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РРііввеенньь  ввиищщооїї  ооссввііттии    ККввааллііффііккааццііяя    ааббоо  ссппееццііааллььннііссттьь    
ФФооррммаа  іі  

ттееррмміінн  

ннааввччаанннняя  

ППеерреелліікк  ссееррттииффііккааттіівв  іі  

ввссттууппнниихх  ввииппррооббуувваанньь    

ББааккааллаавврр    

Бакалавр корекційної педагогіки. Вчитель-

дефектолог. Вихователь дітей з вадами 

психофізичного розвитку.  Асистент вчителя 

загальноосвітнього навчального закладу з 

інклюзивним та інтегрованим навчанням.    

Денна та 

заочна  

4 роки  

1. Українська мова та література 

2. Біологія 

3. Історія України, або іноземна 

мова, або математика  

Спеціаліст  

 

ССппееццііааллііззааццііяя::  

  ООллііггооффррееннооппееддааггооггііккаа..  ЛЛооггооппееддііяя  

Олігофренопедагог, логопед. Вчитель дітей з вадами 

розумового розвитку.  Денна та 

заочна  

1 рік   

Вступний іспит зі спеціальності  
ССппееццііааллііззааццііяя::    

ЛЛооггооппееддііяя..  ССппееццііааллььннаа  ппссииххооллооггііяя  

Логопед. Спеціальний психолог дошкільних та 

шкільних закладів.  

Магістр  

 

ССппееццііааллііззааццііяя::    

ООллііггооффррееннооппееддааггооггііккаа,,  ллооггооппееддііяя,,    

ссппееццііааллььннаа  ппссииххооллооггііяя  

Олігофренопедагог. Логопед. Спеціальний психолог. 

Викладач корекційної педагогіки та спеціальної 

психології.  

Вчитель дітей з вадами психофізичного розвитку.  

Денна та 

заочна  

2 роки   

1. Вступний іспит зі спеціальності  

2. Іноземна мова  

Для вступу на факультет спеціальної освіти, абітурієнти до приймальної 

комісії ДДПУ подають такі документи: 

 документ державного зразка про повну загальну середню освіту (оригінал); 

 сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти: 

 паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) та 

ідентифікаційний код; 

 квиток (посвідчення про приписку до призивної комісії); 

 6 фотокарток розміром 3х4 см; 

 документи медичну довідку за формою 086-о та карту щеплень; 

 військовий, що надають право на пільги, встановлені чинним законодавством 

України. 

Абітурієнти із зони АТО, за наявністю атестата про 

середню освіту державного зразку, приймаються за 

результатами вступних іспитів (без сертифікатів). 
Наша адреса: м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19, 8-й поверх. 

Тел. деканату факультету спеціальної освіти: 050-686-45-85 

Приймальна комісія:  (06262) 3-97-50 

Додаткову інформацію можна отримати на сайті університету: www.slavdpu.dn.ua 

Після закінчення факультету Ви зможете працювати: 

 логопедами в дошкільних, шкільних, медичних закладах та навчально-

реабілітаційних центрах; 

 приватними логопедами; 

 вчителями-дефектологами в спеціальних дошкільних закладах (дитячі садки, 

дитячі будинки); 

 вчителями молодших класів та вчителями-предметниками в середніх та 

старших класах спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів; 

 координаторами дітей з особливими освітніми потребами в 

загальноосвітньому просторі (в умовах інтегрованого та інклюзивного навчання); 

 спеціальними психологами закладів освіти; 

 вихователями в спеціальних дошкільних закладах (або групах) для дітей з 

вадами мовленнєвого та психофізичного розвитку; 

 вихователями спеціальних шкіл-інтернатів та навчально-реабілітаційних 

центрів. 

 Викладачами корекційної педагогіки та спеціальної психології у ВНЗ 

 


