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/2018/03/15/derzhavnpedagogichnuniversit1.pdf

Оголошує прийом
студентів у 2021 році
на денну та заочну форми навчання
за освітнім ступенем бакалавра
за рахунок коштів державного бюджету,
за кошти фізичних (юридичних) осіб
Термін навчання – 3 роки 10 місяців

Запрошуємо до педагогічного
університету у Слов’янську!
.

Спеціальність
Код

Назва

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Середня освіта (Математика). Середня освіта (Інформатика)
014

Кваліфікація: Вчитель математики. Вчитель інформатики
Середня освіта (Інформатика)
014 Кваліфікація: Вчитель інформатики
Середня освіта (Фізика). Середня освіта (Інформатика)
014
Кваліфікація: Вчитель фізики та астрономії. Вчитель інформатики
ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОЇ, ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Початкова освіта
013 Кваліфікації: Вчитель початкових класів або

Ліцензовані
обсяги
денна заочна

100

–

50

–

40

–

120

Вчитель початкових класів. Керівник дитячого творчого колективу.

014

Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Кваліфікація: Вчитель трудового навчання та технологій

60

Перелік конкурсних предметів
у сертифікаті Українського
центру оцінювання якості освіти

1. Українська мова
2. Математика
3. Біологія або історія України, або
іноземна мова, або географія, або
фізика, або хімія

1. Українська мова та література
2. Математика
120 3. Біологія або історія України,
іноземна мова, або географія,
фізика, або хімія
1. Українська мова
2. Математика
50 3. Біологія або історія України,
іноземна мова, або географія,
фізика, або хімія

або
або

або
або

ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Спеціальна освіта
016

Кваліфікація: Вчитель-дефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного
100
розвитку. Асистент учителя закладу загальної середньої освіти з інклюзивним та
інтегрованим навчанням

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

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дошкільна освіта
012
012

Кваліфікація: Вихователь дітей дошкільного віку.
Додаткові компетентності: Практичний психолог в закладах освіти або Сімейний
гувернер

Дошкільна освіта. Початкова освіта
Кваліфікація: Вихователь дітей дошкільного віку. Вчитель початкових класів

40

40

40

40

Психологія
053 Кваліфікація: Бакалавр психології.
Додаткова компетентність: Практичний психолог

40

30

1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Біологія або математика, або іноземна
мова, або географія, або фізика, або
хімія
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або біологія, або
іноземна мова, або географія, або
фізика, або хімія

231
232

Соціальна робота
Кваліфікація: Бакалавр соціальної роботи

Соціальне забезпечення
Кваліфікація: Бакалавр соціального забезпечення

100

30

50

50

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

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Середня освіта (Фізична культура)
Кваліфікація: Вчитель фізичної культури.

014 Додаткові компетентності: Методист спортивно-масової роботи або Вчитель

80

40

20

10

30

–

предмету «Захист України» або Організатор туристично-краєзнавчої роботи або
Практичний психолог у закладах освіти

014

227

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
Кваліфікація: Вчитель біології та здоров’я людини

Фізична терапія, ерготерапія
Кваліфікація: Фізичний терапевт, ерготерапевт, масажист, масажист спортивний

Творчий залік (фізична підготовка)
1. Українська мова
2. Біологія
3. Математика або історія України,
іноземна мова, або географія,
фізика, або хімія
1. Українська мова
2. Біологія
3. Математика або історія України,
іноземна мова, або географія,
фізика, або хімія
1. Українська мова
2. Математика
3. Фізика або біологія, або хімія

або
або

або
або

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Середня освіта (Українська мова і література)
Кваліфікація: Вчитель української мови і української літератури

100

Середня освіта (Українська мова і література)
Кваліфікація: Вчитель української мови і української літератури. Вчитель
014
англійської мови та зарубіжної літератури
Середня освіта (Мова і література (російська))
50
Кваліфікація: Вчитель російської мови та зарубіжної літератури
Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))
150
Кваліфікація: Вчитель мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури

Філологія
035 Кваліфікація: Бакалавр філології за спеціалізацією (Германські мови та

50

50
50

50

–

50

50

60

60

25

25

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

1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Біологія або математика, або історія
України, або географія, або фізика, або
хімія

літератури (переклад включно), перша – англійська)
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

053
071
073

Психологія
Кваліфікація: Бакалавр психології

Облік і оподаткування
Кваліфікація: Бакалавр обліку і оподаткування

Менеджмент
Кваліфікація: Бакалавр менеджменту

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або біологія, або
іноземна мова, або географія, або
фізика, або хімія

Заяви подаються в електронній формі.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Перелік документів:
атестат (документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень), на основі якого
здійснюється вступ, та додаток до нього;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;
4 кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
паспорт;
копію ідентифікаційного коду;
військовий квиток (посвідчення про приписку до призивної дільниці);
документи, що дають право на пільги,
медичну довідку 086-О, копія картки щеплень.
Е та п и « В с т у п н о ї к а мп а н і ї – 2 0 2 1 »
для вступників на навчання за ступенем бакалавра на базі ПЗСО
Етапи вступної кампанії

Реєстрація електронних кабінетів вступників

Денна та заочна форми
навчання

з 01 липня 2021 р.

Початок прийому заяв та документів
14 липня 2021 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на
основі співбесіди, вступних іспитів або творчого конкурсу, що
16 липня 2021 р.
проводить базовий університет ДДПУ
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають
23 липня 2021 р.
тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання
Вступні іспити проводяться
з 01 по 13 липня
Співбесіди проводяться
з 17 по 19 липня
Категорія осіб, які вступають на основі співбесіди:
рекомендація до зарахування за результатами співбесіди з
повідомленням про отримання чи неотримання ними права
о 12.00 годині
здобувати
вищу
освіту
за
державним
замовленням
20 липня 2021 р.
оприлюднюються
о 10.00 годині
виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення
23 липня 2021 р.
о 15.00 годині
зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням
23 липня 2021 р.
Категорія осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО або вступних іспитів
рейтинговий список вступників оприлюднюється
28 липня 2021 р.
до 18.00 години
виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення
02серпня 2021 р.
зарахування
за
державним
замовленням
вступників
о 12.00 годині
відбувається
09 серпня 2021 р.
Донбаський державний педагогічний університет
– є одним із престижних та відомих вищих навчальних закладів України;
– динамічно розвивається, запроваджуючи найновіші освітні технології та методики роботи, формуючи
потужну матеріальну базу, утверджуючись на міжнародному рівні.
До послуг студентів:
4 навчальних корпуси, спортивний комплекс, 3 гуртожитки, наукова бібліотека, 25 комп’ютерних класів
із доступом до мережі Інтернет, 9 мультимедійних лабораторій, обладнаних найсучаснішою
комп’ютерною та аудіо-візуальною технікою, лінгафонний кабінет німецького виробництва, база
відпочинку, медичне обслуговування.
Більш повну інформацію можна отримати в приймальній комісії університету за адресою:
84116, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Батюка, 19,
Телефони: (095)947-17-77; (0626) 66-51-50, (0626) 66-54-54,
Web-сторінка:
www.ddpu.edu.ua
E-mail: sgpi@slav.dn.ua
Facebook: www.facebook.com/ddpupk
Instagram: www.instagram.com/pkddpu

