бажаєте керувати іншими – починайте з себе! 

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. 

 
Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
Спеціальність Б.071 Облік і оподаткування 
Кваліфікація  економіст з обліку і оподаткуванню. 
Спеціальність М.071 Облік і оподаткування  
Кваліфікація  магістр з обліку, аналізу і 
оподаткуванню. 

 
Ми пропонуємо: 

1. Вищу економічну освіту за надзвичайно затребуваним 

фахом на сучасному ринку професій. 

2. Сучасне обладнання і науково-технічна база. 

3. Наявність бюджетних місць у навчанні. 

4. Навчання за інформаційною системою 1С. 

5. Гуртожиток для студентів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Посади, які може займати випускник: 

фінансовий директор, головний бухгалтер, бухгалтер, 

бухгалтер-ревізор, керівник аудиторської фірми, аудитор, 

бухгалтер-експерт, інспектор-контролер, фінансовий 

працівник... 
www.ddpu.edu.ua 

Приймальна комісія університету: 

84116, м. Слов’янськ, вул. Г.Батюка, 19. 

Приймальна ректора: (06262) 3-23-54 

Приймальна комісія: (06262) 3-97-50 

Деканат:   050-6256357, 050-7077363 

 

Хто володіє інформацією – той володіє світом! 
 

http://www.ddpu.edu.ua/
http://www.ddpu.edu.ua/
http://www.ddpu.edu.ua/

