
Державний вищий навчальний заклад 
«Донбаський державний  

педагогічний університет» 

 
у 2019 році 

оголошує конкурсний відбір абітурієнтів 
на денну та заочну форму навчання  

для здобуття ступеня 

бакалавра 

 
за спеціальностями 

071 Облік і оподаткування 

073 Менеджмент 
за кошти державного бюджету та кошти фізичних та / або 

юридичних осіб 

 
 

 

Галузь знань 
Спеціальність 

(предметна спеціальність) 

Ліцензійний 
обсяг 

Термін  
навчання 

Вартість 
навчання станом 

на 01.09.2018 

Форма навчання 

Ко
д 

Назва Код Назва денна заочна денна заочна денна заочна 

07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 

60 60 1 рік 10 міс. 13100 9500 

07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 25 25 1 рік 10 міс. 13100 9500 

 

 
 

Спеціальність 
Професійна кваліфікація 

Код Назва 

071 Облік і оподаткування Економіст-бухгалтер 

073 Менеджмент Помічник керівника підприємства (установи, 
організації) 

   

на основі раніше здобутого  
ОКР молодшого спеціаліста  
за будь-якою спеціальністю 

(зі скороченим терміном навчання –1 рік 10 місяців) 

Ліцензійні обсяги, термін та вартість навчання 

Кваліфікації, що присвоюються здобувачам ступеня бакалавра 



 
 

Спеціальність 
Вступні випробування 

Форма вступного 
випробування Код Назва 

071 Облік і оподаткування Фахове вступне випробування  Усний іспит 

073 Менеджмент Фахове вступне випробування  Усний іспит 
 

 
 

Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 р. 

Закінчення прийому заяв та документів 22 липня 2019 р. о 18.00 

Строки проведення фахових вступних випробувань з 23 по 26 липня 2019 р. 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 
вступників 

27 липня 2019 р. 

Термін виконання вимог до зарахування на місця: 
− за державним замовленням 
− за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

 
02 серпня 2019 р. до 15:00 
08 серпня 2019 р. до 15:00 

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

 
03 серпня 2019 р. о 12:00 
09 серпня 2019р. до 15:00 

Зарахування вступників на денну форму навчання на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб проводиться не пізніше 30 вересня. 
 

 

1. документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та додаток до 
нього; 

2. 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см; 
3. паспорт (ксерокопію паспорту); 
4. ідентифікаційний код (ксерокопію ідентифікаційного коду); 
5. військовий квиток (посвідчення про приписку до призивної дільниці); 
6. документи, що дають право на пільги, 
7. медичну довідку 086-О, ксерокопію картки щеплень. 

Будемо раді бачити Вас у складі 

наших студентів! 
Наша адреса: 

вул. Батюка, 19, м. Слов'янськ, Донецька обл., Україна, 84116 
Контакти: 

Деканат: 050-6256357 
Приймальна ректора: (06262) 3-23-54 
Приймальна комісія: (06262) 3-97-50 
Сайт університету: www.ddpu.edu.ua 

http://facebook.com/peuslav 
 

Перелік та форма вступних випробувань 

Основні етапи вступної кампанії – 2019 

Для виконання вимог до зарахування вступники особисто 
подають до приймальної комісії: 

http://www.ddpu.edu.ua/
http://facebook.com/peuslav

