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Діяльність факультету 
Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології заснований у 1992 році. За 

період свого функціонування на факультеті було підготовлено понад 4500 фахівців. На 
ньому здійснюється підготовка фахівців освітніх рівнів „бакалавр‖, та „спеціаліст‖ за 
спеціальностями „Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Логопедія‖, „Спеціальна освіта. 
Логопедія. Спеціальна психологія‖, „Соціальна робота‖,„Соціальна допомога‖, 
„Психологія‖.  

З 1996 року відкрито магістратуру за спеціальностями: „Корекційна освіта. 
Олігофренопедагогіка‖, „Корекційна освіта. Логопедія‖, а з 1998 року –„Психологія‖. 

З 1996 року на факультету діє прийом до аспірантури зі спеціальності 13.00.03 – 
«Корекційна педагогіка», а з 2001 року – 19.00.01 – «Загальна психологія, історія 
психології». 

З 2002 року проводиться підготовка фахівців за напрямом „Психологія‖. Тоді ж була 
розпочата підготовка фахівців цього профілю за спеціалізаціями „Практична 
психологія‖ та „Психологія праці та управління‖, а з 2006 року – за спеціалізацією 
„Клінічна психологія‖. 

На факультеті пройшли перекваліфікацію та отримали другу вищу освіту зі 
спеціальностей „Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка‖, „Корекційна освіта. 
Логопедія‖, „Соціальна педагогіка‖, „Психологія‖ понад 1500 осіб. На факультеті отримати 
другу вищу освіту можна за спеціальностями і спеціалізаціями: „Корекційна освіта. 
Логопедія. Спеціальна психологія‖, „Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка. Логопедія‖, 
„Корекційна освіта. Сурдопедагогіка. Спеціальна психологія‖, „Соціальна педагогіка. 
Соціальний менеджмент‖, „Психологія‖. 

 На сьогоднішній день підготовку фахівців забезпечують 6 кафедр, на яких працюють 86 
викладачів. Загалом навчальний процес на факультеті здійснюють викладачі 18 кафедр 
університету. Понад 80% викладачів, які на них працюють – кандидати і доктори наук.  

На факультеті успішно працює студентське самоврядування, завдяки якому студенти 
можуть реалізувати свій творчий потенціал у таких гуртках:  

хореографічний, театральний, КВК, спортивно-оздоровчий, вокальний, 
видавництво студентської газети «Промінь». 
 

Керівництво факультету  
Декан – Співак Віталій Іванович, кандидат психологічних наук, доцент 
Заступник декана з навчально-методичної роботи – Куриця Денис Іванович, 
кандидат психологічних наук, старший викладач 
Заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу – 
Гаврилова Наталія Степанівна, кандидат психологічних наук, доцент 
Заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи –  
Бєлова Олена Борисівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

Навчальний процес забезпечують 
Кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти 
завідувач кафедри – Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор. 

Кафедра логопедії та спеціальних методик 
завідувач кафедри –  Гаврилов Олексій Вікторович, кандидат психологічних наук, доцент. 

Кафедра психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи 
завідувач кафедри – Вержиховська Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 
завідувач кафедри – Мельник Людмила Пилипівна, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Кафедра загальної та практичної психології 
завідувач кафедри – Онуфрієва Ліана Анатоліївна,кандидат психологічних наук, доцент. 

Кафедра психології освіти 
завідувач кафедри – Дуткевич Тетяна Вікторівна, кандидат психологічних наук, професор. 



Спеціальності, спеціалізації та вступні випробування за освітнім рівнем 
„бакалавр” 

 
Найменування 
спеціальності 

 

 
Спеціалізації 

 
Кваліфікація 

Форма 
навчання 
(термін 

навчання) 

Перелік вступних 
випробувань, 
 форма проведення 

  
Спеціальна 

освіта 

Олігофренопедагогіка. 
Логопедія  
  
 

Бакалавр. Дефектолог 
(олігофренопедагог).  
Вихователь, асистент 
вчителя спеціальних, 

інклюзивних  та 
інтегрованих 

загальноосвітніх 
навчальних закладів 

 

 
 

Денна, 
заочна 

(4 роки) 
 

1)  Біологія.  
2) Українська мова  
та література. 
3) Історія України,  або 
іноземна мова, або 
математика, або географія.  

Олігофренопедагогіка.  
Логопедія 
(на основі ОКР 
„молодший спеціаліст‖) 

 
Заочна 
(2 роки) 

1) Фаховий іспит з 
педагогіки і психології 
(тестування). 
2) Фаховий іспит 
(додатковий) з теорії і 
методики  виховання 
(тестування).  

Логопедія.  
Спеціальна психологія  
 

Бакалавр. 
Дефектолог-

вихователь. Асистент 
вчителя 

інклюзивного  та 
інтегрованого 

навчання 
 

Денна, 
заочна 

(4 роки) 
 

1)  Біологія.  
2) Українська мова  
та література. 
3) Історія України,   
або іноземна мова,  
або математика, або 
географія.  

Логопедія.  
Спеціальна психологія  
 (на основі ОКР 
„молодший спеціаліст‖)   
 

Заочна 
(2 роки) 

1) Фаховий іспит з 
педагогіки і психології 
(тестування). 
2) Фаховий іспит 
(додатковий) з теорії і 
методики  виховання 
(тестування). 

Логопедія. 
Спеціальна психологія  
(на основі ОКР 
„молодший спеціаліст‖ 
галузізнань 1201 
„Медицина‖)  

 
Заочна 
(3 роки) 

1) Фаховий іспит з анатомії і 
фізіології дитини 
(тестування). 
2) Фаховий іспит 
(додатковий) з теорії і 
методики виховання 
(тестування). 

Соціальна 
робота 

 
 
 
Соціальна робота 
 
 

Бакалавр. Соціальний 
працівник 

 

 
 

Денна 
(4 роки) 

1) Історія України.  
2) Українська мова  
та література.  
3) Географія, або іноземна 
мова, або  біологія, або 
математика.  

 
 
 
Соціальна робота 
 
 

Бакалавр з 
соціальної роботи 

 
 

Заочна 
(2 роки) 

1) Фаховий іспит з 
педагогіки і психології 
(тестування). 
2) Фаховий іспит 
(додатковий) з теорії і 
методики соціальної  
Роботи (тестування) для 
спеціальностей: 
Дошкільна освіта, 
Педагогічна освіта. 

Соціальне 
забезпе- 
чення 

 
 

 
Соціальна допомога 
 

Бакалавр з соціальної 
допомоги 

 

 
Денна 

(4 роки) 

1) Історія України.  
2) Українська мова  
та література.  
3) Географія, або іноземна 
мова, або  біологія, або 
математика. 

Соціальна допомога  
(на основі ОКР 
«молодший спеціаліст»)   

 
Заочна 
(2 роки) 

Фаховий іспит з  
соціальної роботи 
(тестування). 



 
 
 
 
 
 

Психологія 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Психологія 
 
 
 
 
 

 
Бакалавр. Психолог 

 
 
 
 
 

 
Денна, 
заочна 

(4 роки) 
 
 
 
 

1) Біологія.  
2) Українська мова 
 та література.  
3) Історія України, 
 або географія, або іноземна 
мова, або  
математика.  

Психологія 
(на основі ОКР 
„молодший спеціаліст‖ 
галузі знань 1201 
„Медицина‖) 
 

Бакалавр. Психолог 
 

Заочна 
(3 роки) 

1) Фаховий іспит з  
анатомії і фізіології людини 
(тестування). 
2) Фаховий іспит 
(додатковий) з теорії і 
методики виховання 
(тестування). 

 
Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” 

 

Споріднені спеціальності 
ОКР молодшого спеціаліста 

Код Код Напрям підготовки ОКР бакалавра 

Дошкільна освіта 5.01010101 016 Спеціальна освіта. 
Олігофренопедагоігка. Логопедія Початкова освіта 5.01010201 

Дошкільна освіта 5.01010101 016 Спеціальна освіта. Логопедія. 
Спеціальна психологія Початкова освіта 5.01010201 

Лікувальна справа 5.12010101  
 

016 

Спеціальна освіта. Логопедія. 
Спеціальна психологія Сестринська справа 5.12010102 

Медико-профілактична справа 5.12010103 
Акушерська справа 5.12010105 
Лабораторна діагностика 5.12010108 
Лікувальна справа 5.12010101  

053 
 
 

Психологія  
 Сестринська справа 5.12010102 

Медико-профілактична справа 5.12010103 
Акушерська справа 5.12010105 

Лабораторна діагностика 5.12010108 

Соціальна робота 5.13010101 232 Соціальна допомога 
Протезне виробництво 5.13010102 

Дошкільна освіта 5.01010101 231 Соціальна робота 

Початкова освіта 5.01010201 

Соціальна педагогіка 5.01010601 
 

 
Спеціальності, спеціалізації та вступні випробування за освітнім рівнем 

„спеціаліст” 
 

 Найменування 
спеціальності 

 

Спеціалізації Форма 
навчання 

(термін 
навчання) 

Кваліфікація 
 

Перелік вступних 
випробувань, форма 

проведення 

Спеціальна  
освіта 

 

Олігофренопедагогіка.  
Логопедія 
 

Заочна 
(1 рік) 

Олігофренопедагог. 
Вчитель-логопед. 

Вчитель дітей з вадами 
розумового розвитку. 

1) Фаховий іспит з теорії  
(тестування) 
2) Іноземна мова (усно). 

Логопедія.  
Спеціальна психологія 
 
 

Денна, 
заочна 
(1 рік) 

Вчитель-логопед. 
Спеціальний психолог 

дошкільних та 
загальноосвітніх 

навчальних закладів.  
 

1) Фаховий іспит з теорії і 
спеціальної методики 
виховання дітей з вадами 
мовлення (тестування). 
2) Іноземна мова (усно). 
 
 



Соціальна 
робота 
 

Соціальна робота 
 
 

Денна, 
заочна 
(1 рік) 

 
 Соціальний працівник 

1) Фаховий іспит 
(тестування). 
2) Іноземна мова (усно). 
3) Фаховий іспит 
(додатковий з правових 
основ соціальної роботи 
(тестування) для 
спеціальності  
Соціальна робота. 

Соціальне 
забезпечення  
 

Соціальна допомога 
 

Заочна 
(1 рік) 

Соціальний інспектор 

1) Фаховий іспит з соціальної 
педагогіки або технологій 
соціально-педагогічної 
роботи (за вибором) 
(тестування). 
2) Іноземна мова (усно). 

Психологія 
 

Психологія  
 

Денна, 
заочна 
(1 рік) 

Психолог. Практичний 
психолог  

 

1) Фаховий іспит 
(тестування). 
2) Іноземна мова (усно). 

 
Напрями підготовки, спеціальності за 

 освітнім рівнем „магістра” 

Найменування 
спеціальності 

Спеціалізації  
Форма 

навчання 
Кваліфікація 

 

Перелік вступних 
випробувань, 

форма проведення 

 
Спеціальна 

освіта 

Олігофренопедагогіка.  
(на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня  
―спеціаліст‖) 
 
 
 
 

Денна 
(1 рік) 

 
 
 
 
 
 

Магістр. 
Олігофренопеда- 
гог. Викладач 
корекційної 
педагогіки та 
спеціальної 
психології. 
Вчитель дітей з 
вадами розумового 
розвитку. Логопед. 

1) Фаховий іспит 
(тестування). 
2) Іноземна мова (усно). 
 

Олігофренопедагогіка.  
Логопедія 
на основі освітнього рівня  
―бакалавр‖) 

Денна 
(1 рік  

5 місяців) 
 

Логопедія. 
Спеціальна психологія 
(на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня 
―спеціаліст‖) 
 

Денна 
(1 рік) 

Магістр. Викладач 
спеціальної психоло-
гії  та корекцій- 
ної педагогі- 
ки  (логопедії). 
Вчитель-логопед. 
Спеціальний психолог 
дошкільних та 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
 

 
1) Фаховий іспит 
(тестування). 
2) Іноземна мова (усно). 
 

Логопедія. 
Спеціальна психологія 
(на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня 
―бакалавр‖) 

Денна, 
заочна 

(1,5роки) 

Соціальне 
забезпечення 

 

Соціальна допомога 
(на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня 
―бакалавр‖) 
 

Денна, 
(1,5 роки) 

Магістр.  Соціальний 
інспектор. 
Соціально-правовий 
захисник. 
 

1) Фаховий іспит 
(тестування). 
2) Іноземна мова (усно). 
3)Фаховий іспит 
(додатковий) з правових 
основ соціальної роботи 
(тестування) для 
спеціальності Соціальна 
робота 

Психологія 
 

Психологія  
(на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня 
―спеціаліст‖) 

Денна, 
заочна 
(1 рік) 

Магістр.  Психолог,  
викладач вищого 
навчального закладу 
 

1) Фаховий іспит 
(тестування). 
2) Іноземна мова (усно). 

 

 



Посади, які можуть займати випускники: 
 
Спеціальність «Спеціальна освіта» 
Спеціалізація: „Олігофренопедагогіка. Логопедія/Спеціальна психологія 
Робота в організаціях державної,  комунальної та муніципальної форм власності; 
можливість відкриття приватних кабінетів. 
 Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку; 
 Вчитель дітей з вадами розумового розвитку; 
 Вчитель дітей з порушеннями мовлення; 
 Вчитель-дефектолог  (олігофренопедагог, логопед) дошкільних закладів; 
 Спеціальний психолог спеціальних та інклюзивних закладів; 
 Консультант психолого-медико-педагогічних консультацій; 
 Асистент вчителя інклюзивних та інтегрованих закладів. 

 
Спеціальність «Спеціальна освіта» 
Спеціалізація: „Логопедія. Спеціальна психологія“  
Робота в організаціях державної,  комунальної та муніципальної форм власності; 
можливість відкриття приватних кабінетів.  
 Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку; 
 Вчитель в спеціальних закладах для дітей з порушеннями мовлення, для 

дітей з затримкою психічного розвитку; 
 Логопед; 
 Спеціальний психолог спеціальних та інклюзивних закладів; 
 Консультант психолого-медико-педагогічних консультацій; 
 Асистент вчителя інклюзивних та інтегрованих закладів. 

 
Спеціальність  „Психологія“  

     Спеціалізація: “Практична психологія” 
     Робота у закладах освіти і науки, культури і спорту, установах соціального         

захисту і  забезпечення.  
 Керівник психологічної служби;  
 Дитячий психолог;  
 Соціальний психолог;  
 Консультант з надання психолого-медико-педагогічної допомоги. 
 
Спеціальність: «Клінічна психологія”  
Робота у закладах охорони здоров’я; реабілітаційних  центрах; школах-
інтернатах; спеціальних дитячих закладах; центрах профілактичної медицини. 
 Консультант з надання психолого-медико-педагогічної допомоги;  
 Психотерапевт;  
 Керівник психологічної служби; 
 Консультант з надання психокорекційної та реабілітаційної  допомоги. 

 
Спеціалізація: “Психологія діяльності в особливих умовах” 
 Психолог у  структурах МВС, МНС та інших; 
 Психолог у військових структурах; 
 Психолог у реабілітаційних центрах з надання допомоги учасникам АТО та 

членам їхніх родин; 
 Психолог у консультативних центрах з надання допомоги біженцям і 

переселенцям. 
 
 
 



Спеціалізація: ”Сімейна психологія” 
 Сімейний психолог; 
 Дитячий психолог; 
 Психолог у центрах соціальної підтримки населення; 
 Психолог у центрах/школах  раннього розвитку дитини; 
 Психолог у відділеннях РАЦСу, судах. 

 
 

Установи, в яких можуть працювати випускники: 
 

Спеціальність  «Соціальне забезпечення» 
 Управління праці та соціального захисту населення; 
 Управління у справах неповнолітніх; 
 Державні адміністрації (міські, районні, обласні); 
 Державна служба зайнятості; 
 Пенсійні фонди; 
 Соціальні служби дітей, сім’ї та молоді; 
 Притулки для неповнолітніх; 
 Територіальні центри соціального обслуговування; 
 Реабілітаційні центри; 
 Загальноосвітні школи, ПТУ, школи-інтернати; 
 Вищі навчальні заклади відповідного профілю; 
 Науково-дослідні установи відповідного профілю 

        Органи самоврядування. 
 
Спеціальність «Соціальна  робота» 
 1. Соціально-педагогічні служби освітніх закладів:  
 (загальноосвітні і спецшколи різного типу;дошкільні заклади;школи-

інтернати;дитячі будинки). 
 2. Психолого-педагогічні центри:  
 (педагогічно-реабілітаційні центри; організаційно-методичні служби; 

приймальники-розподільники для дітей та підлітків). 
 3. Служба культурної анімації: 
 (будинки та центри дитячої освіти та виховання; підліткові клуби; 

сімейні клуби; культурологічні центри; установи дитячих молодіжних 
клубів за місцем  проживання; центри технічної та екологічної освіти; 
профілакторії; благодійні фонди). 

 4. Муніципальні соціальні служби:  
 (соціальні служби, соціально-педагогічні, культурно-спортивні комплекси, 

центри соціальної педагогіки та соціальної роботи, відділи соціального 
захисту населення, відділення соціальної допомоги тощо). 

 5. Валеологічні служби:  
 (психологічні центри здоров'я, профілакторії, реабілітаційні зали та 

комплекси, центри народних засобів оздоровлення ). 



Умови вступної кампанії 
 

На факультеті існує денна та заочна форми навчання. Навчання здійснюється на основі 
державного замовлення, а також за кошти юридичних та фізичних осіб.  
В університеті функціонує підготовче відділення, яке здійснює набір слухачів для підготовки 
до незалежного зовнішнього оцінювання знань і вступу до університету. При відділенні 
діють такі курси: 
 річні підготовчі курси для учнів 11-х класів та випускників ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації (навчання під час шкільних канікул); 
 підготовчі курси вихідного дня (навчання щосуботи по 6 академічних годин). 
Контактний телефон відділення  (03849) 5-19-57 

 

Вступники подають такі документи: 
 заяву; 
 документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 
 сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на 
основі повної загальної середньої освіти); 
 медичну довідку за формою 086-о; 
 копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 
 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см; 
 документи, що дають право на пільги. 
 
Термін прийому документів на навчання за освітньо-професійними програмами 
підготовки «бакалавра» на денну та заочну форми навчання: 
від осіб, які мають проходити творчі конкурси, що проводить університет – з 11 липня по 20 липня 
2016 року (денна форма); з 11 липня по 03 серпня 2016 року (заочна форма); 
від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить університет – з 11 липня по 
20 липня 2016 року (денна форма); з 11 липня по 03 серпня 
від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси, що 
проводить університет – з 11 липня по 27 липня 2016 року (денна форма); з 11 липня 2016 по 
10 серпня 2016 року. 
Строки проведення творчих конкурсів та вступних випробувань - з 18 липня по 28 липня 
2016 року (денна форма); з 04 серпня по 10 серпня 2016 року (заочна форма). 
Оприлюднення рейтингового списку вступників: 02серпня 2016 року (денна форма); 
11 серпня 2016 (заочна форма). 
Зарахування вступників: за державним замовленням – 06 серпня; за кошти фізичних та 
юридичних осіб – 12 серпня 2016 року (денна форма); 16 серпня; за кошти фізичних та 
юридичних осіб – 20 серпня 2016 року (заочна форма). 
Термін прийому документів на навчання вступників на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – з 04 липня по 20 липня 2016 року. 
Строки проведення вступних випробувань – з 21 липня по 27 липня 2016 року. 
Оприлюднення рейтингового списку вступників – 28 липня 2016 року. 
Зарахування вступників: за державним замовленням - 01 серпня 2016 року; за кошти 
фізичних та юридичних осіб – 05 серпня 2016 року. 
Термін прийому документів на навчання за освітньо-професійними програмами 
підготовки спеціаліста та магістра на денну, заочну форми навчання – з 04 липня по 06 
серпня 2016 року. 
Строки проведення вступних випробувань – з 08 серпня по 15 серпня 2016 року. 
Оприлюднення рейтингового списку вступників – 16 серпня 2016 року. 
Зарахування вступників: за державним замовленням – 19 серпня 2016 року; за кошти 
фізичних та юридичних осіб – 25 серпня 2016 року. 
 
 

Адреса факультету: 

32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Польський ринок 6,  fkspp@ukr.net 

тел. (03849) 2-70-64 — деканат, тел. (03849) 3-06-01 — приймальна комісія 

 


