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Факультет соціальної та психологічної освіти



Про університет
Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини - провідний заклад вищої освіти
європейського рівня на Черкащині, який забезпечує
ринок праці висококваліфікованими та
конкурентоздатними фахівцями за широким спектром  
спеціальностей.

Витоки університету сягають 1930 р., коли
постановою Ради Народних Комісарів УСРР «Про
реорганізацію мережі й системи педагогічної освіти» в
Умані створено Інститут соціального виховання.

Факультет соціальної та психологічної освіти



Досягнення за останній рік

Гран-прі у номінації 
«Розвиток матеріально-технічної бази
закладу освіти», 
почесне звання «Лідер вищої освіти».

Рейтинг «ТОП-200 Україна» у
2022 році 
УДПУ імені Павла Тичини посів
113 місце.

Рейтинг Top Universities in Ukraine університет
 займає 50 місце серед 185 українських ЗВО. 

У рейтингу Ranking Web of Universities
 від Webometrics  університет зайняв
110 місце серед 312 українських ЗВО.

УДПУ імені Павла Тичини
включений
 до рейтингу THE Impact
Rankings 2022.

Факультет соціальної та психологічної освіти



Про факультет
Факультет соціальної та психологічної освіти – один
з найбільших та найперспективніших факультетів
університету.

Усі спеціальності та програми відповідають
актуальним вимогам ринку праці. Це значно
полегшує студентам і випускникам
працевлаштування. Більшість з них отримують свою
першу роботу, ще будучи студентами. Саме це і
робить факультет соціальної та психологічної освіти
популярним серед молодих людей. 



16 освітніх та
освітньо-наукових

програм

більше 80 науково-
педагогічних
працівників

понад 500
здобувачів

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
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Досягнення

Інклюзивність 

Креативність

Лідерство

05 Національна свідомість 

Цінності факультету:

Факультетська спільнота
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Особистість

Прагнути до досконалості, впроваджувати
сучасні методики та  практики в навчальній та
науковій діяльності;

Навчати – готувати інтелектуальну еліту нації,
високопрофесійних, фахівців шляхом
органічного поєднання ґрунтовних наукових
досліджень, якісної викладацької діяльності,
творчої виховної роботи;

Досягати – стати центром науки, інноваційних
практик та сучасних технологій.

 Місія факультету –
 прагнути, навчати, досягати
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https://fspo.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0-.pdf
https://fspo.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0-.pdf
https://fspo.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0-.pdf


Уманський державний
 педагогічний університет
 імені Павла Тичини
https://udpu.edu.ua

Корисні
посилання

Проскануйте QR-коди або
натискайте на посилання:

Факультет соціальної та
 психологічної освіти
https://fspo.udpu.edu.ua

https://udpu.edu.ua/
https://fspo.udpu.edu.ua/


Графік
освітнього
процесу для
здобувачів
факультету соціальної та

психологічної освіти

Теоретичне навчання  у 2022/2023 навчальному році
триватиме:

І семестр – з 15.09.2022 р. до 17.12.2022 р. (13 навчальних
тижнів).
Екзаменаційна сесія – з 19.12.2022 р. до 31.12.2022 р.
(у т. ч. ліквідація академічної заборгованості).
Канікули – з 01.01.2023 р. до 14.02.2023 р.

ІІ семестр з 15.02.2023 р. по 03.06.2023 р.
(16 навчальних тижнів).
Екзаменаційна сесія з 05.06.2023 р. по 30.06.2023 р. (у т.ч.
ліквідація академічної заборгованості)
Канікули – з 01.07.2023 р. по 31.08.2023 р.

https://fspo.udpu.edu.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83-2/


Розклад
занять



Ваш розклад занять можна переглянути за
посиланням.  Наполегливо просимо щодня
перевіряти актуальність Вашого розкладу, адже
можливі зміни. 

https://fspo.udpu.edu.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/
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Інформац�йно-осв�тнє
середовище  

Moodle
 

Moodle - це віртуальна платформа для  навчання, яка містить
дисципліни, які Ви вивчаєте, а також лекції,  практичні та
лабораторні завдання, підсумковий контроль, тестування,
корисну літературу та багато іншого. 

https://dls.udpu.edu.ua/
https://dls.udpu.edu.ua/


Дистанційне навчання на факультеті
Навчання відбувається за допомогою системи Zoom або Meet,
посилання на пару Ви можете знайти в електроному розкладі
факультету, а також у системі Moodle.

Google Meet
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Відповіді на
поширені питання

Факультет соціальної та психологічної освіти



Коли я отримаю студентський
квиток та залікову книжку?
Одразу після наказу на Ваше зарахування  ми починаємо
активно працювати для того, щоб максимально швидко все
зробити. Усі необхідні документи Ви отримаєте орієнтовно
протягом 2 місяців. А студентський квиток додатково у Вас
буде в "Дії". 



Якщо мені потрібна довідка з місця навчання – куди
звернутись?

Для отримання довідки Вам необхідно звернутись в деканат факультету (211 ауд) та
замовити довідку. Або заповнити онлайн форму вказавши всі необхідні дані та адресу куди
варто надіслати довідку.

Факультет соціальної та психологічної освіти

https://fspo.udpu.edu.ua/%D1%8F%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD/


І пара 8:00 – 09:20

ІІ пара 9:35 – 10:55

ІІІ пара 11:15 – 12:35

IV пара 12:50 – 14:10

V пара 14:20 – 15:40

VI пара 15:50 – 17:10

Розклад пар

Факультет соціальної та психологічної освіти



Які дисципліни Ви вивчатимете
протягом семестру? 
Перелік дисциплін можна дізнатись в електроному
розкладі або на Вашій персональній сторінці в Moodle
(доступ та детальні інструкції Ви отримаєте протягом
перших 2 тижнів навчання) 



Чи можна брати участь
у міжнародних освітніх 

проєктах, грантах?

Так. У структурі університету створено
міжнародний відділ, який надає всю
необхідну інформацію стосовно
міжнародних обмінів, подвійних дипломів та
інших можливостей. 

Протягом першого місяця навчання для Вас
буде організована організаційна зустріч з
представниками відділу.



Якщо Ви почули оповіщення «Повітряна
тривога», швидко, але без паніки, зберіть
особисті речі та прямуйте в укриття. 

Укриття є у кожному корпусі університету. В
усіх корпусах та в гуртожитку наявні
вказівники, які допоможуть Вам швидко та
безпечно дістатись до сховища. Покидати
укриття можна виключно після відбою
тривоги. 



У випадку виникнення
питань Ви завжди можете
отримати консультацію у
куратора, деканату та
студентського
самоврядування.



Вітаємо у родині 
Факультету соціальної та психологічної освіти


