
014 Середня освіта (Математика) 

математика

1. Іспит з іноземної мови.

2. Фахове випробування "Математика". 

інші спеціальності 1. Додаткове фахове випробування.

2. Іспит з іноземної мови.

3. Фахове випробування "Математика". 

014 Середня освіта (Фізика) 1. Іспит з іноземної мови.

2. Фахове випробування "Фізика". 

інші спеціальності 1. Додаткове фахове випробування.

2. Іспит з іноземної мови.

3. Фахове випробування "Фізика". 

Середня освіта (Математика) 014 Середня освіта 

(Математика)

Викладач математики. 

Учитель математики. 

Учитель інформатики

2.

Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, для здобуття ступеня магістра за спорідненою спеціальністю 

навчання 1 рік 4 місяці.

№ 

п\п
Назва конкурсної пропозиції Спеціальність

Основна професійна кваліфікація

Додаткова професійна кваліфікація
Фахові випробування

Споріднені спеціальності ступеня 

бакалавра

Фізико-математичний факультет

Середня освіта (Фізика) Викладач фізики.

Учитель фізики та астрономії

Учитель інформатики

014 Середня освіта 

(Фізика)

1.

Додаток 6 до Правил прийому зі змінами базового університету ДДПУ в 2020 році



013 Початкова освіта 1. Іспит з іноземної мови.

2. Фахове випробування "Початкова 

освіта".

інші спеціальності 1. Додаткове фахове випробування.

2. Іспит з іноземної мови.

3. Фахове випробування "Початкова 

освіта".

014 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології)

1. Іспит з іноземної мови.

2. Фахове випробування "Трудове 

навчання та технології". 

інші спеціальності 1. Додаткове фахове випробування.

2. Іспит з іноземної мови.

3. Фахове випробування "Трудове 

навчання та технології".

016 Спеціальна освіта 1. Іспит з іноземної мови.

2. Фахове випробування "Спеціальна 

освіта". 

інші спеціальності 1. Додаткове фахове випробування.

2. Іспит з іноземної мови.

3.Фахове випробування "Спеціальна 

освіта".

013 Початкова 

освіта

Викладач педагогіки і методики 

початкової освіти. 

Учитель початкової школи та 

музики або учитель початкової 

школи та англійської мови або 

учитель початкової школи та 

інформатики або учитель 

початкової школи та 

хореографічного колективу

1

Факультет початкової, технологічної та професійної освіти

Початкова освіта

Викладач спеціальної педагогіки та 

психології. Логопед. Учитель-

дефектолог спеціальної 

загальноосвітньої школи для осіб з 

інтелектуальними порушеннями та 

шкіл з інклюзивною формою 

навчання. 

Середня освіта (Трудове навчання та 

технології)

014 Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології)

Спеціальна освіта 016 Спеціальна 

освіта

Факультет спеціальної освіти

Викладач загальнотехнічних 

дисциплін і методики навчання 

технологій. 

Учитель технологій, профільного 

навчання і креслення

Дизайнер графічних робіт або  

дизайнер одягу або учитель фізичної 

культури або учитель інформатики

2

1



012 Дошкільна освіта 1. Іспит з іноземної мови.

2. Фахове випробування "Дошкільна 

педагогіка та основи педагогічної 

майстерності вихователя". 

інші спеціальності 1. Додаткове фахове випробування.

2. Іспит з іноземної мови.

3. Фахове випробування "Дошкільна 

педагогіка та основи педагогічної 

майстерності вихователя".

231 Соціальна робота 1. Іспит з іноземної мови.

2. Фахове випробування "Теорія і 

технології соціальної роботи". 

інші спеціальності 1. Додаткове фахове випробування.

2. Іспит з іноземної мови.

3. Фахове випробування "Теорія і 

технології соціальної роботи".

014 Середня освіта (Фізична 

культура)

1. Іспит з іноземної мови.

2. Фахове випробування "Теорія і 

методика фізичного виховання. 

Педагогіка. Психологія фізичного 

виховання". 

інші спеціальності 1. Додаткове фахове випробування.

2. Іспит з іноземної мови.

3. Фахове випробування "Теорія і 

методика фізичного виховання. 

Педагогіка. Психологія фізичного 

виховання". 

227 Фізична реабілітація

014 Середня освіта (Біологія та 

здоров'я людини)

1. Іспит з іноземної мови.

2. Фахове випробування "Біологія та 

здоровя людини". 

інші спеціальності 1. Додаткове фахове випробування.

2. Іспит з іноземної мови.

3. Фахове випробування "Біологія та 

здоровя людини". 

2 Середня освіта (Біологія та здоров'я 

людини)

014 Середня освіта 

(Біологія та здоров'я 

людини)

Викладач біології та здоров'я 

людини

Організатор дошкільної освіти. 

Викладач дошкільної педагогіки та 

психології

Практичний психолог

2 Соціальна робота 231 Соціальна 

робота

Середня освіта (Фізична культура) 014 Середня освіта 

(Фізична культура)

Факультет фізичного виховання

012 Дошкільна 

освіта 

Педагогічний факультет

Фахівець із соціальної роботи. 

Соціальний педагог .

1. Дошкільна освіта

1 Викладач фізичного виховання



014 Середня освіта (Українська мова і 

література)

1. Іспит з іноземної мови.

2. Фахове випробування "українська мова і 

література". 

інші спеціальності 1. Додаткове фахове випробування.

2. Іспит з іноземної мови.

3. Фахове випробування "українська мова і 

література".

014 Середня освіта (Українська мова і 

література)

1. Іспит з іноземної мови.

2. Фахове випробування "українська мова і 

література". 

інші спеціальності 1. Додаткове фахове випробування.

2.  Іспит з іноземної мови.

3. Фахове випробування "українська мова і 

література".

014 Середня освіта (Мова і 

література (англійська))

1. Іспит з іноземної мови.

2. Фахове випробування "Англійська мова 

та література". 

інші спеціальності 1. Додаткове фахове випробування.

2.  Іспит з іноземної мови.

3. Фахове випробування "Англійська мова 

та література".

014 Середня освіта (Мова і 

література (російська))

1. Іспит з іноземної мови.

2. Фахове випробування "Російська мова 

та література". 

інші спеціальності 1. Додаткове фахове випробування.

2.  Іспит з іноземної мови.

3. Фахове випробування "Російська мова 

та література".

035 Філологія 1. Іспит з іноземної мови.

2. Фахове випробування "Англійська мова 

та література". 

інші спеціальності 1. Додаткове фахове випробування.

2. Іспит з іноземної мови.

3. Фахове випробування "Англійська мова 

та література".

Філологічний факультет

1.    

   

Середня освіта (Українська мова і 

література)

014 Середня освіта 

(Українська мова і 

література)

6.    

   

Філологія (германські мови та літератури 

(переклад включно)) 

035 Філологія

Викладач української мови і 

літератури. 

Учитель української мови і 

літератури, зарубіжної літератури  

або учитель української мови і 

літератури, зарубіжної літератури 

та фахівець інфокомунікацій або 

учитель української мови і 

літератури, зарубіжної літератури 

та документознавець

3.    

   

Середня освіта (Українська мова і 

література).  Середня освіта (Мова і 

література (англійська))

014 Середня освіта 

(Українська мова і 

література)

Викладач мови англійської та 

зарубіжної літератури

Учитель німецької мови

Викладач російської мови та 

зарубіжної літератури.

Філолог-перекладач (англійська, 

німецька мови)

Викладач української мови і 

літератури. Викладач англійської 

мови та зарубіжної літератури

5.    

   

Середня освіта (Мова і література 

(російська)).

014 Середня освіта 

(Мова і література 

(російська))

4.    

   

Середня освіта (Мова і література 

(англійська))

014 Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська))



053 Психологія 1. Єдине фахове випробування з 

іноземної мови.

2. Фахове випробування "психологія". 

інші спеціальності 1. Додаткове фахове випробування.

2. Єдине фахове випробування з 

іноземної мови.

3. Фахове випробування "психологія".

Галузь знань 07 Управління та 

адміністрування                                             

1. Іспит з іноземної мови.

2. Фахове випробування "облік і 

оподаткування". 

інші спеціальності 1. Додаткове фахове випробування.

2. Іспит з іноземної мови.

3. Фахове випробування "облік і 

оподаткування".

Галузь знань 07 Управління та 

адміністрування                                             

1. Іспит з іноземної мови.

2. Фахове випробування "менеджмент". 

Інші спеціальноті 1. Додаткове фахове випробування.

2. Іспит з іноземної мови.

3. Фахове випробування "менеджмент".

галузь знань 03 Гуманітарні науки 1. Єдине фахове випробування з 

іноземної мови.

2. Фахове випробування "Культурологія". 

інші спеціальності 1. Додаткове фахове випробування.

2. Єдине фахове випробування з 

іноземної мови.

3. Фахове випробування "Культурологія". 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 1. Іспит з іноземної мови.

2. Фахове випробування "Педагогіка вищої 

школи". 

інші спеціальності 1. Додаткове фахове випробування.

2. Іспит з іноземної мови.

3. Фахове випробування "Педагогіка вищої 

школи".

інші спеціальності

галузь знань 03 Гуманітарні науки

3 Культурологія 034 Культурологія

Психологія

Викладач культурологічних 

дисциплін, організатор культурно-

освітньої діяльності, методист, 

керівник закладу культури

073 Менеджмент

Філософія

2

Педагогіка вищої школи 011 Освітні, 

педагогічні науки

1

Викладач вищого навчального 

закладу

3

Факультет гуманітарної та економічної освіти

033 Філософія7.    

   

8.    

   

3 Менеджмент Менеджер (управитель) 

підприємств, установ, організацій 

та їх підрозділів:

- менеджер (управитель) 

підприємств, установ, організацій 

та їх підрозділів, керівник 

навчального закладу;

- менеджер (управитель) 

підприємств, установ, організацій 

та їх підрозділів, керівник бізнес-

структур;

- менеджер (управитель) 

підприємств, установ, організацій 

та їх підрозділів, керівник з 

адміністративної діяльності.

1. Єдине фахове випробування з 

іноземної мови.

2. Фахове випробування "філософія". 

1. Додаткове фахове випробування.

2. Єдине фахове випробування з 

іноземної мови.

3. Фахове випробування "філософія".

Облік і оподаткування 071 Облік і 

оподаткування

Психолог, викладач психології

Економіст-аудитор з обліку і 

оподаткування

Викладач філософських дисциплін

Викладач правових дисциплін

053 Психологія


