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Фізико-
математичний 

факультет 
 

 
 

у 2019 році 
оголошує конкурсний відбір осіб, 

які виявили бажання вступати 
на денну та заочну форми навчання 
фізико-математичного факультету 

для здобуття ступеня бакалавра 
(на основі повної загальної середньої освіти) 

за спеціальностями: 
 

014 Середня освіта (Математика) 
(зі спеціалізацією «Інформатика»), 

 

014 Середня освіта (Фізика) 
(зі спеціалізацією «Інформатика») 

та 
014 Середня освіта (Інформатика) 

 
 

 



 

 
Перелік освітніх спеціальностей,  

за якими фізико-математичний факультет ДДПУ у 2019 році оголошує 
(конкурсний) відбір студентів на навчання  

для здобуття ступеня бакалавра 
 

Ліцензійний 
обсяг 

Нормативний 
термін навчання 

Вартість навчання 
станом на 01.09.2018 

Галузь знань Спеціальність  
(предметна спеціальність) 

Форма навчання 
Код Назва Код Назва денна заочна денна заочна денна заочна 
01 Освіта / 

Педагогіка 
014.04 Середня освіта 

(Математика) 100 – 4 – 15 100 – 
01 Освіта / 

Педагогіка 
014.04 Середня освіта 

(Фізика) 40 – 4 – 15 100 – 
01 Освіта / 

Педагогіка 
014.09 Середня освіта 

(Інформатика) 30 20 4 4 15 100 10 100 
 

Перелік конкурсних предметів  
у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти  

(вступних екзаменів) та їх ваговий коефіцієнт для вступників  
на основі повної загальної середньої освіти 

 

Галузь знань Спеціальність 
(предметна спеціальність) 

Код Назва Код Назва 

Перелік конкурсних 
предметів (вступних 

екзаменів) 

Вага 
предметів 

сертифікатів 
ЗНО 

Мінімальна 
кількість балів 

для допуску 
до участі в 

конкурсі 

01 Освіта / 
Педагогіка 

014.04 Середня освіта 
(Математика) 

Спеціалізація «Інформатика» 

1. Українська мова 
та література 

0,25 

01 Освіта / 
Педагогіка 

014.08 Середня освіта 
(Фізика) 

Спеціалізація «Інформатика» 
2. Математика 0,4 

01 Освіта / 
Педагогіка 

014.09 Середня освіта 
(Інформатика) 

3. Фізика або 
іноземна мова 0,25 

100 

 
Кваліфікації,  

що присвоюються здобувачам ступеня бакалавра за спеціальностями 
 

Галузь знань Спеціальність 
(предметна спеціальність) 

Код Назва Код Назва 

Професійна  
кваліфікація 

01 Освіта / 
Педагогіка 

014.04 Середня освіта 
(Математика) 

Вчитель математики.  
Вчитель інформатики. 

01 Освіта / 
Педагогіка 

014.08 Середня освіта 
(Фізика) 

Вчитель фізики та астрономії.  
Вчитель інформатики. 

01 Освіта / 
Педагогіка 

014.09 Середня освіта 
(Інформатика) 

Вчитель інформатики. 
 

додаткові кваліфікації: 
Фахівець  
з інформаційних технологій в освіті 

або 
Фахівець  
з інформаційних технологій (web-технології) 



 

Конкурсний бал (КБ)=0,25*П1+0,4*П2+0,25*П3+0.1*А 
де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів 
з першого, другого та третього предметів; А – середній бал документа про повну 
загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів. 

Основні етапи вступної кампанії 2019 
 

Денна та заочна форми 
навчання 

Реєстрація електронних кабінетів вступників з 1 липня 2019 р. 
Початок прийому заяв та документів  10 липня 2019 р.  
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 
які вступають на основі співбесіди, вступних 
екзаменів або творчого конкурсу, що проводить 
базовий університет ДДПУ  

16 липня 2019 р. 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 
які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО 22 липня 2019 р.  

Вступні іспити проводяться  з 17 по 22 липня 2019 р.  
Співбесіди проводяться з 17 по 19 липня 2019 р. 

Для категорії осіб, які вступають на основі співбесіди 
Оприлюднення рекомендацій до зарахування за 
результатами співбесіди з повідомленням про 
отримання чи неотримання ними права здобу-
вати вищу освіту за державним замовленням  

о 1200 годині 20 липня 2019 р. 

Виконання вимог до зарахування на місця 
державного замовлення о 1000 годині 22 липня 2019 р. 

Зарахування зазначеної категорії вступників на 
місця за державним замовленням о 1500 годині 22 липня 2019 р. 

Для категорії осіб,  
які вступають на основі сертифікатів ЗНО та вступних іспитів 

Оприлюднення рейтингових списків вступників до 1800 години  
26 липня 2019 р.  

Виконання вимог до зарахування на місця 
державного або регіонального замовлення 

до 1800 години  
31 липня 2019 р. 

Зарахування на місця державного замовлення о 1200   01 серпня 2019 р. 
Зарахування на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб 

не пізніше  
30 вересня 2019 р. 

До заяви вступник додає: 
1) атестат (або ж документ державного зразка про раніше здобутий освітній / 
освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додаток 
до нього; 
2) сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти; 
3) 4 кольорових фотокарток розміром 3х4 см; 
4) паспорт (разом з копіями відповідних сторінок) або ж копія документа, що 
посвідчує особу та громадянство;  
5) копію ідентифікаційного коду;  
6) військовий квиток (посвідчення про приписку до призивної дільниці) для 
хлопців;  
7) документи, що дають право на пільги; 
8) медичну довідку 086-О. 
 
 



 

На фізико-математичному факультеті 
 навчальні та науково-дослідні лабораторії, комп’ютерні класи та 
мультимедійні лабораторії, які обладнані найсучаснішою комп'ютерною технікою 
та аудіовізуальними засобами навчання, що об'єднані в локальну мережу та 
мають вихід до всесвітньої мережі Інтернет; 
 студенти мають доступ до навчально-методичних матеріалів, розміщених 
кафедрами в локальній мережі, можуть користуватися електронними 
навчальними посібниками, консультуватися з викладачами на факультетських 
форумах, виконувати завдання на дистанційних курсах навчання; 
 працює мережа наукових гуртків та проблемних груп, де студенти мають 
змогу займатися науковими дослідженнями з сучасних проблем математики, 
фізики, інформатики, дидактики і методики навчання математики, фізики та 
інформатики; 
 діють студентський та спортивний клуби. 
 проводяться традиційні загально університетські та загально 
факультетські свята і заходи: 

«Посвячення в студенти» першокурсників;  
«Дебют першокурсника»;  
«Кубок університету КВК» між гуртожитками, присвячений до Дня студента;  
новорічні свята; студентські гуморини; 
«Вечори зустрічей випускників»,  
«Міс фізико-математичний факультет»,  
«Міс університет», випускні вечори та багато інших. 

 

До послуг викладачів і студентів: мультимедійні та графічні проектори, 
проекційні панелі та екрани, цифрова відеокамера, принтери та сканери. 
 

Факультет підтримує творчі зв'язки з:  
Інститутом математики (м. Київ),  
Інститутом прикладної математики і механіки,  
Фізико-технічним інститутом та іншими науковими установами Національної 

академії наук України та зарубіжжя.  
 

Щосуботи на базі факультету проводяться безкоштовні курси з 
підготовки до ЗНО з математики та фізики. 
 

Дні відкритих дверей на фізико-математичному факультеті –  
кожна третя субота щомісяця, починаючи з листопада 2018 р. 

 

Будемо раді бачити Вас у складі 
наших студентів! 

 

Наша адреса:  
вул. Г. Батюка, 19, м. Слов'янськ, Донецька область, Україна, 84116 
Деканат фізико-математичного факультету: (06262) 3-26-59 
E-mail: fiz-mat.ddpu@ukr.net 
Web-сторінка: http://ddpu.edu.ua/ 

 
 


