Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний
педагогічний університет»

Оголошує прийом на
навчання у 2022 році
для підготовки фахівців
магістерського рівня вищої освіти
на денну та заочну форми навчання
за кошти державного бюджету
за кошти фізичних (юридичних) осіб
Терміни навчання:
1 рік 4 місяці (для фіксованих конкурсних пропозицій);
1 рік 10 місяців (для небюджетних конкурсних пропозицій);

Запрошуємо до педагогічного
університету у Слов’янську!

Спеціальність
Код

Назва

Ліцензовані
обсяги
(1рік 4 місяці)
Денна

Заочна

Ліцензовані
Вартість навчання,
обсяги
грн. на місяць
(1рік 10 місяців)
(на 01.09.2021)
Денна

Заочна

Денна

Заочна

−
−
20
−
2970
−
014 Середня освіта (Математика)
Кваліфікація: Вчитель математики ЗЗСО.
−
−
15
–
2970
−
014 Середня освіта (Фізика)
Кваліфікація: Вчитель фізики та астрономії ЗЗСО.
−
−
20
–
2970
−
014 Середня освіта (Інформатика)
Кваліфікація: Вчитель інформатики ЗЗСО.
55
25
10
10
2970 1930
012 Дошкільна освіта
Кваліфікація: Магістр з дошкільної освіти.
30
40
20
10
2970 1930
013 Початкова освіта
Кваліфікація: Вчитель початкових класів ЗЗСО.
014 Середня освіта (Трудове навчання та
−
−
40
35
2970 1930
технології)
Кваліфікація: Вчитель ЗЗСО (Трудове навчання та технології)
40
20
10
30
2970 1930
016 Спеціальна освіта
Кваліфікація: вчитель-логопед, вчитель-дефектолог закладу освіти
−
−
25
25
2970 1930
231 Соціальна робота
Кваліфікація: Магістр соціальної роботи.
40
40
10
10
2970 1930
014 Середня освіта (Фізична культура)
Кваліфікація: Вчитель ЗЗСО (Фізична культура)
−
−
15
10
2970 1930
014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Кваліфікація: Вчитель ЗЗСО (Біологія та основ здоров'я людини).
−
−
30
20
2970 1930
014 Середня освіта (Українська мова і література)
Кваліфікація: Вчитель ЗЗСО (Українська мова і література).
−
−
30
20
2970 1930
014 Середня освіта (Українська мова і література)
Кваліфікація: Вчитель ЗЗСО (Українська мова і література). Вчитель ЗЗСО (Мова і
література (англійська)).
−
−
014 Середня освіта (Мова і література
15
10
2970 1930
(англійська))
Кваліфікація: Вчитель ЗЗСО (Мова і література (англійська), зарубіжна література).
−
−
25
25
2970 1930
035 Філологія
Кваліфікація: Магістр філології (Германські мови та літератури (переклад включно)).
−
−
10
10
2970 1930
033 Філософія
Кваліфікація: Магістр філософії
−
−
40
35
3630 1930
053 Психологія
Кваліфікація: Магістр психології
−
−
25
50
3630 1930
073 Менеджмент
Кваліфікація: Магістр менеджменту.
−
−
25
25
2970 1930
011 Освітні, педагогічні науки
Кваліфікація: Викладач закладу вищої освіти.

Етапи вступної кампанії для фіксованих конкурсних пропозицій:
Денна та заочна форми
навчання

Етапи вступної кампанії
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного
іспиту з іноземної мови (ЄВІ) за технологіями ЗНО
Прийом заяв та документів від осіб (яким надано таке
право), які вступають на основі вступного іспиту з іноземної
мови замість ЄВІ та/або фахового вступного випробування
замість ЄФВВ (замість документа про здобутий освітній
рівень може подаватись довідка про завершення навчання).
Реєстрація електронних кабінетів вступників:
вступ на основі ЄВІ 2020 – 2021
вступ на основі ЄВІ та ЄФВВ 2022

з 26 квітня по 17 травня

з 13 по 16 червня

з 01 липня
з 13 липня

Прийом заяв та документів

з 15 по 22 липня о 18.00

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови
(додаткова сесія проводиться в строки, встановлені
Українським центром оцінювання якості освіти)
Вступний іспит з іноземної мови, в базовому університеті
ДДПУ, що проводиться замість єдиного вступного іспиту з
іноземної мови (для осіб, яким надано таке право).
Фахові вступні випробування (для спеціальностей для
вступу на які не передбачено ЄФВВ)

20 червня по 02 липня
20 червня по 02 липня о 12.00
з 18 по 30 липня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників

02 серпня

Термін виконання вступниками вимог до зарахування:
− за державним замовленням

08 серпня о 18:00

− за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Терміни зарахування вступників:
− за державним замовленням

15 серпня

− за кошти фізичних та/або юридичних осіб

18 серпня

09 серпня

Етапи вступної кампанії для небюджетних конкурсних пропозицій:
Денна та заочна
форми навчання
на основі магістра
(ОКР спеціаліста)

Денна та заочна форми
навчання
(на основі бакалавра,
спеціаліста, магістра)

Початок прийому заяв та документів

25 липня

12 вересня

Закінчення прийому заяв та документів

8 серпня

20 вересня

з 1 серпня
по 10 серпня

з 21 вересня
по 26 вересня

12 серпня

27 вересня

16 серпня до 16.00

29 вересня до 15:00

19 серпня 2021 р.

30 вересня

Етапи вступної кампанії

Фахові вступні випробування
Термін оприлюднення рейтингових
списків вступників
Термін виконання вступниками вимог
до зарахування на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб
Терміни зарахування вступників

Вступники особисто подають до приймальної комісії заяву про вступ, в якій вказують
обрану спеціальність і форму навчання.

Умови вступу
На основі диплома бакалавра:
1. Сертифікат з єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ).
2. Фахове вступне випробування.
2*. Сертифікат з єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)
* тільки для спеціальностей 053 Психологія, 073 Менеджмент.

На основі диплома спеціаліста, магістра:
1. Іспит з іноземної мови або ЄВІ.
2. Фахове вступне випробування.

До заяви вступник додає:
копію документа (одного з документів), що посвідчує особу,
передбаченого
Законом
України
«Про Єдиний
державний
1.
демографічний
реєстр
та
документи,
що
підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
2. ідентифікаційний код;
3.

4.

5.
6.
7.
8.

копію військово-облікового документа − для військовозобов’язаних
(крім випадків, передбачених законодавством);
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ, і копію додатка до нього;
копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної
мови та єдиного фахового вступного випробування (тільки для
спеціальностей 053 Психологія, 073 Менеджмент);
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
медичну довідку за формою 086-О;
документи, що дають право на пільги.

Більш повну інформацію можна отримати в приймальній комісії університету за адресою:
84116, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Батюка, 19,
Телефони: (095)947-17-77; (0626) 66-51-50, (0626) 66-54-54,
Web-сторінка:
www.pk.ddpu.edu.ua
E-mail: vstup.ddpu@ukr.net
Facebook: www.facebook.com/ddpupk
Instagram: www.instagram.com/pkddpu

