
84116  

вул. Г. Батюка, 19  

м. Слов'янськ  

Донецька область  

Україна  

Сайт університету: 

www.slavdpu.dn.ua  
(06262) 3-97-50 

Корисна інформація для 

абітурієнтів 

Запрошуємо на навчання 

за новою спеціальністю  

“Фізична терапія, 

ерготерапія” 

К 
афедра здоров'я людини і фізич-

ного виховання була створена у 

1965 році. Нині під керівництвом 

доктора біологічних наук, професора Дич-

ка В.В. працює команда висококваліфіко-
ваних фахівців. 

Н 
а кафедрі відкрито науково-

дослідну лабораторію функціо-

нальної і психофізіологічної діа-

гностики різних груп населення та оздо-

ровчо-реабілітаційних технологій, на-

прямками діяльності якої, серед іншого, є: 

організація профілактично - корекційної 

діяльності, удосконалення сучасних оздо-

ровчо-реабілітаційних технологій. 

К 
афедра підтримує наукові зв’яз-

ки з багатьма вишами ближнього 

та дальнього зарубіжжя, прово-

дить наукові семінари, конференції, фести-

валі, видає збірник наукових праць. До на-

уково-дослідної діяльності широко залуча-

ються студенти 

Факультет фізичного виховання 

 

Кафедра здоров'я людини і 

фізичного виховання  

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 

здоров'я людини і 

фізичного 

виховання 

вул. Калініна, 48а 

м. Слов'янськ  

Донецька область  

Україна 

e-mail:  

zlfv-kaf@ukr.net 

(06262) 2-54-37; 

моб. (050)6104220 

http://ddpu.edu.ua/


З 
апрошуємо  абітурієнтів вступа-

ти в Донбаський державний 

педагогічний університет на 

факультет фізичного виховання на ден-

ну форму навчання (бакалавр) за но-

вою спеціальністю 227 “Фізична тера-

пія, ерготерапія” (витяг з рішення Ак-

редитаційної комісії України, протокол 

№109 від 03 червня 2014 року). 

Т 
ермін навчання становить 4 ро-

ки.  

 

Кваліфікація за дипломом бакалав-

ра: фахівець з фізичної терапії, ерготе-

рапії та / або фітнес-тренер. 

С 
ертифікати ЗНО, необхідні 

для вступу на місця за держза-

мовленням: 

1.Українська мова та література. 

2.Біологія. 

3.На вибір: фізика або іноземна мо-

ва. 

Мінімальна кількість балів для допу-

ску до участі у конкурсі з усіх предме-

тів – 100. 

Я 
кщо абітурієнт не претендує 

на бюджетні місця (планує 

навчатись на контрактній ос-

нові), він може надати наступні серти-

фікати ЗНО: 

1.Українська мова та література. 

Інформація про спеціальність 227 “Фізична терапія, ерготерапія” 

2.Біологія. 

3.На вибір: математика або історія. 

Приймаються сертифікати 2016, 2017,  

2018 років, крім сертифікатів з іноземної 

мови (тільки 2018 року)! 

С 
троки подачі електронних за-

яв: з 12 по 26 липня. 

 

Д окументи для вступу: 

документ про середню освіту; 

сертифікати ЗНО з вищеназва-

них предметів; 

паспорт; 

ксерокопія ідентифікаційного коду; 

приписне свідоцтво (хлопцям); 

4 кольорові фотокартки 3х4 см; 

медична довідка 086-О, копія картки 

щеплень; 

документи, що дають право на пільги 

(за наявності). 

 

Б 
акалавр з фізичної терапії, ерго-

терапії може займати первинні 

посади: 

фахівець з фізичної терапії, ерготерапії; 

фітнес-тренер; 

тренер-реабілітолог; 

масажист спортивний; 

фахівець з організації дозвілля; 

інструктор навчально-тренувального 

пункту тощо. 

П 
ісля отримання диплому ба-

калавра зі спеціальності  

“Фізична терапія, ерготерапія”, 

випускники матимуть змогу вступити до 

магістратури (термін навчання — 2 ро-

ки) на спеціальність за власним вибо-

ром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 
ахівці зі спеціальності 

“Фізична терапія, ерготерапія” 

можуть працювати в: 

центрах спортивної медицини та реабі-

літації; 

санаторно-курортних закладах; 

спеціалізованих інтернатах для осіб з 

особливими потребами; 

спортивних школах; 

реабілітаційних та фізіотерапевтичних 

відділеннях; 

SPA-центрах і т. ін.  


