
 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний 

університет» 

 

Факультет гуманітарної та економічної 
освіти 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАФЕДРА  МЕНЕДЖМЕНТУ 
запрошує на навчання (денна та заочна форми) за 

спеціальністю 073 Менеджмент  

Рівень вищої освіти - бакалавр  

Професійна кваліфікація - менеджер  

Рівень вищої освіти - магістр  

Спеціалізації:  
1. Управління навчальним закладом  

Професійна кваліфікація - менеджер (управитель) 

підприємств, установ, організацій та їх підрозділів, 

керівник навчального закладу  

2. Бізнес-адміністрування 

Професійна кваліфікація - менеджер (управитель) 

підприємств, установ, організацій та їх підрозділів, 

керівник бізнес-структур  

3. Адміністративний менеджмент 

Професійна кваліфікація - менеджер (управитель) 

підприємств, установ, організацій та їх підрозділів, 

менеджер (управитель) з адміністративної 

діяльності  
 

Менеджмент - це науково обґрунтована та якісно 
побудована система управління організацією, це мистецтво 
управління колективами працівників з метою досягнення 
загальноорганізаційних цілей. Саме ефективний 
менеджмент дозволяє досягти організації високих 
економічних, технологічних, виробничих і соціальних 
результатів,  забезпечує залучення інвестицій, 
впровадження позитивних змін в організаціях та є важелем 
їх сталого розвитку. 
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Термін навчання 

Бакалаврський рівень: 3 роки 10 місяців (на базі 

повної загальної освіти)  

2 роки 10 місяців (на базі рівня молодшого спеціаліста 

за неспорідненою (непрофільною) спеціальністю)  

1 рік 10 місяців(на базі рівня молодшого спеціаліста за 

спорідненою (профільною) спеціальністю)  

Магістерський рівень : 1 рік 4 місяці. 

 

Конкурсні предмети 
Бакалавр (на основі повної загальної освіти) 

на бюджет та контракт на контракт 

1.Українська мова та 

література 

2.Математика 

3.Іноземна мова або 

географія 

1. Українська мова та 

література 

2. Історія України 

3. Біологія або іноземна 

мова 

Бакалавр (на основі молодшого спеціаліста 

 за будь-якою спеціальністю) 

1. ЗНО з української мови та літератури 

2. ЗНО з математики 

3. Фахове випробування "Менеджмент" 
Магістр 

(на основі здобутого раніше ОР бакалавра, 

спеціаліста або магістра за будь-якою 

спеціальністю) 

на базі диплому бакалавра на базі диплому  

спеціаліста / магістра 

1.ЗНО з іноземної мови 

2. Фахове випробування 

"Менеджмент" 

1.Вступний іспит з 

іноземної мови 

2.Фахове випробування 

"Менеджмент" 

 
Чекаємо Вас за адресою: 84116, вул.Батюка,19, м.Слов’янськ, 

Донецька область, Україна, ауд.614  

За більш детальною інформацією звертатися за тел. : 

Приймальна ректора:+38 (0626) 66-54-54 

Приймальна комісія: +38 (0626) 66-51-50 

Кафедра менеджменту: +38(063) 4703543; +38(050)5271674 

Сайт університету : www.ddpu.edu.ua 

e-mail: management.ddpu@gmail.com 

http://facebook.com/peuslav 

 

 
Термін навчання 

Бакалаврський рівень: 3 роки 10 місяців (на базі 

повної загальної освіти)  

2 роки 10 місяців (на базі рівня молодшого спеціаліста 

за неспорідненою (непрофільною) спеціальністю)  

1 рік 10 місяців(на базі рівня молодшого спеціаліста за 

спорідненою (профільною) спеціальністю)  

Магістерський рівень : 1 рік 4 місяці. 

 
Конкурсні предмети 

Бакалавр (на основі повної загальної освіти) 

на бюджет та контракт на контракт 

1.Українська мова та 

література 

2.Математика 

3.Іноземна мова або 

географія 

1. Українська мова та 

література 

2. Історія України 

3. Біологія або іноземна 

мова 

Бакалавр (на основі молодшого спеціаліста 

 за будь-якою спеціальністю) 

1. ЗНО з української мови та літератури 

2. ЗНО з математики 

3. Фахове випробування "Менеджмент" 
Магістр 

(на основі здобутого раніше ОР бакалавра, 

спеціаліста або магістра за будь-якою 

спеціальністю) 

на базі диплому бакалавра на базі диплому  

спеціаліста / магістра 

1.ЗНО з іноземної мови 

2. Фахове випробування 

"Менеджмент" 

1.Вступний іспит з 

іноземної мови 

2.Фахове випробування 

"Менеджмент" 

 
Чекаємо Вас за адресою: 84116, вул.Батюка,19, м.Слов’янськ, 

Донецька область, Україна, ауд.614  

За більш детальною інформацією звертатися за тел. : 

Приймальна ректора:+38 (0626) 66-54-54 

Приймальна комісія: +38 (0626) 66-51-50 

Кафедра менеджменту: +38(063)4703543; +38(050)5271674 

Сайт університету : www.ddpu.edu.ua 

e-mail: management.ddpu@gmail.com 

http://facebook.com/peuslav 

 

 
Термін навчання 

Бакалаврський рівень: 3 роки 10 місяців (на базі 

повної загальної освіти)  

2 роки 10 місяців (на базі рівня молодшого спеціаліста 

за неспорідненою (непрофільною) спеціальністю)  

1 рік 10 місяців(на базі рівня молодшого спеціаліста за 

спорідненою (профільною) спеціальністю)  

Магістерський рівень : 1 рік 4 місяці. 

 
Конкурсні предмети 

Бакалавр (на основі повної загальної освіти) 

на бюджет та контракт на контракт 

1.Українська мова та 

література 

2.Математика 

3.Іноземна мова або 

географія 

1. Українська мова та 

література 

2. Історія України 

3. Біологія або іноземна 

мова 

Бакалавр (на основі молодшого спеціаліста 

 за будь-якою спеціальністю) 

1. ЗНО з української мови та літератури 

2. ЗНО з математики 

3. Фахове випробування "Менеджмент" 
Магістр 

(на основі здобутого раніше ОР бакалавра, 

спеціаліста або магістра за будь-якою 

спеціальністю) 

на базі диплому бакалавра на базі диплому  

спеціаліста / магістра 

1.ЗНО з іноземної мови 

2. Фахове випробування 

"Менеджмент" 

1.Вступний іспит з 

іноземної мови 

2.Фахове випробування 

"Менеджмент" 

 
Чекаємо Вас за адресою: 84116, вул.Батюка,19, м.Слов’янськ, 

Донецька область, Україна, ауд.614  

За більш детальною інформацією звертатися за тел. : 

Приймальна ректора:+38 (0626) 66-54-54 

Приймальна комісія: +38 (0626) 66-51-50 

Кафедра менеджменту: +38(063)4703543; +38(050)5271674 

Сайт університету : www.ddpu.edu.ua 

e-mail: management.ddpu@gmail.com 

http://facebook.com/peuslav 

 

http://www.ddpu.edu.ua/
mailto:management.ddpu@gmail.com
http://facebook.com/peuslav
http://www.ddpu.edu.ua/
mailto:management.ddpu@gmail.com
http://facebook.com/peuslav
http://www.ddpu.edu.ua/
mailto:management.ddpu@gmail.com
http://facebook.com/peuslav

