
Державний вищий навчальний заклад
«Донбаський державний педагогічний університет»

Освітній центр «Донбас –Україна»
         Освітній центр «Донбас – Україна» –  це підрозділ Приймальної комісії
Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний
університет», який створено з метою надання допомоги у здобутті вищої освіти
випускникам шкіл із  зони АТО та  населених пунктів,  розташованих на лінії
зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам.
          УВАГА! Випускники 2016 року та минулих років, місцем проживання
яких є  територія  проведення антитерористичної  операції  та  населені  пункти,
розташовані на лінії зіткнення, згідно із «Законом про внесення змін до деяких
законів  України  щодо  забезпечення  права  на  здобуття  освіти  осіб,  місце
проживання яких є територія проведення антитерористичної операції» , мають
можливість отримати  документ  про  повну  загальну  середню  освіту  за
спрощеною  процедурою на  базі  освітнього  центру  «Донбас  –  Україна»  при
ДВНЗ  «  Донбаський  державний  педагогічний  університет» та  вступити  на
обрану  спеціальність  університету без  сертифікатів  ЗНО  за  результатами
вступних іспитів.

              Алгоритм дій для абітурієнтів, які мають атестат про повну загальну
середню  освіту державного  зразка,  але  не  проходили зовнішнє  незалежне
оцінювання у 2016 році:

Крок 1
Подати до Центру:
 заяву (особисту для повнолітніх), чи заяву батьків (одного з батьків), чи

інших законних представників (для неповнолітніх Заявників);
 документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5

Закону України «Про громадянство України») чи свідоцтво про народження;
 освітню декларацію з наклеєною фотокарткою.
УВАГА! Освітня  декларація  –  документ,  який  містить  інформацію  щодо

здобуття  результатів  навчання  та  проходження  періодів  навчання  за  курс
загальної  середньої  освіти,  а  також  дані  про  особу,  яка  подає  заяву  на
проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Крок 2
       Визначитися з датами та пройти Державну підсумкову атестацію (ДПА) з
 української мови;
 історії України.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58600
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58600
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58600
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80


       УВАГА! ДПА проходитиме на базі загальноосвітніх навчальних закладів,
закріплених за Центром (на території м. Слов’янська  ЗОШ І-ІІІ ст. № 10). ДПА
проводиться  відповідно  до  Положення  про  державну  підсумкову  атестацію
учнів  (вихованців)  у  системі  загальної  середньої  освіти
(http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0157-15)

Крок 3  
         Після  успішного  проходження  річного  оцінювання  та  державної
підсумкової  атестації  отримати  в  Центрі  Довідку  уповноваженого
загальноосвітнього  навчального  закладу  про  успішне  проходження  річного
оцінювання та державної підсумкової атестації.
      УВАГА! Одночасно з виданням Довідки представник Центру замовить для
Вас атестат про загальну середню освіту.

Крок 4
      Подайте  до  Донбаського  державного  педагогічного   університету  такі
документи:

 свідоцтво про народження;
 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про

успішне  проходження  річного  оцінювання  та  державної  підсумкової
атестації,  яка є  підставою для участі  в  конкурсі  без  подання сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання.
     УВАГА! Документи подаються особисто в письмовій формі.

Крок 5
 скласти вступний  іспит.

          УВАГА! Вступний іспит визначається Приймальною комісією ДДПУ
відповідно до профілю обраної спеціальності.

Крок 6
              Узяти участь у конкурсі за результатами вступних випробувань для
вступу до Донбаського державного педагогічного університету.
       УВАГА!  Конкурсний  бал  визначається  як  сума  середнього  балу
документа про загальну середню освіту (сума оцінок із ДПА з української
мови  та  історії  України,  балів  отриманих  на  вступних  іспитах
(взятих  з  ваговими  коефіцієнтами  визначеними  Правилами  прийому
до  базового  університету  ДВНЗ  ДДПУ)
(http://ddpu.edu.ua/pk/vstup2016/ppbaz2016.pdf.).

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0157-15


          Контактна інформація освітнього Центру «Донбас-Україна» на базі
уповноваженого  ВНЗ   Донбаський  державний  педагогічний  університет
(м. Слов’янськ ):
 робота освітнього Центру «Донбас-Україна» на базі уповноваженого ДВНЗ

«Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ) триває
із 1 липня до 20 вересня 2016р.;

  проходження ДПА та вступних іспитів  – із 12 по 27 липня 2016 р.;
  подання документів до ВНЗ – із 12 по 28 липня 2016 р. ;
 зарахування до ВНЗ – до 6 серпня 2016 р. (за державним замовленням), до

20 вересня 2016 р. (за контрактом, на заочну форму навчання).
 

Адреса  приймальної  комісії:  84116,  Донецька  область,  м. Слов'янськ,  вул.
Батюка, 19
Контактні телефони:    (06262) 3-97-50
Моб. телефон:   +38-095-947-17-77
Факс:     (06262) 3-23-54;
Е-mail:sgpi@slav.dn.ua
Веб-сайт: ddpu.edu.ua   

         Відповідальна особа: Падалка Руслана Миколаївна
Е -mail: ruslana-padalka@i.ua

        Нормативны документи:
http://mon.gov.ua/activity/dlya-zhiteliv-donbasu-i-krimu/vstupnikam-ta-studentam.html

http://ddpu.edu.ua/ddpu.edu.ua
http://ddpu.edu.ua/index.php

