До уваги здобувачів 1-го, 2-го та 3-го курсів!
Унікальна пропозиція
отримати ДВІ ОСВІТИ одночасно!
ПАРАЛЕЛЬНЕ НАВЧАННЯ
Базовий університет ДДПУ приймає на паралельне навчання на другий курс
для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю та формою навчання в межах
вакантних місць ліцензованого обсягу, осіб, які не менше одного року здобувають
ступінь

бакалавра

в

базовому

університеті

ДДПУ.

Фінансування

навчання

здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
Необхідні документи:
 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень,
на основі якого здійснюється навчання на основній спеціальності, і
додаток до нього;
 копію залікової книжки;
 4 кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
 копії паспорта та ідентифікаційного коду.
Терміни вступної кампанії:

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів щодо
участі у конкурсному відборі
Закінчення прийому заяв та документів
Строки проведення фахового вступного
випробування
Термін оприлюднення рейтингових списків
вступників
Термін виконання вступниками вимог до
зарахування на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб
Терміни зарахування вступників за кошти
фізичних та/або юридичних осіб

Денна та заочна форми
навчання
12 липня 2018 р.
о 12.00 годині 11 серпня 2018 р.
з 13 по 16 серпня 2018 р.
17 серпня 2018 р.
до 15.00 години 22 серпня 2018 р.
о 12.00 годині 23 серпня 2018 р.

Більш докладну інформацію можна отримати
на сайті www.ddpu.edu.ua у розділі ВСТУП 2018
чи звернутись до Приймальної комісії за адресою: вул.Г.Батюка, 19
або зателефонувати за номером 095 947 17 77

Донбаський державний педагогічний університет
ФАКУЛЬТЕТИ \ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Педагогічний факультет
 Дошкільна освіта
 Соціальна робота
Факультет початкової, технологічної та професійної освіти
 Початкова освіта
 Середня освіта (трудове навчання та технології)
 Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості)
Факультет спеціальної освіти
 Спеціальна освіта
Факультет фізичного виховання
 Середня освіта (фізична культура)
 Фізична терапія, ерготерапія






Філологічний факультет
Середня освіта (українська мова та література)
Додаткова спеціальність: Мова та література (англійська)
Середня освіта (Мова та література (російська))
Додаткова спеціальність: українська мова та література
Середня освіта (Мова та література (англійська, німецька))
Середня освіта (Мова та література (англійська))
Додаткова спеціальність: Мова та література (російська)

Фізико-математичний факультет
 Середня освіта (математика)
 Середня освіта (фізика)
Факультет психології, економіки та управління
 Психологія
 Облік і аудит
 Менеджмент

