
Факультет психології, економіки та 
управління 

оголошує прийом студентів на денну та 
заочну форми навчання 

 

Галузь знань 05 Соціально-поведінкові науки 
Спеціальність 053 Психологія 
Ступінь вищої освіти - бакалавр 
Професійна кваліфікація - психолог 
Ступінь вищої освіти - магістр 
Професійна кваліфікація – магістр психології, 
психолог, викладач психології. 
 
Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
Спеціальність 071 Облік і оподаткування 
Ступінь вищої освіти - бакалавр 
Професійна кваліфікація - бухгалтер 
Ступінь вищої освіти - магістр 
Професійна кваліфікація – економіст-аудитор 
з обліку і оподаткування. 
 
Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
Спеціальність 073 Менеджмент 
Ступінь вищої освіти - бакалавр 
Професійна кваліфікація – менеджер 
Ступінь вищої освіти - магістр 
Спеціалізації: 
1. Управління навчальним закладом;  
2. Бізнес-адміністрування; 
3. Адміністративний менеджмент. 
 

Терміни 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. 

 

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. Гуртожиток для студентів. 
5. Можливість навчання за білатеральною 

програмою (паралельне навчання в 
європейському навчальному закладі з 
отриманням подвійного диплому). 

 

До заяви, поданої в паперовій 
формі, вступник додає: 

 

 копію документа, що посвідчує особу;  

 копію документа державного зразка про 
раніше здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого 
здійснюється вступ, і копію додатка до 
нього; 

 чотири кольорових фотокартки розміром 
3 х 4 см;  

 медичну довідку за формою 086У.  
У заяві в паперовій формі 

передбачається згода вступника на обробку 
персональних даних.  

Оригінали документів для участі в 
конкурсі подаються вступником лише один 
раз (виконання вимог до зарахування). 

 
 

Адреса: 84116, вул. Батюка, 19, м. Слов’янс
ьк, Донецька область, Україна. 
Контакти: 
Приймальна ректора: (06262) 3-23-54 
Приймальна комісія: (06262) 3-97-50 
Деканат: 050-6256357   095-4411100 

 
Сайт університету: www.ddpu.edu.ua 
http://facebook.com/peuslav 

Державний вищий навчальний заклад 
«Донбаський державний 

педагогічний університет» 
 

Факультет психології, економіки та 
управління 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
 

053 ПСИХОЛОГІЯ 
071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

073 МЕНЕДЖМЕНТ 
 

 
 

Слов’янськ -2019 



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.  

 
Спеціальність 053 Психологія 
Ступінь вищої освіти - бакалавр 
Професійна кваліфікація - психолог 
Ступінь вищої освіти - магістр 
Професійна кваліфікація – магістр психології, 
психолог, викладач психології. 

ЗНО (конкурсні предмети) 
На бюджет та контракт: 
1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Біологія або іноземна мова 

або 
На контракт: 
1. 1.Українська мова та література 
2. Історія України 
3. Біологія або іноземна мова 
 

 
 

Наші випускники працюють: 

 в соціальних і реабілітаційних центрах; 

 в правоохоронних органах: МНС, пенітенціарна 
служба, судово-психологічна експертиза; 

 в галузі охорони здоров'я: поліклініки, жіночі 
консультації, наркодиспансери; 

 в фінансовій сфері; 

 в галузі освіти: школи, гімназії, ліцеї. 

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. 

 
Спеціальність 073 Менеджмент 
Ступінь вищої освіти - бакалавр 
Професійна кваліфікація – менеджер 
Ступінь вищої освіти - магістр 
Спеціалізації: 
1. Управління навчальним закладом  
Професійна кваліфікація – менеджер (управитель) 
підприємств, установ, організацій та їх підрозділів, 
керівник навчального закладу 

2. Бізнес-адміністрування 
Професійна кваліфікація – менеджер (управитель) 
підприємств, установ, організацій та їх підрозділів, 
керівник бізнес-структур 

3. Адміністративний менеджмент 
Професійна кваліфікація – менеджер (управитель) 
підприємств, установ, організацій та їх підрозділів, 
менеджер (управитель) з адміністративної 
діяльності 

ЗНО (конкурсні предмети) 
На бюджет та контракт: 
1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Іноземна мова або географія 

або 
На контракт: 
1. Українська мова та література 
2. Історія України 
3. Біологія або іноземна мова 
 

 
 

Посади, які може займати випускник: 
керівники підприємств, установ, організацій та їх 
підрозділів та навчальних закладів. 

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 
Ступінь вищої освіти - бакалавр 
Професійна кваліфікація - бухгалтер 
Ступінь вищої освіти - магістр 
Професійна кваліфікація – економіст-аудитор з 
обліку і  оподаткування. 

ЗНО (конкурсні предмети) 
На бюджет та контракт: 
1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Іноземна мова або географія 

або 
На контракт: 
1. Українська мова та література 
2. Історія України 
3. Біологія або іноземна мова 
 

 
 

Посади, які може займати випускник: 
фінансовий директор, головний бухгалтер, бухгалтер, 
бухгалтер-ревізор, керівник аудиторської фірми, 
аудитор, бухгалтер-експерт, інспектор-контролер, 
фінансовий працівник та інші. 


