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Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Костянтина Дмитровича Ушинського» є
одним із найстаріших навчальних закладів України та першим
педагогічним на Півдні нашої держави, який бере свої витоки з
Педагогічного інституту, що був відкритий у м. Одесі при Рішельєвському ліцеї 2 травня 1817 року.
Університет – один з небагатьох в Україні, що здійснив своєрідний подвиг, безперервно працюючи в умовах евакуації під час
Великої Вітчизняної війни.
За видатні заслуги в підготовці педагогічних кадрів у 1945 році
Постановою Уряду України нашому закладу було присвоєно ім’я
видатного вченого-педагога – Костянтина Дмитровича Ушинського.
У 1970 році Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського нагороджено Почесною грамотою Президії
Верховної Ради України.
29 вересня 1994 року Постановою Кабінету Міністрів України
на базі інституту створено Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.
У 2007 році трудовий колектив університету нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий внесок у
розвиток освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів,
плідну наукову та педагогічну діяльність і трудові здобутки.
13 липня 2009 року Указом Президента України університету
надано статус національного.
За роки існування в університеті підготовлено для нашої держави,
ближнього та далекого зарубіжжя майже 100 тисяч педагогів, серед
яких понад двох тисяч стали відмінниками та заслуженими працівниками освіти, науки, культури й спорту.
У 7 інститутах університету навчається майже 8000 студентів,
300 аспірантів, докторантів і здобувачів, серед яких є громадяни
США, Росії, Румунії, Кіпру, Китаю, Туреччини, Молдови тощо.
Професійну підготовку майбутніх учителів за 40 напрямами,
спеціальностями й спеціалізаціями забезпечують понад 1000 науково-педагогічних працівників і співробітників, у тому числі майже
400 з яких мають наукові ступені, учені та почесні звання в різних
галузях науки і техніки, освіти та культури, мистецтва і спорту.
В університеті діють 17 відомих в Україні та у світі наукових
шкіл, функціонують 7 спеціалізованих учених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій із 14 спеціальностей.
Гордість університету – його студенти й випускники, серед
яких п`ять Героїв СРСР та України, Народні вчителі, всесвітньо
визнані видатні вчені, письменники, художники, спортсмени, які
вибороли 22 золоті медалі на Олімпійських іграх.

Імена випускників університету - олімпійських чемпіонів Миколи Мільчева, Віктора Петренка, Василя Ломаченка, художників
Юрія Горбачова, Євгена Рахманіна, педагогів і психологів Раїси
Хмелюк, Бориса Литвака, Олексія Чебикіна, математика Лева Сахновича, співаків й естрадних виконавців Кирила Туриченка, гурту
«Дюктайм» широко відомі не тільки в Україні, але й за кордоном.
Наукові дослідження та підготовка наукових кадрів здійснюється в межах 17 наукових шкіл, що є визнаними в України та світі.
У 2010 році університет внесений до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.
Науково-педагогічна діяльність університету відзначалася багатьма вітчизняними та міжнародними нагородами.
Університет визнано кращим серед усіх вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації в галузі підготовки науковопедагогічних кадрів та нагороджено дипломом І ступеня та золотою медаллю на Всеукраїнському конкурсі «Вища школа-2008».
Університет є лідером серед ВНЗ України з упровадження інформаційних технологій у навчання; протягом двох попередніх
років був представлений до міжнародної нагороди «Європейська
якість».
Педагогічний університет входить до Асоціації Європейських
Університетів,Східноєвропейської асоціації університетів, Міжнародної асоціації педагогічних університетів Центральної та Східної
Європи, є членом відомої європейської організації Obser?atory of the Magna Charta. Співпрацює з понад 100 освітніми закладами України та багатьма університетами з країн Європи, Азії
та Америки.

Факультет дошкільної педагогіки та психології
Інститут був створений у 1979 році (тоді факультет дошкільного виховання). За цей час він став науково-методичним центром
підготовки майбутніх фахівців з дошкільної освіти та удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів південного регіону України. Саме тут забезпечуються умови для одержання спеціальної педагогічної освіти здібними та талановитими дівчатам та
юнакам, які за своїм покликанням – педагоги.
“Серцем” будь-якого факультету завжди є деканат. Саме сюди
звертаються студенти зі своїми проблемами, і саме тут знаходиться
“пульт управління” навчально-виховним процесом. Декан факультету – доктор педагогічних наук, професор Жаровцева Тетяна Григорівна, заступник декана – кандидат педагогічних наук, приватпрофесор Інжестойкова Валентина Олексіївна.
Розповідаючи про факультет, не можна не сказати про професорсько-викладацький склад його чотирьох фахових кафедр:
1. Кафедра дошкільної педагогіки, яка забезпечує підготовку
майбутніх фахівців з дошкільного виховання і дисциплін історикопедагогічного циклу, очолює професор, доктор педагогічних наук
Карпова Елла Едуардівна.
2. Кафедра теорії і методики дошкільної освіти, яка веде підготовку студентів з фахових методик навчання та виховання дошкільників, а також організовує та проводить педагогічну практику,
очолює дійсний член НАПН України, професор, доктор педагогічних наук Богуш Алла Михайлівна.
3. Кафедру сімейного та естетичного виховання (створена у 2011
році) очолює професор, доктор педагогічних наук – Жаровцева
Тетяна Григорівна.
4. Кафедру спеціальної педагогіки і психології очолює професор,
доктор медичних наук – Дегтяренко Тетяна Володимирівна.
В Інституті дошкільної та спеціальної освіти працює аспірантура і докторантура зі спеціальностей: «Методика навчання (з галузей науки)», «Теорія і методика професійної освіти», а також функціонує Спеціалізована вчена рада для захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей: «Теорія і методика професійної освіти»;
«Теорія і методика навчання (з галузей науки)»; «Корекційна педагогіка» та «Дошкільна педагогіка».
Система освіти значною мірою готує людей до виконання професійної ролі у суспільстві. Отже, головною особою в ВУЗі є студент. Ось чому педагогічний колектив Інституту дошкільної та
спеціальної освіти намагається працювати злагоджено і творчо, і за
новими стандартами в цьому напрямку, адже, як говорить старе
прислів’я, – “Не вчіть дітей так, як вчили вас, бо вони живуть в
інші часи”.
Зважаючи на це, одним із головних завдань Інституту є підготовка кваліфікованих спеціалістів, які бажатимуть вчитися і будуть

вчитися упродовж усього життя, прагнимуть здобувати знання
самостійно і використовувати їх у практичній діяльності.
Студенти факультету мають змогу брати участь у науковопрактичних конференціях, олімпіадах, які проводяться в країні,
друкувати наукові матеріали.
Кожного року відзначається “День Інституту”. До цього дня з
радістю готуються всі студенти. Це один з тих днів, коли вони
можуть проявити як свої творчі здібності і таланти, так і самостійність у підготовці свята. Студенти Інституту досить часто є безпосередніми ініціаторами проведення різноманітних концертів і виступів, присвячених святковим подіям, яких упродовж навчального
року є вдосталь. Це саме той випадок, коли відбувається певне
емоційне єднання між студентами і викладачами, відпочинок від
взаємної праці і спосіб поспілкуватися в неформальній обстановці.
Найкращими роками в житті людини справедливо вважають студентські літа. Тож дуже хочеться, щоб після закінчення Південноукраїнського національного педагогічного університету імені
К.Д. Ушинського будь-хто із його випускників згадував свій університет не лише як місце, де він отримував освіту, а й як про
справжню ALMA-MATER, з яким пов’язані найкращі спогади
юності.

ІНСТИТУТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ГОТУЄ ФАХІВЦІВ ЗА НАПРЯМАМИ
ЗА ДЕННОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ
(основна та додаткова спеціальність або спеціалізація)
Дошкільна освіта
Корекційна освіта (логопедія)
Практична психологія
Іноземна мова (англійська)
Хореографія
Фізична культура
Скорочений термін навчання:
Практична психологія
Корекційна освіта
ЗА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ
(основна та додаткова спеціальність або спеціалізація)
Дошкільна освіта
Корекційна освіта (логопедія) -5
р.н.
Практична психологія -5 років
навчання
Скорочений термін навчання:
Практична психологія
Корекційна освіта
Адреса університету:
м.Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, тел. (048) 723-40-98
e-mail: pdpu@pdpu.edu.ua
http://www.pdpu.edu.ua/.
Адреса Інституту дошкільної та спеціальної освіти:
м.Одеса, вул. Ніщинського 1; тел. (048)718-57-22
e-mail: idsp_dekanat@ukr.net
http://preschool.od.ua/

