
 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
 

у 2016–2017 навчальному році 

оголошує прийом заяв і документів 
для конкурсного відбору вступників  

та підготовки фахівців з вищою освітою 
 

за рівнем вищої освіти бакалавра (на базі повної загальної середньої освіти) на напрями 
підготовки: 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА 
Профілі підготовки за вибором: комп'ютерна та технічна графіка, автосправа, художня 
обробка матеріалів, декоративно – ужиткове мистецтво, художнє проектування (дизайн) 
 

Назви 
додаткових 
спеціалізацій 

Рівень 
вищої 
освіти 

Відповідні кваліфікації в дипломах  

Інформатика  
Магістр 

Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій.  
Вчитель профільного навчання (зазначається профіль), трудового навчання, 
технологій, креслення та інформатики. 

 
Бакалавр 

Вчитель трудового навчання, технологій та креслення. 

Позашкільна 
освіта 
 

 
Магістр 

Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій.  
Вчитель профільного навчання (зазначається профіль) трудового навчання, 
технологій і креслення. Методист позашкільного закладу. 

 
Бакалавр 

Вчитель трудового навчання, технологій та креслення. 

Фізична  
культура 

Магістр Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій.  
Вчитель профільного навчання (зазначається профіль) трудового навчання, 
технологій і креслення та фізичної культури. 

 
Бакалавр 

Вчитель трудового навчання, технологій та креслення. 

Основи  
підприємництва 

Магістр Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій.  
Вчитель профільного навчання (зазначається профіль) трудового навчання, 
технологій і креслення.  
Вчитель основ підприємництва. 

 
Бакалавр 

Вчитель трудового навчання, технологій та креслення. 

 

015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА 
Профіль підготовки: Технологія виробів легкої промисловості 
 

Назва 
додаткової 
спеціалізації 

Рівень 
вищої 
освіти 

Відповідні кваліфікації в дипломах  

Моделювання, 
конструювання,  
технологія та 
дизайн одягу. 

Бакалавр Фахівець-технолог, викладач професійного навчання технології виробів легкої 
промисловості з узагальненим об’єктом діяльності: організація і проведення 
навчально-виховного та виробничого процесу з предметів швейного профілю з 
учнями ПТУ, коледжів, спеціальних шкіл; методи і способи проектування і 
конструювання швейних виробів; типові методики виготовлення швейних виробів; 
властивості текстильних матеріалів; системи управління якістю 



 

 

Напрям підготовки Сертифікати (вступні випробування) 

014 Середня освіта 
Спеціалізації:  
інформатика; позашкільна освіта; фізична культура; 
основи підприємництва 

Українська мова та література 
Історія України або Біологія або Англійська мова 
Математика 

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої 
промисловості) 
Спеціалізація:  моделювання, конструювання, 
технологія та дизайн одягу 

Українська мова та література 
Математика 
Історія України або Біологія або Англійська мова 
 

за рівнем вищої освіти бакалавра (на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста за умови 
вступу на споріднений напрям підготовки) 
 

Споріднені спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста 

Напрями підготовки 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 

Термін 
навчання 

Вступні 
випробу-

вання 
Назва Код Код Назва 

Технологічна освіта 5.01010301 6.010103 Технологічна освіта.  
Спеціалізації: інформатика; основи 
домашнього господарювання; технічна 
творчість 

2 роки Фахова 
співбесіда 

Професійна освіта 
(Технологія виробів 
легкої промисловості) 

5.01010401 6.010104 Професійна освіта  
Профіль підготовки: Технологія виробів 
легкої промисловості 

2 роки Фахова 
співбесіда 

за рівнем вищої освіти спеціаліста (на основі здобутого рівня в.о. бакалавра або магістра за 
спорідненим напрямом/спеціальністю) 

Спеціальність Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Вартість одного року 
навчання, грн. (станом 

на 01.09.2014) 

Код Назва 
Денна 

форма н. 
Заочна 

форма н. 
Денна 

форма н. 
Заочна 

форма н. 
Денна 

форма н. 
Заочна 

форма н. 

014                        Середня освіта 60 50 10 міс. 10 міс. 5 550 4 400 
Профілі навчання: Технічна та комп’ютерна графіка. Деревообробка та металообробка. Автосправа.  

Дизайн. Кулінарна справа. Конструювання та моделювання одягу. 

Спеціалізації: Відповідні кваліфікації: 

Інформатика 
Вчитель технологій, профільного навчання (зазначається профіль) і креслення.  
Вчитель інформатики 

Основи домашнього 
господарювання 

Вчитель технологій, профільного навчання (зазначається профіль) і креслення.  
Вчитель з основ домашнього господарювання 

Технічна творчість 
Вчитель технологій, профільного навчання (зазначається профіль) і креслення.  
Організатор технічної творчості 

за рівнем вищої освіти магістра (на основі здобутого рівня в.о. бакалавра або спеціаліста за 
спорідненим напрямом/спеціальністю) 

Спеціальність Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Вартість одного року 
навчання, грн. (станом 

на 01.09.2014) 

Код Назва 
Денна 

форма н. 
Заочна 

форма н. 
Денна 

форма н. 
Заочна 

форма н. 
Денна 

форма н. 
Заочна 

форма н. 

         014                 Середня освіта 20 20 10 міс. 10 міс. 7 850 7 600 
Кваліфікація: Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій 
 

 

 

84116, Донецька область, м. Слов'янськ,  

вул. Генерала Батюка, буд. 19 

Телефони:   (06262) 3-97-50 – приймальна комісія 

Володимир Іванович (050) 908 40 05 - декан  

 Михайло Григорович (050) 607 34 41  заст. декана 

http://ddpu.edu.ua/ ,   E-mail: texfak@gmail.com 

 
 

До заяви вступник додає: 

- документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний 

рівень з додатком до нього); 

- сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що відповідають переліку вступних 

випробувань, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний напрям підготовки; 

- копія паспорту (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) та копію ідентифікаційного коду; 

- медичну довідку за формою 086-У та карту щеплень (оригінал або її завірену копію); 

- військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці); 

- 6 фотокарток розміром 3x4 см; 

- інші документи, що дають право на пільги, встановлені чинним законодавством. 

http://ddpu.edu.ua/
mailto:texfak@gmail.com

