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Запрошуємо на навчання за 

спеціальностями:  

014.05 Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) - бакалавр, магістр; 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

(бакалавр) 

Заяви подаються в електронній формі. 

Строки подачі електронних заяв на здо-

буття ступеня бакалавр: з 14 по 23 лип-

ня.  

 

Необхідні документи:  

1) атестат (документ державного зразка 

про раніше здобутий освітній рівень), на 

основі якого здійснюється вступ, та дода-

ток до нього;  

2) сертифікат (сертифікати) зовнішнього 

незалежного оцінювання;  

3) 4 кольорових фотокартки (3х4 см);  

4) паспорт;  

5) копію ідентифікаційного коду;  

6) військовий квиток (посвідчення про 

приписку до призивної дільниці);  

7) документи, що дають право на пільги 

(за наявності); 

8) медичну довідку 086-О, копію картки 

щеплень.  

 

Для вступу до магістратури до заяви, 

поданої в паперовій формі, вступник до-

дає:  

1)копію документа, що посвідчує особу; 

2)військово-облікового документа; 

3)копію документа державного зразка про 

раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого 

здійснюється вступ, і копію додатка до 

нього;  

4)копію екзаменаційного листка єдиного 

вступного іспиту;  

5)чотири кольорові фотокартки розміром 3 

х 4 см.  

Факультет фізичного виховання 

Кафедра фізичної терапії, 

фізичного виховання та 

біології 

В 
исока якість викладання та рівень 

наукових досліджень у нашому 

університеті створюють унікальні 

можливості для підготовки 

висококваліфікованих фахівців освіти, 

провідних учених та дослідників. 

Д онбаський державний 

педагогічний університет – це 

доступність та перспективність 

вищої освіти, гарантія вашого впевненого 

старту в кар’єрі та житті. 

 

Очікуємо побачити вас у лавах 

наших студентів! 

Адреса приймальної 

комісії 

університету: 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет»  

Адреса кафедри 

фізичної терапії, 

фізичного 

виховання та 

біології 

вул. Вчительська, 48а 

м. Слов'янськ  

Донецька область  

Україна 

e-mail:  

zlfv-kaf@ukr.net 

(050)6104220 

http://ddpu.edu.ua/


Спеціальність 014.05 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини) 

Рівень вищої освіти: бакалаврський. 

Термін навчання: 3 роки 10 місяців.  

Освітня кваліфікація за дипломом: 
бакалавр середньої освіти. 

Професійна кваліфікація: вчитель 

біології та основ здоров’я. 

Сертифікати ЗНО, необхідні для 

вступу: 

1.Українська мова та література. 

2.Біологія. 

3.Математика або історія України 

або іноземна мова або географія або 

фізика або хімія. 

Приймаються сертифікати 2018-2021 

років. 

Навчання відбувається за рахунок 

державного бюджету або за кошти фі-

зичних і юридичних осіб (вартість —

22600 грн за рік). 

Можливий також вступ на навчан-

ня зі скороченим терміном (на 2й 

курс) на основі ОКР “Молодший спе-

ціаліст” за наявності сертифіката ЗНО 

з 1) української мови та 2) біології (або 

іншого предмету).   

Випускники спеціальності зможуть 

працювати в загальноосвітніх школах; 

професійно-технічних навчальних за-

кладах; закладах позашкільної освіти; 

навчально-методичних  установах то-

що. 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА ТРЬОМА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ 

Спеціальність 014.05 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини) 

Рівень вищої освіти: магістерський. 

Термін навчання: 1 рік 4 місяці.  

Освітня кваліфікація за дипломом: 
магістр середньої освіти. 

Професійна кваліфікація: вчитель біо-

логії та основ здоров’я людини. 

Вступ здійснюється на основі ре-

зультатів єдиного вступного іспиту 

(ЄВІ) з іноземної мови та результатів 

фахового вступного випробування. 
Приймаються сертифікати ЄВІ 2020-

2021 років. 

Вступ до магістратури на платне на-

вчання на основі раніше здобутих ОКР 

“Спеціаліст” або ступеня магістр можли-

вий через складання внутрішнього іспи-

ту з іноземної мови (замість ЄВІ ). 

Навчання відбувається за рахунок 

державного бюджету або за кошти фізи-

чних і юридичних осіб (вартість —23 700  

грн за рік). 

Реєстрація вступників для складан-

ня єдиного вступного іспиту з інозем-

ної мови (ЄВІ) за технологіями ЗНО від-

буватиметься з 11 травня по 03 червня 

2021 року. Строки подачі заяв та доку-

ментів: з 15 по 23 липня.   

Прийом заяв та документів від осіб, 

які вступають на основі вступного іспи-

ту з іноземної мови (замість ЄВІ)  — з 22 

по 25 червня. 

 
  

Спеціальність 227 Фізична терапія, 

ерготерапія 
 Рівень вищої освіти: бакалаврський. 

Термін навчання: 3 роки 10 місяців.  

Освітня кваліфікація за дипломом: 
бакалавр фізичної терапії, ерготерапії. 

Професійна кваліфікація: фізичний 

терапевт, ерготерапевт, масажист, маса-

жист спортивний. 

Сертифікати ЗНО, необхідні для всту-

пу (2018-2021 років): 

1. Українська мова.  

2. Математика. 

3. Фізика або біологія або хімія.  

Навчання відбувається за рахунок 

державного бюджету або за кошти фі-

зичних і юридичних осіб (вартість —

22600 грн за рік). 

Можливий також вступ на навчання 

зі скороченим терміном (на 2й курс) 

на основі ОКР “Молодший спеціа-

ліст” за наявності сертифіката ЗНО з 1) 

української мови та 2) біології (або ін-

шого предмету).  

Випускники спеціальності можуть 

працювати в: центрах спортивної меди-

цини та реабілітації; санаторно-

курортних закладах; спеціалізованих ін-

тернатах для осіб з особливими потреба-

ми; спортивних школах; реабілітаційних 

та фізіотерапевтичних відділеннях; SPA-

центрах і т. ін.  


