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Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
 

НАКАЗ 
 

21.08.2021 м. Слов’янськ № 489 
 

Про рекомендацію до зарахування 

на 2 курс денної форми навчання за ступенем бакалавра 

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 
 

На підставі рішення приймальної комісії (Протокол № 29 від 21.08.2021 р.) базового 

університету Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет»  
 

НАКАЗУЮ: 

рекомендувати до зарахування на 2 курс денної форми навчання базового університету ДДПУ за 

ступенем бакалавра (за іншою спеціальністю) на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 

наступних вступників 
 

Факультет Фізико-математичний 

спеціальність Середня освіта (Інформатика) 

Конкурсна пропозиція Учитель інформатики 
  

На загальних підставах 

1.  Водоп’ян Богдан Олексійович 146,3 
 

Факультет Фізичного виховання 

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

Конкурсна пропозиція Учитель фізичної культури (на поповнення, 2 курс) 
 

1.  Якунін Олександр Олександрович 129,600 
 

Факультет філологічний 

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

Конкурсна пропозиція Учитель мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури 
 

1. Дорошенко Данило Сергійович 176,000 
  

Факультет гуманітарної та економічної освіти 

спеціальність 073 Менеджмент 

Конкурсна пропозиція Менеджмент 
 

1. Вавілов Артьом Сергійович 154,8 
 

Факультет Фізичного виховання 

Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Конкурсна пропозиція Учитель фізичної культури (на поповнення, 2 курс) 

 

На загальних підставах 

1.  Юмашев Антоній Сергійович 129,8 

2.  Гончар Катерина Олексіївна 129,1 
 

Згідно з правилами прийому до базового університету ДДПУ особи, рекомендовані до зарахування на 

місця за кошти фізичних та юридичних осіб, ЗОБОВ’ЯЗАНІ ПОДАТИ оригінали документів про освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього до приймальної комісії базового університету ДДПУ 

до 26.08.2021 р. (включно). 

Особи, які в установлений строк не подадуть до приймальної комісії базового університету ДДПУ 

оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки 



 2 

та інших документів, передбачених Умовами прийому до ВНЗ України та правилами прийому до ДДПУ в 

2021 році (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб. 
 

Голова приймальної комісії ДДПУ,    

ректор ДДПУ   С.О. Омельченко 
 

Проект вносить відповідальний секретар 

приймальної комісії ДДПУ Стьопкін А.В. 


