
Додаток 1 до Правил прийомузі базового університету ДДПУ в 2021 році 

Перелік конкурсних пропозицій та освітніх програм, за якими оголошується прийом на 
навчання. 

 бакалавр, з терміном навчання 3 р. 10 м. (1 курс) 

      

№ 
п\п 

Назва конкурсної пропозиції Код та назва спеціальності Освітня програма 

Ліцензійний 
обсяг 

д з 

Фізико-математичний факультет 

1 Учитель математики та інформатики 014 Середня освіта (Математика) Середня освіта (Математика) 70 − 

2 Учитель фізики та інформатики 014 Середня освіта (Фізика) Середня освіта (Фізика) 25 − 

3 Учитель інформатики 014 Середня освіта (Інформатика) Середня освіта (Інформатика) 50 − 

Факультет початкової, технологічної та професійної освіти 

1 Учитель початкової школи зі спеціалізаціями: 
англійська мова, інформатика, музика, 
хореографія 

013 Початкова освіта Початкова освіта. 80 80 

2 Учитель технологій і креслення зі 
спеціалізаціями: інформатика, автосправа, 
художнє проектування (дизайн) 

014 Середня освіта (Трудове 
навчання та технології) 

Середня освіта (Трудове навчання та 
технології) 

40 30 

Факультет спеціальної освіти 

1 Спеціальна освіта: логопед, спеціальний  
психолог, учитель-дефектолог та вихователь. 

016 Спеціальна освіта Спеціальна освіта 100 100 

Педагогічний факультет 

1 Дошкільна освіта зі спеціалізацією практична 
психологія 

012 Дошкільна освіта  Дошкільна освіта 30 20 

2 Дошкільна та початкова освіта 012 Дошкільна освіта, 
 013 Початкова освіта  

Дошкільна освіта. Початкова освіта. 30 20 

3 Соціальна робота зі спеціалізацією соціальна 
педагогіка 

231 Соціальна робота Соціальна робота 100 30 

4 Соціальне забезпечення зі спеціалізацією 
соціальна педагогіка 

232 Соціальне забезпечення Соціальне забезпечення 50 50 

5 Практична психологія 053 Психологія Практична психологія 40 30 

Факультет фізичного виховання 

1 Учитель фізичної культури зі спеціалізаціями: 
методика спортивно-масової роботи, захист 
Вітчизни 

014 Середня освіта (Фізична 
культура) 

Середня освіта (Фізична культура) 65 20 

2 Фізична реабілітація, фітнес-тренер. 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія 30 − 

3 Учитель біології та здоров'я людини 014 Середня освіта (Біологія та 
здоров'я людини) 

Середня освіта (Біологія та здоров'я 
людини) 

20 10 



Філологічний факультет 

1 Учитель української мови і літератури, 
зарубіжної літератури. Фахівець 
інфокомунікацій. Референт 

014 Середня освіта (Українська мова 
і література) 

Середня освіта (Українська мова і 
література) 

50 10 

2 Учитель української мови і літератури. 
Учитель англійської мови та зарубіжної 
літератури. 

014 Середня освіта (Українська мова 
і література).  

Середня освіта (Українська мова і 
література). Середня освіта (Мова і 
література (англійська)) 

50 15 

3 Учитель російської мови як іноземної з 
поглиблинним вивченням англійської мови 

014 Середня освіта (Мова і 
література (російська)) 

Середня освіта (Мова і література 
(російська)). 

50 50 

4 Учитель мови (англійської, німецької) та 
зарубіжної літератури 

014 Середня освіта (Мова і 
література (англійська, німецька)) 

Середня освіта (Мова і література 
(англійська, німецька) 

100 100 

5 Філолог-перекладач (англійська, німецька 
мова) 

035.041 Філологія Філологія (германські мови та літератури 
(переклад включно)) 

50   

Факультет гуманітарної та економічної освіти 

1 Психологія 053 Психологія Психологія 50 50 

2 Облік і оподаткування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 30 30 

3 Менеджмент 073 Менеджмент Менеджмент 15 15 

 


