
 
До заяви вступник додає: 

1) 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) медичну довідку за формою 086-У та картку щеплень; 

4) 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см; 

5) копію паспорта та ідентифікаційного коду; 

6) військовий квиток/посвідчення про приписку до призивної дільниці); 

7)  документи, що дають право на пільги; вступник особисто подає зазначені документи у 

встановлені строки’ 
Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання вступників (на основі здобутої повної загальної середньої освіти та відповідних 
освітньо-кваліфікаційних рівнів) проводяться в такі строки: 

Для вступників на навчання за ступенем 
вищої освіти бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти 

Денна  
форма 

навчання 

Заочна  
форма 

навчання 
Початок прийому заяв та документів 13.07. 2020 р. 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 
які вступають на основі співбесіди, вступних 
іспитів, що проводить ДДПУ за державним 

замовленням 

16.07. 2020 р. о 18.00 

Строки проведення в ДДПУ творчого заліку 26.01.2020 р.- 10.07.2020 р. 

Терміни зарахування вступників: 
за державним замовленням 

за кошти фізичних (юридичних) осіб  

 
01. 08 2020 р. о 12.00 
05. 08. 2020 р. о 12.00 

   На основі ОКР “Молодший спеціаліст” 

Прийом заяв та документів з 13 по 22.07.2020 о 18.00 

Фахове вступне випробування 
з 23 по 30. 07.2020 

 

Терміни зарахування вступників: 
за державним замовленням 

за кошти фізичних (юридичних) осіб  

 
07.08.2020 о 12.00 
09.08.2020 о 12.00 

                                        Ступінь вищої освіти магістр  

Складання додаткових фахових випробувань для 
осіб, які вступають за іншою спеціальністю 

13 – 31 .05.2020 

Прийом заяв та документів 06.07–23.07.2020 р. 

Фахове вступне випробування За розкладом 

Факультет готує фахівців за  ступенями: 
1.1).  Бакалавр. 
Спеціальність 014  Середня освіта (Фізична культура). 
Професійна кваліфікація:  

• Учитель фізичної культури. Організатор спортивно-масової роботи. 

• Учитель фізичної культури. Учитель предмету «Захист Вітчизни». 

• Учитель фізичної культури. Тренер з обраного виду спорту. 

• Учитель фізичної культури. Практичний психолог в закладах освіти. 
     1.2)  Бакалавр. 
     Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія. 

       Професійна кваліфікація: фізичний терапевт, ерготерапевт, масажист,  
                    масажист   спортивний. 
       Спеціальність 014  Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). 
       Професійна кваліфікація: учитель біології та здоров’я людини 

 
 
2).    Магістр. 
Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура). 
Професійна кваліфікація:  

• Викладач фізичного виховання. Тренер-викладач з обраного виду спорту. 

• Викладач фізичного виховання. Інструктор-методист тренажерного комплексу. 

• Викладач фізичного виховання. Фітнес-тренер. 
Спеціальність 014  Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). 
Професійна кваліфікація: учитель біології та здоров’я людини. 

 Ступінь вищої освіти Перелік сертифікатів і випробувань 

 

Бакалавр 

(на основі 

 повної загальної  

середньої освіти) 

 

 

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура). 

можливість навчання за державним замовленням: 

1.Українська мова та література (сертифікат); 

2.Біологія (сертифікат); 

3. Історія України або географія (сертифікат); 

4.Творчий залік (http://ddpu.edu.ua/pk/vstup2019/) 

для навчання за кошти фізичних (юридичних)осіб: 

1.Українська мова та література (сертифікат); 

2.Біологія (сертифікат); 

3. Математика або іноземна мова (сертифікат). 

4.Творчий залік (http://ddpu.edu.ua/pk/vstup2019/) 

Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія. 

можливість навчання за державним замовленням: 

1.Українська мова та література (сертифікат); 

2.Біологія або хімія  (сертифікат); 

3.Фізика або математика (сертифікат). 

для навчання за кошти фізичних (юридичних)осіб: 

1.Українська мова та література (сертифікат); 

2. Біологія або математика (сертифікат); 

3.Історія України або іноземна мова (сертифікат). 

Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). 

можливість навчання за державним замовленням: 

1.Українська мова та література (сертифікат); 

2.Біологія (сертифікат); 

3.Хімія або математика (сертифікат). 

для навчання за кошти фізичних (юридичних)осіб: 

1.Українська мова та література (сертифікат); 

2. Біологія (сертифікат); 

3.Історія України або математика, або іноземна мова (сертифікат). 

Бакалавр (зі скороченим 

терміном навчання на 

основі ОКР “Молодший 

спеціаліст”) 

За рейтингом (включаючи оцінку зовнішнього незалежного 

оцінювання або вступного іспиту з української мови і літератури та  

фахового вступного випробування) 

Бакалавр 

(на основі здобутих ОКР) 
За рейтингом (включаючи фахове вступне випробування) 

Магістр 

014 Середня освіта 

(Фізична культура) 

За рейтингом (включаючи фахове вступне випробування та вступний 

іспит з іноземної мови) 

Магістр 

014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини) 

За рейтингом (включаючи фахове вступне випробування та вступний 

іспит з іноземної мови) 

http://ddpu.edu.ua/pk/vstup2019/
http://ddpu.edu.ua/pk/vstup2019/


 

 

Факультет фізичного виховання, як провідний структурний 

підрозділ ДДП, має славетну 35 – річну історію успіху. За роки свого 

існування факультет підготував понад 3500 спеціалістів у галузі фізичного 

виховання і спорту, з яких більше 150 майстри спорту, майстри спорту 

міжнародного класу, учасники та переможці Олімпійських і 

Паралімпійських ігор, Всесвітніх Універсіад, чемпіони Світу та Європи з 

різних видів спорту. 

Випускники  факультету працюють в усіх ланках системи фізичного 

виховання країни – дитячих садках, ЗОШ, ліцеях, технікумах, коледжах, 

інститутах, університетах, академіях, санаторіях, реабілітаційних центрах.  

Значна кількість випускників працюють тренерами-викладачами в ДЮСШ, 

школах вищої спортивної майстерності, вищих школах олімпійського 

резерву, фітнес-тренерами.  

До послуг студентів краща спортивна база міста, на якій студенти 

навчаються й підвищують свою спортивну майстерність з різних видів 

спорту. Існуюча система виховної роботи на факультеті дає підґрунтя для 

підготовки всебічно-розвинутої особистості, професіонала освіти, активного 

пропагандиста здорового способу життя. Студенти факультету фізичного 

виховання відзначаються високою соціальною і творчою активністю, 

організованістю, високим рівнем загальної культури.  

 

Якість та сучасність навчання на факультеті забезпечують: 

- висококваліфікований професорсько-викладацький склад; 

- передові інтерактивні методи навчання; 

- сучасні інформаційні технології освіти. 

 

До послуг студентів факультету: 

- мультимедійний комплекс; 

- спеціалізовані кабінети; 

- сучасний науково - методичний кабінет; 

- спортивний корпус, наукова бібліотека, гуртожиток: 

- студентські клуби, театри тощо. 

Адреса факультету: 

84112 пров. Вчительський 1, м. Слов’янськ Донецька обл. т. (06262) 

28834 

0504729680, 0994199170 

Дні відкритих дверей факультету: 25 січня, 29 лютого, 28 березня, 

25 квітня, 30 травня 

об 11 годині (проводяться у спортивному корпусі університету  

за адресою:  

вул. Вчительська 48 А) 

 

      

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний 

педагогічний університет» 

рівень акредитації - IV 

 
              

 

ФАКУЛЬТЕТ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 
Оголошує прийом студентів 

на 2020- 2021 

навчальний рік 

на денну та заочну форми навчання 

для підготовки фахівців 

за ступенями: 

бакалавра, магістра 

за рахунок державного бюджету, фізичних (юридичних) осіб 

Терміни навчання 

за освітньо-професійними напрямами підготовки: 

бакалавра – 4 роки; 

         магістра – 1,4 роки на базі бакалавра за спорідненою спеціальністю  

            

Будемо раді бачити Вас у числі наших студентів! 

 


