
 

 
 

Міністерство освіти і науки України 

 

Донбаський державний 
педагогічний університет 

 

Оголошує прийом на 

навчання у 2022 році 
 

для підготовки фахівців 
бакалаврського рівня вищої освіти   

за рахунок коштів державного бюджету 
за кошти фізичних (юридичних) осіб 

за денною та заочною формами навчання 
з нормативним терміном – 3 роки 10 місяців 

 
 

 

Запрошуємо до педагогічного 
університету у Слов’янську! 

 

 

 

 



 

Спеціальність 
Ліцензовані 

обсяги 
Оцінка національного мультипредметного 

тесту 2022 року. 
або 

СЕРТИФІКАТИ ЗНО 2019-2021 РОКІВ: 
Код Назва денна заочна 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

014 
Середня освіта (Математика) 
Кваліфікація: Учитель математики. Учитель інформатики 

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

014 
Середня освіта (Інформатика) 
Кваліфікація: Учитель інформатики. 

50 – 

014 
Середня освіта (Фізика) 
Кваліфікація: Учитель фізики та астрономії. Учитель інформатики 

25 – 

ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОЇ, ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

013 
Початкова освіта 
Кваліфікація: Учитель початкових класів. 

30 30 1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Біологія або історія України, або 
іноземна мова, або географія, або 
фізика, або хімія 

013 
Початкова освіта (мистецтво) 
Кваліфікація: Учитель початкових класів. Керівник дитячого 
творчого колективу. 

30 30 

014 
Середня освіта (Трудове навчання та технології) 
Кваліфікація: Учитель трудового навчання, технологій та 
креслення. 

25 15 

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

ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

016 

Спеціальна освіта 
Кваліфікація: Учитель-дефектолог. Вихователь дітей з вадами 
психофізичного розвитку. Асистент учителя загальноосвітнього 
навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням. 

100 100 

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

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

012 
Дошкільна освіта 
Кваліфікація: Вихователь дітей дошкільного віку. 

35 15 

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

012 
Дошкільна освіта. Початкова освіта 
Кваліфікація: Вихователь дітей дошкільного віку. Учитель початкової 
школи. 

35 15 

231 
Соціальна робота 
Кваліфікація: Бакалавр соціальної роботи. 

100 30 

232 
Соціальне забезпечення 
Кваліфікація: Бакалавр соціального забезпечення. 

50 50 

053 
Психологія 
Кваліфікація: Бакалавр психології. Практичний психолог 

  

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



ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

014 
Середня освіта (Фізична культура) 
Кваліфікація: Учитель фізичної культури.  

45 15 

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

014 
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 
Кваліфікація: Учитель біології та здоров’я людини. 

20 – 

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

227 
Фізична терапія, ерготерапія 
Кваліфікація: Фізичний терапевт, ерготерапевт. 

30 – 
1. Українська мова 
2. Математика  
3. Фізика або біологія або хімія.  

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

014 

Середня освіта (Українська мова і література) 
Кваліфікація: Учитель української мови і літератури 

100 25 

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

Середня освіта (Українська мова і література) 
Кваліфікація: Учитель української мови і літератури. Учитель англійської 
мови та зарубіжної літератури 

Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)) 
Кваліфікація: Учитель мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури 

100 100 1. Українська мова та література 
2. Іноземна мова 
3. Біологія або математика, або історія 
України, або географія, або фізика, або 
хімія 035 

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 
англійська) 
Кваліфікація: Бакалавр філології. 

30 20 

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ 

053 
Психологія 
Кваліфікація: Бакалавр з психології 

40 50 1. Українська мова та література 
2. Математика  
3. Історія України або біологія, або 
іноземна мова, або географія, або 
фізика, або хімія 

071 
Облік і оподаткування 
Кваліфікація: Бакалавр з обліку і оподаткування 

25 30 

073 
Менеджмент 
Кваліфікація: Бакалавр з менеджменту 

15 15 

014 
Середня освіта (Історія) 
Кваліфікація: Учитель історії 

15 – 

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

 

 



 

Заяви подаються в електронній формі. 
Перелік документів для виконання вимог для зарахування: 

 
1) документ про раніше здобутий освітній рівень та додаток до нього; 
2) сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання; 
3) 4 кольорових фотокартки розміром 3х4 см; 
4) паспорт (ID картку і витяг з Єдиного державного демографічного реєстру); 
5) ідентифікаційний код; 
6) військовий квиток (посвідчення про приписку до призивної дільниці); 
7) документи, що дають право на пільги. 

 

Етапи «Вступної кампанії–2022»  
для вступників на навчання за ступенем бакалавра на базі ПЗСО 

Етапи вступної кампанії 
Денна та заочна форми 

навчання 

Реєстрація електронних кабінетів вступників 
із 01 липня 

Прийом заяв та документів від осіб. які мають право 
складати вступні іспити замість ЗНО 

із 29 липня до  
08 серпня (до 18:00) 

Індивідуальні усні співбесіди із 9 по 16 серпня 

Початок прийому заяв та документів на основі ЗНО із 29 липня 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 
вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання та вступних іспитів, що 
проводить базовий університет ДДПУ за державним 
замовленням 

23 серпня о 18.00 

Формування рейтингового списку вступників, 
рекомендованих до зарахування із повідомленням про 
отримання чи неотримання ними права здобувати вищу 
освіту  

29 серпня 

Виконання вимог до зарахування за державним 
замовленням 

02 вересня (до 18.00) 

Зарахування вступників за державним замовленням  05 вересня 

Переведення на вакантні місця державного замовлення 
та на місця, за рахунок цільових пільгових державних 
кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб на основі повної 
загальної середньої освіти  

до 19 вересня 

 
Донбаський державний педагогічний університет 

– є одним із престижних та відомих педагогічних закладів вищої освіти України; 
     – динамічно розвивається, запроваджуючи новітні освітні технології та методики,    

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 сучасною 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: 

проспект Гагаріна 72, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., Україна 
Телефон: (095)947-17-77 

Web-сторінка: www.ddpu.edu.ua       E-mail: vstup.ddpu@ ukr.net 

Facebook:www.facebook.com/ddpupk Instagram:www.instagram.com/pkddpu 

 

http://www.ddpu.edu.ua/
http://www.facebook.com/ddpupk
http://www.instagram.com/pkddpu

