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БАЗОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний
педагогічний університет»

Оголошує прийом студентів
на 2018 – 2019
навчальний рік
на денну та заочну форми навчання
для підготовки фахівців
за освітнім ступенем магістра
на основі здобутих ступенів бакалавра, магістра,
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
за рахунок коштів державного бюджету,
коштів фізичних та юридичних осіб
Терміни навчання за освітньо-професійною
програмою підготовки магістра 1 рік 4 місяці

Запрошуємо на навчання до
нашого університету!

Вартість одного
року навчання, грн.
(на 01.09.2017)
Назва
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Дошкільна освіта
14900
50
50
10650
Кваліфікація: Магістр дошкільної освіти. Організатор дошкільної освіти. Викладач дошкільної педагогіки
та психології.
Початкова освіта
14900
50
50
10650
Кваліфікація: Викладач педагогіки і методики початкової освіти. Учитель початкової школи та англійської
мови або Учитель початкової школи та інформатики або Учитель початкової школи та музики або
Учитель початкової школи та керівник хореографічного колективу.
Середня освіта (трудове навчання та технології)
40
35
14400
9900
Кваліфікація: Викладач загальнотехнічних дисциплін і креслення, трудового навчання та технологій.
Дизайнер графічних робіт. Дизайнер одягу. Дизайнер промислових виробів та об’єктів.
Спеціальна освіта
14900
40
35
10650
Кваліфікація: Магістр спеціальної освіти. Викладач спеціальної педагогіки та психології. Логопед. Учительдефектолог спеціальної загальноосвітньої школи для осіб з інтелектуальними порушеннями та шкіл з
інклюзивною формою навчання.
Соціальна робота
14900
25
25
10650
Кваліфікація: Магістр соціальної роботи. Фахівець із соціальної роботи. Соціальний педагог.
Середня освіта (фізична культура)
15500
40
40
11450
Кваліфікація: Магістр середньої освіти. Викладач фізичного виховання.
Середня освіта (українська мова і література) зі спеціалізацією
40
20
15600
11450
медіакомунікації в закладах освіти
Кваліфікація: Магістр середньої освіти. Викладач української мови і літератури. Учитель української мови
і літератури, зарубіжної літератури. Фахівець інфокомунікацій.
Середня освіта (українська мова і література) з додатковою
20
20
16070
11450
спеціальністю англійська мова
Кваліфікація: Магістр середньої освіти. Викладач української мови і літератури. Учитель української мови і
літератури, зарубіжної літератури. Учитель англійської мови.
Середня освіта (мова і література (російська) зі спеціалізаціями
10
10
15600
11450
українська мова і література або мова і література (англійська)
Кваліфікація: Магістр середньої освіти. Викладач російської мови та зарубіжної літератури. Учитель
української мови і літератури / Магістр середньої освіти. Викладач російської мови та зарубіжної
літератури. Учитель англійської мови.
Середня освіта (мова і література (англійська)) зі спеціалізаціями
15
10
16100
11450
мова і література (російська) або мова і література (німецька)
Кваліфікація: Магістр середньої освіти. Викладач мови англійської та зарубіжної літератури. Учитель
російської мови / Магістр середньої освіти. Викладач мови англійської та зарубіжної літератури. Учитель
німецької мови.
Філософія
10
10
15600
11450
Кваліфікація: Викладач філософських дисциплін. Викладач філософських, правових та гуманітарних
дисциплін.
Психологія
40
35
14900
9900
Кваліфікація: Психолог, викладач психології.
Облік і оподаткування
40
35
14900
9900
Кваліфікація: Економіст-аудитор з обліку і оподаткування.
Менеджмент
50
25
14900
9900
Кваліфікація: Менеджер (управитель) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів, керівник бізнесструктур. / Менеджер (управитель) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів. Менеджер
(управитель) з адміністативної діяльності. / Менеджер (управитель) підприємств, установ, організацій та
їх підрозділів, керівник навчального закладу.
Середня освіта (фізика)
15
–
14400
−
Кваліфікація: Магістр середньої освіти. Викладач фізики. Учитель фізики та астрономії. Учитель
інформатики.
Середня освіта (математика)
20
−
14400
−
Кваліфікація: Магістр середньої освіти. Викладач математики. Учитель математики. Учитель інформатики.
Освітні, педагогічні науки
30
20
14900
10650
Кваліфікація: Викладач педагогіки вищої школи.
Культурологія
10
10
15600
11450
Кваліфікація: Магістр культорології, викладач культурологічних дисциплін, організатор культурноосвітньої діяльності, методист, керівник закладу культури.
Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))
25
25
15600
11450
Кваліфікація: Магістр філології. Філолог-перекладач (англійська, німецька мови).
Спеціальність
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Ліцензовані
обсяги

Ступінь магістра крім
спеціальностей
053 Психологія,
033 Філософія,
034 Культурологія
Денна
Заочна
форма
форма
навчання
навчання

Етапи
вступної кампанії – 2018

Додаткові фахові випробування для
вступників, які вступають на основі
ступеня вищої освіти за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки)

з 04 по 30 червня 2018 р.

Реєстрація для складання єдиного
вступного іспиту з іноземної мови

–

Початок прийому заяв та документів

Ступінь магістра за
спеціальностями
053 Психологія,
033 Філософія,
034 Культурологія
Денна
Заочна
форма
форма
навчання
навчання
з 14 по 31 травня 2018 р.
з 14 травня по 05 червня 2018 р.
до 24.00 години

02 липня 2018 р.

02 липня 2018 р.

Закінчення прийому заяв та
документів, для осіб, які вступають на
основі вступних іспитів

–

09 липня 2018 р.

Вступний іспит з іноземної мови для
осіб, яким передбачено таке право

–

з 10 по 13 липня

26 липня 2018 р.

26 липня 2018 р.

із 02 липня по 29 липня 2018 р.

із 02 липня по 29 липня 2018 р.

 за державним замовленням;

01 серпня 2018 р.

01 серпня 2018 р.

 за кошти фізичних та юридичних осіб

18 серпня 2018 р.

18 серпня 2018 р.

 за державним замовленням;

о 15 годині 06 серпня 2018 р.

о 15 годині 06 серпня 2018 р.

 за кошти фізичних та юридичних осіб

о 15 годині 22 серпня 2018 р.

о 15 годині 22 серпня 2018 р.

 за державним замовленням

о 12 годині 08 серпня 2018 р;

о 12 годині 08 серпня 2018 р;

 за кошти фізичних та юридичних осіб

о 12 годині 23 серпня 2018 р.

о 12 годині 23 серпня 2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів
Вступні випробування проводяться з
кожної спеціальності за розкладами в
терміни
Термін оприлюднення рейтингових
списків вступників

Термін виконання вступниками вимог
до зарахування на місця:

Терміни зарахування вступників:

Вступники особисто подають до приймальної комісії заяву про вступ до базового
університету ДВНЗ «ДДПУ», в якій вказують обрану спеціальність і форму навчання.
До заяви вступник додає:

1.

диплом (з додатком) державного зразка про отримання ступеня бакалавра; ОКР спеціаліста
або витяг із протоколу ДЕК про присвоєння відповідної кваліфікації за ступенем бакалавра
або ОКР спеціаліста;

2.

4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

3.

паспорт (ксерокопію паспорту та ідентифікаційного коду);

4.

військовий квиток (посвідчення про приписку до призивної дільниці);

5.

документи, що дають право на пільги.

6.

медичну довідку за формою 086У.

Витяг з правил прийому до ДВНЗ «ДДПУ» у 2018 році
VII.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на
спеціальності (освітні програми) відповідно до додатку 6 зараховуються
1) для вступу на спеціальності 033 Філософія, 034 Культурологія, 053 Психологія:
 результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови
(англійська, німецька, французька або іспанська) або результати вступного іспиту з
іноземної мови, для осіб яким передбачено таке право (п.12 розділу VIII цих Правил);
 результати фахового вступного випробування;
 додаткове вступне фахове випробування (для осіб, що прагнуть здобути ступень магістра
на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за
іншою спеціальністю).
2) для вступу за іншими спеціальностями:
 вступний іспит з іноземної мови;
 вступне фахове випробування;
 додаткове вступне фахове випробування (для осіб, що прагнуть здобути ступень магістра
на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за
іншою спеціальністю).
VII.8. 2) Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями
033 Філософія, 034 Культурологія, 053 Психологія за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, де
П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
П3 = СБ + ДБ, (за шкалою від 0 до 20 балів), де
СБ − середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на
основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 0 до 15 балів),
ДБ – додаткові бали (за шкалою від 0 до 5 балів).
3) Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра крім спеціальностей
033 Філософія, 034 Культурологія, 053 Психологія за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови,
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
П3 = СБ + ДБ, (за шкалою від 0 до 20 балів), де
СБ − середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на
основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 0 до 15 балів),
ДБ – додаткові бали (за шкалою від 0 до 5 балів).
Для визначення середнього балу додатку документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ застосовується наступний порядок
переведення середнього бала додатка до диплома:
Оцінка за 100-бальною
шкалою
90 – 100
75 – 89
60 − 74

Бал, який
враховується до КБ
15
10
5

Додатковий бал (ДБ) враховується лише з однієї позиції на власний розсуд вступника:
− авторам (співавторам) статей у періодичних виданнях, які вміщено до наукометричних баз
Scopus, Web of Science Core Collection чи Index Copernicus з фаху – 5 балів.
− переможцям та призерам Міжнародних студентських олімпіад, Всеукраїнських
студентських олімпіад МОН України з фаху, переможцям та призерам конкурсів студентських
наукових робіт МОН України з фаху – 5 балів,
− авторам (співавторам) статей у фахових наукових виданнях, що входять до переліку,
затвердженого МОН України з фаху – 5 балів.
Контакти. Aдреса: 84116, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Батюка,19; тел. (06262) 3-97-50, 3-23-54,
моб. тел.: (095) 947-17-77; e-mail: sgpi@slav.dn.ua; сайт: www.ddpu.edu.ua

