Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний
педагогічний університет»
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravodiyalnosti/2019/11/13/derzhavnpedagogichnuniversit52.pdf

Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний
педагогічний університет»

Оголошує прийом
студентів
на 2020 – 2021 навчальний рік
для підготовки фахівців
магістерського рівня вищої освіти
на денну та заочну форми навчання
за кошти державного бюджету
за кошти фізичних (юридичних) осіб
Терміни навчання:
1 рік 4 місяці (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій);
1 рік 9 місяців (для небюджетних конкурсних пропозицій);

Запрошуємо на навчання до
нашого університету!

Ліцензовані
Ліцензовані
Вартість одного
обсяги
обсяги
року навчання, грн.
(1рік 4 місяці) (1рік 9 місяців)
(на 01.09.2019)
Назва
Денна Заочна Денна Заочна Денна
Заочна
−
−
Середня освіта (Математика)
20
−
20200
−
Кваліфікація: Викладач математики. Учитель математики. Учитель інформатики.
−
−
Середня освіта (Фізика)
15
–
20200
−
Кваліфікація: Викладач фізики. Учитель фізики та астрономії. Учитель інформатики.
Дошкільна освіта
55
25
10
10
20700
16200
Кваліфікація: Організатор дошкільної освіти. Викладач дошкільної педагогіки та психології. Практичний
психолог.
Початкова освіта
40
40
10
10
20700
16200
Кваліфікація: Викладач педагогіки і методики початкової освіти. Учитель початкової школи та музики
або учитель початкової школи та англійської мови або учитель початкової школи та інформатики або
учитель початкової школи та хореографічного колективу.
−
−
Середня освіта (Трудове навчання та технології)
40
35
20200
14700
Кваліфікація: Викладач загальнотехнічних дисциплін і методики навчання технологій. Учитель
технологій, профільного навчання і креслення. Дизайнер графічних робіт або дизайнер одягу або
учитель фізичної культури або учитель інформатики.
Спеціальна освіта
35
45
10
10
20700
16200
Кваліфікація: Викладач спеціальної педагогіки та психології. Логопед. Учитель-дефектолог спеціальної
загальноосвітньої школи для осіб з інтелектуальними порушеннями та шкіл з інклюзивною формою
навчання.
−
−
Соціальна робота
25
25
20700
16200
Кваліфікація: Фахівець із соціальної роботи. Соціальний педагог.
Середня освіта (Фізична культура)
60
20
10
10
21700
16400
Кваліфікація: Викладач фізичного виховання.
−
−
Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
30
21700
16400
Кваліфікація: Викладач біології та здоров'я людини.
−
−
Середня освіта (Українська мова і література)
30
20
21800
16400
Кваліфікація: Викладач української мови і літератури. Учитель української мови і літератури, зарубіжної
літератури або учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та фахівець інфокомунікацій або учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та документознавець.
−
−
Середня освіта (Українська мова і література)
30
20
23000
18400
Кваліфікація: Викладач української мови і літератури. Викладач англійської мови та зарубіжної
літератури.
−
−
Середня освіта (Мова і література (англійська))
15
10
23000
18400
Кваліфікація: Викладач мови англійської та зарубіжної літератури. Учитель німецької мови.
−
−
Середня освіта (Мова і література (російська))
10
10
21800
16400
Кваліфікація: Викладач російської мови та зарубіжної літератури.
−
−
Філологія
25
25
23000
18400
Кваліфікація: Філолог-перекладач (англійська, німецька мови).
−
−
Філософія
10
10
21800
16400
Кваліфікація: Викладач філософських дисциплін. Викладач правових дисциплін.
−
−
Психологія
40
35
20700
14700
Кваліфікація: Психолог, викладач психології.
−
−
Облік і оподаткування
30
45
20700
14700
Кваліфікація: Економіст-аудитор з обліку і оподаткування.
−
−
Менеджмент
25
50
20700
14700
Кваліфікація: Менеджер (управитель) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів:
- менеджер (управитель) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів, керівник навчального
закладу;
- менеджер (управитель) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів, керівник бізнес-структур;
- менеджер (управитель) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів, керівник з
адміністративної діяльності.
−
−
Культурологія
10
10
21800
16400
Кваліфікація: Викладач культурологічних дисциплін, організатор культурно-освітньої діяльності,
методист, керівник закладу культури.
−
−
Освітні, педагогічні науки
30
20
20700
16200
Кваліфікація: Викладач вищого навчального закладу.
Спеціальність

Код
014
014
012

013

014

016

231
014
014
014

014

014
014
035
033
053
071
073

034

011

Етапи вступної кампанії для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій:

Етапи
вступної кампанії
Реєстрація вступників для складання єдиного
вступного іспиту з іноземної мови за
технологіями ЗНО
Прийом заяв та документів від осіб (яким
надано таке право), які вступають на основі
вступного іспиту з іноземної мови (замість
документа про здобутий освітній рівень може
подаватись довідка про завершення
навчання).
Реєстрація електронних кабінетів вступників
Прийом заяв та документів
Основна сесія єдиного вступного іспиту з
іноземної мови (додаткова сесія проводиться
в строки, встановлені Українським центром
оцінювання якості освіти)
Вступний іспит з іноземної мови, в базовому
університеті ДДПУ, що проводиться замість
єдиного вступного іспиту з іноземної мови
(для осіб, яким надано таке право).
Фахові вступні випробування, додаткові
фахові вступні випробування та вступний
іспит з іноземної мови.
Термін оприлюднення рейтингових списків
вступників
Термін виконання вступниками вимог до
зарахування на місця:
− за державним замовленням

Ступінь магістра
галузі знань
01 «Освіта/Педагогіка»
Денна
Заочна
форма
форма
навчання
навчання

Ступінь магістра за
окрім галузі знань
01 «Освіта/Педагогіка»
Денна
Заочна
форма навчання
форма
навчання

–

з 12 травня
по 05 червня (до 18.00) 2020 р.

–

з 12 травня по 05 червня 2020 р.

–
з 05 серпня по 22 серпня
2020 р.

з 01 серпня
з 05 серпня по 22 серпня
2020 р.

–

01 липня 2020 року

–

01 липня 2020 року

з 05 серпня по 26 серпня 2020 р.
01 вересня 2020 р.

06 вересня 2020 р. до 18:00

− за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Терміни зарахування вступників:
− за державним замовленням

12 вересня 2020 р. до 15:00

− за кошти фізичних та/або юридичних осіб

14 вересня 2020 р. до 15:00

11 вересня 2020 р. до 12:00

Етапи вступної кампанії для небюджетних конкурсних пропозицій:
Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Початок прийому заяв та документів

17 серпня 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів

17 вересня 2020 р.

Фахові вступні випробування, а також
додаткові фахові вступні випробування,
вступний іспит з іноземної мови проводяться
базовим університетом ДДПУ
Термін оприлюднення рейтингових списків
вступників

з 14 вересня по 22 вересня 2020 р.

23 вересня 2020 р.

Термін виконання вступниками вимог до
зарахування на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб

28 вересня 2020 р. до 15:00

Терміни зарахування вступників

29 вересня 2020 р. до 12:00

Вступники особисто подають до приймальної комісії заяву про вступ, в якій вказують
обрану спеціальність і форму навчання.

До заяви вступник додає:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України
«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
копію військово-облікового документа − для військовозобов’язаних (крім випадків,
передбачених законодавством);
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (окрім вступників
на галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка»);
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
медичну довідку за формою 086-О.

Витяг з правил прийому до ДВНЗ «ДДПУ» у 2020 році
VI.2. Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення. Подання заяв на
конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не
обмежується.
VII.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра,
зараховуються:
1) для вступу на спеціальності (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка»):
 результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська,
німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови (у випадках,
передбачених цими Правилами);
 результати фахового вступного випробування;
2) для вступу за спеціальностями галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»:
 результати вступного іспиту з іноземної мови,
 результати фахового вступного випробування.
Результати єдиного вступного іспиту зараховуються (за заявою вступника) як результати вступного
іспиту з іноземної мови під час вступу на спеціальності, для яких не передбачено складання єдиного
вступного іспиту.
VII.10. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до
Правил прийому, а саме:
2)
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на інші спеціальності (крім спеціальностей
галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка»), за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, де
П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів);
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
П3 = СБ + ДБ, (за шкалою від 0 до 20 балів), де
СБ − середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі
якого здійснюється вступ (за шкалою від 0 до 15 балів),
ДБ – додаткові бали (за шкалою від 0 до 5 балів).
3)
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на спеціальності галузі знань
01 «Освіта/Педагогіка» за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, де
П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови,
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
П3 = СБ + ДБ, (за шкалою від 0 до 20 балів), де
СБ − середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі
якого здійснюється вступ (за шкалою від 0 до 15 балів),
ДБ – додаткові бали (за шкалою від 0 до 5 балів).
Додатковий бал (ДБ) нараховується:
 авторам (співавторам) статей у періодичних виданнях, які вміщено до наукометричних баз Scopus,
Web of Science Core Collection чи Index Copernicus з фаху;
 переможцям та призерам Міжнародних студентських олімпіад, Всеукраїнських студентських олімпіад
МОН України з фаху, переможцям та призерам конкурсів студентських наукових робіт МОН України з
фаху;
 авторам (співавторам) статей у фахових наукових виданнях, що входять до переліку, затвердженого
МОН України з фаху.
Aдреса приймальної комісії: 84116, Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Батюка,19.
Номери телефонів: (095) 947-17-77; (0626) 66-51-50, (0626) 66-54-54. E-mail: sgpi@slav.dn.ua
Cайт: www.ddpu.edu.ua

