Комунальний заклад вищої освіти
«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Вступна кампанія 2021 року
1. Вступ на навчання до НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИХ ІНСТИТУТІВ КЗВО «ДАНО» ДОР» для здобуття освітнього
ступеня «магістр» (заочна форма навчання) за спеціальностями:
№

Спеціальність

Прийом заяв та документів

Вступні
Термін
випробування
навчання
1
281 «Публічне
1) 22-25 червня для осіб, які вступають на 1. Іноземна мова
1 рік 4 місяці
управління та
основі вже здобутого ступеня вищої освіти
30 червня (ЄВІ)*;
адміністрування»
магістр або освітньо-кваліфікаційного рівня 2. Фаховий за
спеціаліст
спеціальністю
2) 15 -23 липня (через електронні кабінети
вступників)
2
073 «Менеджмент»,
1) 22-25 червня для осіб, які вступають на 1. Іноземна мова
1 рік 4 місяці
спеціалізація «Освітній основі вже здобутого ступеня вищої освіти
30 червня (ЄВІ)*;
менеджмент»
магістр або освітньо-кваліфікаційного рівня 2. Фаховий за
спеціаліст
спеціальністю
2) 15 -23 липня (через електронні кабінети
вступників)
3
011 «Освітні, педагогічні 1) 22-25 червня для осіб, які вступають на 1. Додаткове фахове
1 рік 6 місяців
науки», спеціалізації
основі вже здобутого ступеня вищої освіти
випробування
«Загальна педагогіка» та магістр або освітньо-кваліфікаційного рівня 2. Іноземна мова
«Інклюзивна освіта,
спеціаліст
30 червня (ЄВІ)*;
корекційна педагогіка» 2) 15 -23 липня (через електронні кабінети 3. Фаховий за
вступників)
спеціальністю
* Реєстрація на ЄВІ з 11 травня до 03 червня 2021 року. АЛГОРИТМ дій для реєстрації вступників для складання
ЄВІ можна знайти на сайті http://www.dano.dp.ua/.
Особи, які вступають на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб на основі вже здобутого ступеня вищої освіти
магістр або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, можуть складати іспит з іноземної мови в Академії за програмами
та матеріалами, наданими УЦОЯО.
Додаткові фахові випробування проводяться під час реєстрації на ЄВІ.
Вступні випробування проводяться з 19 до 30 липня 2021 року.

Комунальний заклад вищої освіти
«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Вступна кампанія 2021 року
2. Вступ на навчання до НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИХ ІНСТИТУТІВ КЗВО «ДАНО» ДОР» для здобуття освітнього
ступеня «бакалавр» (заочна форма навчання) за спеціальностями:
№

Спеціальність

1

053 «Психологія»
(на основі повної загальної
середньої освіти)

2

3

Прийом заяв та документів

Сертифікати ЗНО

Термін
навчання
і 3 роки 10 місяців

14 липня – 23 липня 2021 року
1. Українська мова
(через електронні кабінети
література;
вступників)
2. Математика;
3. Історія України, або
іноземна мова, або
біологія, або географія,
або фізика, або хімія.
053 «Психологія»
14 липня – 23 липня 2021 року
1. Українська мова і 2 роки 10 місяців
(на основі освітньолітература (ЗНО);
кваліфікаційного рівня
2. Другий предмет ЗНО
молодшого спеціаліста,
(на вибір вступника)
освітньо-професійного ступеня
3. Фахове випробування
фахового молодшого бакалавра,
(на базі Академії)
молодшого бакалавра )
053 «Психологія»
30 серпня – 10 вересня 2021 року 1. Фахове випробування 2 роки 10 місяців
(на основі вже здобутого
(співбесіда на базі
ступеня вищої освіти або
Академії)
освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста)
У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.
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Вступна кампанія 2021 року
3. Вступ на навчання до НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ КЗВО «ДАНО» ДОР» для здобуття
науково-освітнього ступеня «доктор філософії» (очна (вечірня) та заочна форми навчання) за спеціальностями:
№

Спеціальність

1

281 «Публічне управління та
адміністрування»

Прийом заяв та документів

Вступні випробування

30 серпня – 30 вересня 2021 року 1. Іноземна мова;
2. Фаховий за
спеціальністю

Термін
навчання
4 роки

Комунальний заклад вищої освіти
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Вступна кампанія 2021 року
4. Вступ на навчання до ДНІПРОВСЬКОГО ФАХОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ КЗВО «ДАНО» ДОР» для
здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» на основі базової загальної середньої освіти
(денна форма навчання):
№

Спеціальність

Прийом заяв та документів

1

012 Дошкільна освіта

29 червня – 13 липня 2021 року

2

013 Початкова освіта

29 червня – 13 липня 2021 року

3

014.13 Середня освіта
(Музичне мистецтво)
014.11 Середня освіта
(Фізична культура)

29 червня – 13 липня 2021 року

4

29 червня – 13 липня 2021 року

Вступні випробування
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Українська мова;
Біологія
Українська мова;
Математика
Українська мова;
Творчий конкурс
Українська мова;
Біологія

Термін
навчання
3 роки 10 місяців
3 роки 10 місяців
3 роки 10 місяців
3 роки 10 місяців

Комунальний заклад вищої освіти
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Вступна кампанія 2021 року
5. Вступ на навчання до ДНІПРОВСЬКОГО ФАХОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ КЗВО «ДАНО» ДОР» для
здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
(денна та заочна форми навчання):
№
1

2

Спеціальність
012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

Прийом заяв та документів

Сертифікати ЗНО
(або вступні
випробування)**
14 липня – 02 серпня 2021 року 1. Українська мова;
(через електронні кабінети 2. Біологія, або історія
вступників)
України, або
математика
14 липня – 02 серпня 2021 року 1. Українська мова;
(через електронні кабінети 2. Біологія, або історія
вступників)
України, або
математика

Термін навчання
Денна форма:
1 рік 10 місяців,
Заочна форма:
2 роки 10 місяців
Денна форма:
1 рік 10 місяців,
Заочна форма:
2 роки 10 місяців

** вступні випробування для тих осіб, які вступають за кошти фізичних/або юридичних осіб проводяться в період
з 14 липня по 02 серпня 2021 року
У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

ПІД ЧАС ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
ДО ДНІПРОВСЬКОГО ФАХОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ КЗВО «ДАНО» ДОР»
ВСТУПНИК ОСОБИСТО ПРЕД’ЯВЛЯЄ:
-

Оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ та
додаток до нього.
Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).
Документ, що посвідчує особу (свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня
2021 року).
Ідентифікаційний код (або відмітку про відмову від нього у документі, що засвідчує особу).
Медична довідка 0-86-о та її копія.
Медична довідка 0-63 (про щеплення) та її копія.
Шість фотокарток 3х4 см.
Папка на зав’язках.
Конверт звичайний поштовий А-4.
20 листів А-4.

ПІД ЧАС ПОДАННЯ ЗАЯВИ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ
ДО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИХ ІНСТИТУТІВ КЗВО «ДАНО» ДОР»
ВСТУПНИК ПРЕД’ЯВЛЯЄ ОСОБИСТО:
-

Оригінал документа, що посвідчує особу.
Оригінал військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового
посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць).
Оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на
основі якого здійснюється вступ, і оригінал додатка до нього.
Оригінал документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за
результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти,
на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (за наявності).

КРІМ ТОГО, ДО ЗАЯВИ ВСТУПНИК ДОДАЄ:
-

-

-

Копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус».
Копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а
у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць).
Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і копію додатка до нього.
Копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної
середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного
вступного іспиту з іноземної мови.
Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Папку-швидкозшивач пластиковий з файлами (для формування особової справи вступника).

Приймальна комісія:

Відбіркова комісія:

49006, м. Дніпро,
вул. В. Антоновича, 70,
І поверх, кімн. № 122,
pkkzvo@dano.dp.ua,
(056) 732-09-18,
http://www.dano.dp.ua

49054, м. Дніпро,
пр. О. Поля, 83,
(098) 377-53-95,
https://dpkdnu.dnepredu.com

