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Правила прийому до Донбаського державного технічного університету у 

2011 році 
 

Провадження освітньої діяльності у Донбаському державному техніч-
ному університеті (ДонДТУ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерст-
ва освіти і науки (серія АВ № 529501, дата отримання - 10.06.2010 р., термін 
дії ліцензії – до 01.07.2014 р.). 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Донбаського 
державного технічного університету (надалі – Приймальна комісія) відповід-
но до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року 
та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за 
№ 999/18294. 

Правила прийому до Донбаського державного технічного університету 
містять Правила прийому до вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акреди-
тації, що є у структурі ДонДТУ: Коледж ДонДТУ (додаток 1), Індустріальний 
технікум ДонДТУ (додаток 2) та Перевальський технікум ДонДТУ (дода-
ток 3). 

 
 І. Загальні положення 

1.1. Донбаський державний технічний університет оголошує прийом 
на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рів-
нями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензій в ме-
жах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підроз-
ділах (Єнакіївська філія, Краснолуцька філія, Краснодонська філія, Сверд-
ловська філія, Лисичанська філія, Первомайська філія, Ровеньківська філія) 
та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі (Ко-
ледж ДонДТУ, Індустріальний технікум ДонДТУ та Перевальський технікум 
ДонДТУ) (див. додатки 1-4).  

1.2. Прийом до ДонДТУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійсню-
ється за конкурсом незалежно від джерел фінансування. 

1.3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час 
вступу надання місць у гуртожитку гарантовано.  
 ДонДТУ має 6 гуртожитків (два – коридорного типу та чотири - сек-
ційного) із загальною кількістю місць для проживання – 2428. Гуртожитки 
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секційного типу на кожні 2 секції мають санвузол, душ та кухню. Гуртожит-
ки коридорного типу на кожному поверсі мають 2 санвузли, 2 душі та 2 кух-
ні. Кімнати для проживання умебльовані та забезпечені постільними речами. 
 
 ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників 

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бака-
лавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою. 

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеці-
аліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень ба-
калавра.  

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магіс-
тра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакала-
вра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юриди-
чних) осіб.  

2.4. Донбаський державний технічний університет приймає на пер-
ший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормати-
вним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на 
споріднений напрям підготовки (див. додаток 5). 

2.5. Донбаський державний технічний університет здійснює прийом 
студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах ва-
кантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок 
переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, 
затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 
1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі по-
новлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки. 
 
 ІІІ. Фінансування підготовки фахівців 

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ДонДТУ здійснюється:  
за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за держав-

ним замовленням; 
за рахунок державних цільових пільгових довгострокових креди-

тів; 
за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб. 

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на 
конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин 
здобуває вперше.  

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту 
за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив 
можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше 
кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експерт-
ної комісії. 
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 IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конку-
рсного відбору та зарахування на навчання 
 4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та 
зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої 
освіти проводиться в такі строки: 

Денна форма на-
вчання 

Навчання без ві-
дриву від вироб-

ництва Етапи вступної компанії 
вступники на основі повної загальної 

середньої освіти 

Початок прийому заяв та документів 1 липня 2011 року 25 липня 2011 
року 

Закінчення прийому заяв та докуме-
нтів від осіб, які мають проходити 
творчий конкурс, що проводить До-
нДТУ 

22 липня 2011 року - 

Закінчення прийому заяв та докуме-
нтів від осіб, які мають складати 
вступні екзамени, що проводить До-
нДТУ 

22 липня 2011 року 15 серпня 2011 
року 

Закінчення прийому заяв та докуме-
нтів від осіб, які не складають всту-
пних екзаменів і не проходять твор-
чі конкурси 

31 липня 2011 року 23 серпня 2011 
року 

Строки проведення вищим навчаль-
ним закладом вступних екзаменів та 
творчих конкурсів 

23 – 31 липня 2011 
року 

16 – 23 серпня 
2011 року 

Термін оприлюднення рейтингового 
списку вступників 

не пізніше 
1 серпня 2011 року 

25 серпня 2011 
року 

Терміни зарахування вступників за державним замо-
вленням - не пізні-
ше 10 серпня; 
за кошти фізичних 
та юридичних осіб – 
після зарахування 
на місця державно-
го замовлення від-
повідного напряму 
підготовки (спеціа-
льності) - не пізніше 
25 серпня 

за державним за-
мовленням - не 
пізніше 30 серп-
ня; 
за кошти фізич-
них та юридич-
них осіб – після 
зарахування на 
місця державного 
замовлення від-
повідного напря-
му підготовки 
(спеціальності) - 
не пізніше 5 ве-
ресня 
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 4.2. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на на-
вчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спе-
ціаліста проводиться в такі строки: 
 

Етапи вступної компанії 
Денна форма навчання Навчання без 

відриву від 
виробництва 

Початок прийому заяв та документів 1 липня 2011 року 25 липня 
2011 року 

Закінчення прийому заяв та докуме-
нтів від осіб, які не складають всту-
пних випробувань і не проходять 
творчі конкурси 

31 липня 2011 року 24 серпня 
2011 року 

Термін оприлюднення рейтингового 
списку вступників 

не пізніше 
1 серпня 2011 року 

не пізніше 
25 серпня 
2011 року 

Терміни зарахування вступників за державним замовлен-
ням - не пізніше 10 сер-
пня; 
за кошти фізичних та 
юридичних осіб – після 
зарахування на місця 
державного замовлення 
відповідного напряму 
підготовки (спеціальнос-
ті) - не пізніше 25 серпня 

за держав-
ним замов-
ленням - не 
пізніше 30 
серпня; 
за кошти фі-
зичних та 
юридичних 
осіб – після 
зарахування 
на місця 
державного 
замовлення 
відповідного 
напряму під-
готовки 
(спеціально-
сті) - не піз-
ніше 5 вере-
сня 

 
 
 4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить 
ДонДТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі 
базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки: 
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Вступники на основі освіти: Етапи вступної компанії 
базової вищої  повної вищої  

Початок прийому заяв та документів 15 липня 2011 року 
Закінчення прийому заяв та докуме-
нтів від осіб, які мають складати 
вступні випробування, що прово-
дить ДонДТУ 

15 серпня 2011 року 

Строки проведення вищим навчаль-
ним закладом вступних екзаменів  16 – 20 серпня 2011 року 

Термін оприлюднення рейтингового 
списку вступників 

не пізніше 
21 серпня 2011 року 

Терміни зарахування вступників за державним замовленням - не пізніше 
25 серпня; 
за кошти фізичних та юридичних осіб – 
після зарахування на місця державного 
замовлення відповідної спеціальності - 
не пізніше 30 серпня 

 
 V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навча-
льний заклад 

5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до Донбаського дер-
жавного технічного університету, у якій вказують напрям підготовки (у разі 
вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) 
або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання. 

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти ви-
щих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготов-
ки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксу-
ється на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної 
комісії. 

5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто: 
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 
нього; 

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості осві-
ти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

медичну довідку за формою 086-о;  
паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїз-

ду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про наро-
дження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який 
засвідчує особу і громадянство).  

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа 
державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката 
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(сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших доку-
ментів. 

5.3. До заяви вступник додає:  
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 
нього, за особистим вибором оригінали або копії;  

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості осві-
ти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим  
вибором оригінали або копії; 

медичну довідку за формою 086-о або її копію;  
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. 
5.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викли-

кано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготов-
ки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені 
для прийому документів. 

5.5. Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати 
Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 
2010, або 2011 роках.  

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною 
комісією ДонДТУ, або в установленому законодавством порядку (нотаріаль-
но). 

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ 
груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на скла-
дання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі. 

5.8. Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному 
оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки 
вступних екзаменів у вищому навчальному закладі: 

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік 
вступу до вищого навчального закладу; 

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, 
які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму 
навчання; 

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що 
можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього неза-
лежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та 
Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оці-
нювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зов-
нішнього оцінювання навчальних досягнень. 

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і ра-
ніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкур-
сі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами 
вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за 
їх вибором. 

5.10. Громадяни України, які у 2011 році здобули повну загальну сере-
дню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право 
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брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінюван-
ня або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому 
навчальному закладі за їх вибором. 

5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених 
предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кілько-
сті балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абза-
цом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил). 

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифіка-
тів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. 
Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти не-
відповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та за-
рахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування). 

5.13. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає 
рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання 
до вищого навчального закладу. 

5.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною лі-
цензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки 
(спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зо-
внішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підс-
тав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджуєть-
ся його особистим підписом. 

5.15. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних 
рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які 
подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рі-
вень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий осві-
тньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки 
України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійсню-
ється протягом першого року навчання. 

 
  VI. Вступні випробування та конкурсний відбір 

 6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 
середньої освіти вступають до ДонДТУ для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українсь-
кого центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, з предме-
тів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського 
центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) 
(див. додаток 6). Також додатком 6 визначаються профільні загальноосвітні 
предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосві-
тніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному від-
борі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конку-
рсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загаль-
ноосвітніх предметів складає не менше 124 (крім випадків, передбачених аб-
зацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил). 

Донбаський державний технічний університет за рішенням приймаль-
ної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання 
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вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості 
освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх пред-
метів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, ниж-
че 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього 
предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів. 

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної серед-
ньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалав-
ра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з кон-
курсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала 
документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та до-
даткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал до-
кумента про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною 
шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну 
шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 7. Оцінки з докумен-
та про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, 
враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» від-
повідає «12».  

6.3. При вступі до ДонДТУ на напрям підготовки 6.060102 «Архітекту-
ра» проводиться творчий конкурс з рисунку, який передбачає виявлення ху-
дожніх здібностей абітурієнта, його здатності сприймати та передавати обра-
зотворчими засобами об’ємну форму, її реальні пропорції, конструктивну 
побудову й світлотіньову характеристику об’єктів з урахуванням особливос-
тей світлоповітряного середовища. 

Абітурієнт повинен вміти композиційно розмістити групу предметів на 
листі паперу – знайти правильне відношення форми та розміру рисунка з фо-
рмою та розміром листа паперу. 

Вступники виконують з натури рисунок постановки з 4 – 6 предметів: 
архітектурні деталі, декоративні розетки, побутові предмети (ваза, глечик, 
кухоль і т.п.), геометричні тіла (куля, конус, циліндр, многогранник та інше) 
на фоні драперії. 

Рисунок виконується графітними олівцями на папері формату А3. 
Тривалість іспиту – 5 астрономічних годин. 
Критерії оцінювання визначаються програмою творчого конкурсу. 
6.4. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступни-

ків, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за 
шкалою від 100 до 200 балів.  

Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією шкалою не-
залежно від кількості сесій проведення конкурсу. 

6.5. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не 
пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається 
введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених про-
грам. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на веб-сайті ДонДТУ. 

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобут-
тя освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на базі освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра використовується середній бал оцінок із 
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додатка до диплому бакалавра за 100-бальною шкалою з округленням до со-
тих частин бала. 

6.7. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобут-
тя освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на базі освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавра (спеціаліста) використовується сума балів, яка складається з 
результатів вступного екзамену з іноземної мови і середнього балу оцінок із 
додатка до диплому бакалавра (спеціаліста) за 100-бальною шкалою з округ-
ленням до сотих частин бала.  

6.8. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороче-
ними термінами підготовки бакалавра використовується середній бал оцінок 
із додатка до диплому молодшого спеціаліста (за 12-бальною шкалою) з 
округленням до сотих частин бала. Оцінки із додатка до диплому молодшого 
спеціаліста, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: 
«3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». 

6.9. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про 
організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (зі змінами), 
затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 № 340, зареєстрова-
ним у Міністерстві юстиції 03.01.96 за № 1/1026. 

Кількість екстернів з кожного напряму підготовки (спеціальності) не 
повинна перевищувати п’яти відсотків від контингенту студентів денної фор-
ми навчання. Перелік напрямів (спеціальностей), за якими ведеться підготов-
ка екстернів у ДонДТУ наведений в Додатку 8. 

Особи, які виявили бажання навчатися в екстернаті, подають особисто 
або надсилають поштою до університету заяву, в якій вказують обраний на-
прям підготовки (спеціальність), документ про освіту, медичну довідку за 
формою 086-о, 4 фотокартки розміром 3х4 см. Особи, які мають незакінчену 
вищу освіту, подають академічну довідку в оригіналі. Паспорт або інший до-
кумент, що засвідчує громадянство, пред'являється особисто. 

До екстернату зараховуються особи, які витримали конкурсну співбесі-
ду (для осіб, які мають незакінчену вищу освіту), рекомендовані комісіями до 
навчання екстерном, склали індивідуальний навчальний план, внесли плату 
за контрольні заходи та інші форми навчальної роботи, передбачені І етапом 
індивідуального плану. 

6.10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени 
та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оці-
нено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а та-
кож особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, 
до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурс-
ному відборі не допускаються.  

6.11. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, 
що проведені Донбаським державним технічним університетом, розглядає 
апеляційна комісія ДонДТУ. 

Апеляція вступника на результати вступних випробувань, що прово-
дяться вищим навчальним закладом, або результатів конкурсного відбору 
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повинна подаватись на ім’я голови приймальної комісії не пізніше наступно-
го робочого дня після оголошення оцінки, або результатів конкурсу. 

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше на-
ступного робочого дня після її подання, як правило в присутності вступника. 

Під час розгляду апеляцій пояснення та аргументацію дає тільки всту-
пник. У роботу вступника забороняється вносити будь які доповнення. Дода-
ткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається. 

Рішення по розгляду апеляції оформлюється у вигляді протоколу за пі-
дписами голови апеляційної комісії та її членів. 

Рішення апеляційної комісії доводиться до відома абітурієнта. Факт 
ознайомлення з рішенням фіксується підписом абітурієнта. 

Рішення апеляційної комісії є остаточним. 
6.12. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, при-

ймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних  ка-
дрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в 
документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зара-
ховується замість бала сертифіката з української мови та літератури. 
  
 

VII. Зарахування за співбесідою  
7.1. За результатами співбесіди зараховуються до ДонДТУ особи, яким 

Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.  

7.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує го-
лова приймальної комісії.  

7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зараху-
вання на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних заса-
дах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру 
оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених прийма-
льною комісією з конкурсних предметів. 
 

VIII. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої 
освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів 

8.1. Зараховуються до ДонДТУ відповідно до розділу XІІ цих Умов за 
умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з 
кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкур-
сному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступа-
ють на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з 
предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді. 

8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам 
(особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських 
конкурсів - захистів  науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої  ака-
демії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної 
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середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступа-
ють на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з 
предмета, з якого вони є призерами, у тому числі: 

основи інформатики – при вступі на напрями «комп’ютерні науки», 
«комп’ютерна інженерія»; 

основи економіки – при вступі на напрями галузі знань «економіка та 
підприємництво»; 

8.3. Величина додаткового бала встановлюється: 
особам,  нагородженим дипломами  I ступеня, – 50 балів; 
особам,  нагородженим дипломами  IІ ступеня, – 40 балів; 
особам, нагородженим дипломами  IІІ ступеня, – 30 балів. 

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав. 
8.4. Норма, визначена пунктами 9.1-9.2 цього розділу, поширюється на 

учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівсь-
ких олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів нау-
ково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що від-
булися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерст-
вом освіти і науки України.  

8.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу 
закінчили підготовчі курси ДонДТУ, для вступу на основі повної загальної 
середньої освіти до ДонДТУ для навчання на природничо-математичних та 
інженерно-технічних напрямах підготовки при вступі на відповідний напрям 
підготовки даного вищого навчального закладу додається до 20 балів у разі 
отримання позитивних оцінок на підсумковій атестації.  

8.6. Норма, визначена пунктом 8.5 цього розділу, поширюється на під-
готовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки вищих навча-
льних закладів, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до 
вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 
150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців. 

 
IX. Зарахування поза конкурсом  
9.1. Зараховуються поза конкурсом:  
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» надане таке право; 
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також осо-

би з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, со-
ціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбав-
лених батьківського піклування» (зі змінами); 

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не проти-
показане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до За-
кону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;  

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на-
дане таке право; 
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особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престиж-
ності шахтарської праці» надане таке право; 

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підп-
риємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно 
до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу 
дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або 
стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»; 

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових 
формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час вико-
нання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 
21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захис-
ників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-
патріотичного виховання молоді»; 

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок 
аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова 
Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).  

9.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 9.1 цього розділу, 
установлюється рішенням приймальної комісії за результатами моніторингу 
проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 
відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки, до-
веденого вищому навчальному закладу. 

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пун-
ктом 9.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного 
бала вступника.  
 

X. Право на першочергове зарахування 
10.1. Право на першочергове зарахування до ДонДТУ:  
особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» 

надане таке право; 
особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної за-

хищеності інвалідів в Україні» надане таке право;  
особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповід-

но до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» на-
дано статус гірського; 

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 
№ 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчи-
зни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного 
виховання молоді» надане таке право; 

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 
№ 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 ве-
ресня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів 
щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право; 

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагоро-
джені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної 
середньої освіти;  
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вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого на-
вчального закладу. 

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, 
визначеною пунктом 10.1 цих Правил. 
 

XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників  
11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 
вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом; 
вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди; 
учасники міжнародних олімпіад; 
вступники, які зараховуються за конкурсом. 
11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.2 цього розділу категорії 

рейтинговий список впорядковується: 
за конкурсним балом від більшого до меншого; 
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому 

конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття. 
11.3. У рейтинговому списку зазначаються: 
прізвище, ім’я та по батькові вступника; 
конкурсний бал вступника; 
наявність підстав для вступу поза конкурсом; 
наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою 

про результати співбесіди; 
наявність права на першочергове зарахування. 
11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розмі-

щення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайтах вищих 
навчальних закладів із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюють-
ся при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору. 

 
 XII. Надання рекомендацій для зарахування 

12.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників 
приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця 
державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рей-
тингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за 
рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення за-
рахування вступників на місця державного замовлення. 

12.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до за-
рахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у пер-
ший, шостий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв. 

12.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування 
оприлюднюється в день його прийняття. 

12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зараху-
вання вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймаль-
ної комісії вищого навчального закладу.  
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Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись пові-
домлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил 
прийому до вищого навчального закладу.  

12.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захис-
ту населення приймальна комісія вищого навчального закладу розглядає пи-
тання про можливість зарахування до ДонДТУ понад державне замовлення 
за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалі-
дів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови 
для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою. 

 
 XIII. Реалізація права вступників на вибір місця навчання  

13.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кілько-
сті днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу XIV цих правил, після при-
йняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати 
вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали 
документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до ньо-
го, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості 
освіти до приймальної комісії вищого навчального закладу, (відбіркової) ко-
місії структурного підрозділу вищого навчального закладу. 

13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освіт-
ньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностя-
ми (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами на-
вчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, 
додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Україн-
ського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному 
закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок держа-
вних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. 
При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за 
напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фі-
зичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, ко-
пії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної 
довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному за-
кладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчаль-
ного закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається 
на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються ори-
гінали вищезазначених документів. 

13.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбі-
ркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів 
Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зара-
хування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовлен-
ням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових 
кредитів. 
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 XIV. Коригування списку рекомендованих до зарахування  
14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступни-

ками місця навчання (п’ять календарних днів після оприлюднення першого 
списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навча-
льного закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахуван-
ня осіб: 

оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування 
вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування; 

відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали ви-
мог для зарахування; 

формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не 
отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступ-
ників на наявні місця. 

14.2. Після оприлюднення другого та наступних списків вступників, 
рекомендованих до зарахування, встановлюються два дні для виконання 
вступниками вимог для зарахування.  

14.3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на на-
вчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки 
рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізич-
них осіб. 

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на 
місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на 
навчання за кошти юридичних та фізичних осіб. 

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізи-
чних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального за-
кладу, але не пізніше 25 серпня. 

14.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійсню-
ється відповідно до розділу XII цих правил. 

 
 

 XV. Наказ про зарахування  
15.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором після 

виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою 
Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформацій-
ному стенді приймальної комісії і веб-сайті Донбаського державного техніч-
ного університету.  

15.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерст-
ва освіти і науки України на паперових та електронних носіях  та в електрон-
ному варіанті вигляді до Українського центру оцінювання якості освіти.  

15.3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за 
рахунок державного цільового пільгового довгострокового кредиту прийма-
ється за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі 
результатів участі у конкурсі відповідно до виділених ДонДТУ коштів.  
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XVI. Додаткове зарахування до ДонДТУ та зберігання робіт вступ-
ників  

16.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протя-
гом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Донбаського державного те-
хнічного університету. На звільнені при цьому місця може проводитися до-
даткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського 
центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що 
проводив ДонДТУ), і не пройшли за конкурсом на навчання.  

16.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, 
листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкур-
сах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, 
зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається 
акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навча-
льного закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступ-
ні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним 
запитом.  

 

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без гро-
мадянства у вищих навчальних закладах України  

17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно 
із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянст-
ва» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про захо-
ди щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміж-
ними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 
«Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України 
з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-
територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету 
Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в 
Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення 
про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навча-
льних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнарод-
ними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними 
зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень 
Міністерства освіти і науки  в межах обсягів державного замовлення.  

17.2. При вступі до ДонДТУ іноземці українського походження, які 
отримали направлення на навчання від українських національно-культурних 
товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й 
громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із за-
гальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим на-
вчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям 
підготовки (спеціальність). 

17.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в 
Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до Дон-
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баського державного технічного університету у порядку, передбаченому для 
громадян України. 

17.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордон-
них школах з українською мовою навчання, приймаються до ДонДТУ за 
вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому до ДонДТУ, у 
межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних укра-
їнських товариств та дипломатичних установ України за кордоном. 

17.5 Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та 
зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої 
освіти  проводиться в такі строки: 

 
Етапи вступної компанії Денна форма навчання 

Початок прийому заяв та документів 15 серпня 2011 року 
Закінчення прийому заяв та документів  30 вересня 2011 року 

Термін проведення співбесіди із студентом З 15 серпня по  
30 вересня 2011 року 

Терміни зарахування вступників не пізніше 1 жовтня 
17.6. Прийом заяв і документів, вступні екзамени випробування, що 

проводить ДонДТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступни-
ків на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:  
 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання 
Початок прийому заяв та документів 15 серпня 2011 року 
Закінчення прийому заяв та документів  30 вересня 2011 року 

Термін проведення співбесіди із студентом З 15 серпня по  
30 вересня 2011 року 

Терміни зарахування вступників не пізніше 1 жовтня 
 
 

 XVIII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні при-
йому до вищих навчальних закладів  

18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми 
представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного за-
собу. Рішення про акредитацію журналістів у приймальній комісії прийма-
ється на засіданні приймальної комісії на підставі листа – звернення від кері-
вника (головного редактора) засобу масової інформації. 

18.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки Украї-
ни надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, мо-
жуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія 
створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх 
засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які 
надаються членам комісії до засідання.  

18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання 
комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не 
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пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проек-
том порядку денного засідання оприлюднюється.  

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недо-
стовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, 
права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, 
про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оці-
нювання є підставою для відрахування його з числа студентів.  

18.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до 
вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації здійснюється за допомо-
гою інформаційної системи «Конкурс». Приймальні комісії зобов’язані що-
добово подавати інформаційні звіти до системи «Конкурс». 

 
 
 
 

Відповідальний секретар приймальної комісії                          П.М.Денищенко 
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Додаток 4 до Правил прийому до Донбаського державного технічного університету 

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується  
прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра 

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни  
навчання 

Вартість одного року  
навчання, грн.  

Шифр Найменування Код Назва 
Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
8.03050201 Економічна кібернетика 10  10 1рік  1рік 6960  3600 
8.03050401 Економіка підприємства (за ви-

дами економічної діяльності) 
15  10 1рік  1 рік 6960  3600 

8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалі-
зованими програмами) 

20  20 1 рік  1 рік 7440  3960 

0305 Економіка та  
підприємництво 

8.03050901 Облік і аудит 9  9 1 рік  1 рік 6960  3600 
8.03060101 Менеджмент організацій і ад-

міністрування (за видами еко-
номічної діяльності) 

20  15 1 рік  1 рік 6960  3600 0306 Менеджмент і адмі-
ністрування 

8.03060104 Менеджмент зовнішньо-
екномічної діяльності 

15  15 1 рік  1 рік 6960  3600 

0401 Природничі науки 8.04010601 Екологія та охорона навколи-
шнього середовища 

15  0 1 рік  - 6960  - 

0402 Фізико-математичні 
науки 

8.04020402 Радіофізика і електроніка 20  20 1 рік  1 рік 6120  3600 

0502 Автоматика та 
управління 

8.05020201 Автоматизоване управління 
технологічними процесами 

10  0 1 рік  - 6120  - 

8.05030101 Розробка родовищ та видобу-
вання корисних копалин (за 
видами видобування) 

34  30 1 рік  1 рік 6120  3600 

8.05030102 Шахтне і підземне будівницт-
во 

10  8 1 рік  1 рік 6120  3600 

0503 Розробка корисних 
копалин 

8.05030104 Маркшейдерська справа 5  0 1 рік  - 6120  - 
8.05040101 Металургія чорних металів 12  12 1 рік  1 рік 6120  3600 0504 Металургія та мате-

ріалознавство 8.05040104 Обробка металів тиском 13  13 1 рік  1 рік 6120  3600 
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8.05050201 Технології машинобудування 10  0 1 рік  - 6120  - 
8.05050309 Гірничі машини та комплекси 30  20 1 рік  1 рік 6120  3600 

0505 Машинобудування 
та матеріалообробка 

8.05050311 Металургійне обладнання 5  5 1 рік  1 рік 6120  3600 
8.05070201 Електричні машини і апарати 5  5 1 рік  1 рік 6120  3600 0507 Електротехніка та 

електромеханіка 8.05070204 Електромеханічні системи 
автоматизації та електропри-
вод  

15  5 1 рік  1 рік 6120  3600 

0508 Електроніка 8.05080202 Електронні системи 10  0 1 рік  - 6120  - 

0601 Будівництво та ар-
хітектура 

8.06010101 Промислове і цивільне  
будівництво 

18  15 1 рік  1 рік 6120  3600 

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни  
навчання, років 

Вартість одного року  
навчання, грн.  

Шифр Найменування Код Назва 
Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
0203 Гуманітарні науки 7.02030304 Переклад 25  25 1 рік  1 рік 6820  3630 

7.03050201 Економічна кібернетика 30  10 1 рік  1 рік 6380  3300 
7.03050401 Економіка підприємства (за ви-

дами економічної діяльності) 
100  236 1 рік  1 рік 6380  3300 

7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалі-
зованими програмами) 

100  236 1 рік  1 рік 6820  3630 

0305 Економіка та  
підприємництво 

7.03050901 Облік і аудит 50  100 1 рік  1 рік 6380  3300 
7.03060101 Менеджмент організацій і  

адміністрування (за видами 
економічної діяльності) 

100  75 1 рік  1 рік 6380  3300 0306 Менеджмент і адмі-
ністрування 

7.03060104 Менеджмент зовнішньо-
екномічної діяльності 

97  72 1 рік  1 рік 6380  3300 

0401 Природничі науки 7.04010601 Екологія та охорона навколи-
шнього середовища 

20  20 1 рік  1 рік 6380  3300 

0402 Фізико-математичні 
науки 

7.04020402 Радіофізика і електроніка 30  30 1 рік  1 рік 5610  3300 

0501 Інформатика та об-
числювальна техні-
ка 

7.05010203 Спеціалізовані комп’ютерні 
системи 

50  50 1 рік  1 рік 6380  3300 
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0502 Автоматика та 
управління 

7.05020201 Автоматизоване управління 
технологічними процесами 

60  60 1 рік  1 рік 5610  3300 

7.05030101 Розробка родовищ та видобу-
вання корисних копалин (за 
способом видобування) 

170  245 1 рік  1 рік 5610  3300 

7.05030102 Шахтне і підземне  
будівництво 

50  25 1 рік  1 рік 5610  3300 

0503 Розробка корисних 
копалин 

7.05030104 Маркшейдерська справа 30  30 1 рік  1 рік 5610  3300 
7.05040101 Металургія чорних металів 80  60 1 рік  1 рік 5610  3300 0504 Металургія та мате-

ріалознавство 7.05040104 Обробка металів тиском 80  80 1 рік  1 рік 5610  3300 
7.05050201 Технології машинобудування 70  30 1 рік  1 рік 5610  3300 
7.05050205 Гідравлічні машини, гідропри-

води та гідропневмоавтоматика 
25  0 1 рік  - 5610  - 

7.05050309 Гірничі машини та комплекси 150  125 1 рік  1 рік 5610  3300 

0505 Машинобудування 
та матеріалообробка 

7.05050311 Металургійне обладнання 65  65 1 рік  1 рік 5610  3300 
7.05070201 Електричні машини і апарати 25  25 1 рік  1 рік 5610  3300 0507 Електротехніка та 

електромеханіка 7.05070204 Електромеханічні системи 
автоматизації та електропри-
вод  

50  50 1 рік  1 рік 5610  3300 

0508 Електроніка 7.05080202 Електронні системи 50  25 1 рік  1 рік 5610  3300 
7.06010101 Промислове і цивільне  

будівництво 
120  150 1 рік  1 рік 5610  3300 0601 Будівництво та ар-

хітектура 
7.06010103 Міське будівництво та  

господарство 
30  30 1 рік  1 рік 5610  3300 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни  
навчання, років 

Вартість одного року  
навчання, грн. 

Шифр Найменування Код Назва 
Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія 45  30 4 роки  4 роки 6200  3300 

6.030502 Економічна кібернетика 50  80 4 роки  4 роки 5800  3000 
6.030504 Економіка підприємства 120  265 4 роки  4 роки 5800  3000 
6.030508 Фінанси і кредит 120  265 4 роки  4 роки 6200  3300 

0305 Економіка та  
підприємництво 

6.030509 Облік і аудит 100  170 4 роки  4 роки 5800  3000 
0306 Менеджмент і  

адміністрування 
6.030601 Менеджмент 247  247 4 роки  4 роки 5800  3000 

0401 Природничі науки 6.040106 Екологія, охорона навко- 25  25 4 роки  4 роки 5800  3000 
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лишнього середовища та 
збалансоване природоко-
ристування 

0402 Фізико-математичні науки 6.040204 Прикладна фізика 50  50 4 роки  4 роки 5100  3000 
0501 Інформатика та  

обчислювальна техніка 
6.050102 Комп’ютерна інженерія 50  50 4 роки  4 роки 5800  3000 

0502 Автоматика та управління 6.050202 Автоматизація та 
комп’ютерно інтегровані 
технології 

60  60 4 роки  4 роки 5100  3000 

0503 Розробка родовищ  
корисних копалин 

6.050301 Гірництво 400  525 4 роки  4 роки 5100  3000 

0504 Металургія та  
матеріалознавство 

6.050401 Металургія 200  160 4 роки  4 роки 5100  3000 

6.050502 Інженерна механіка 125  40 4 роки  4 роки 5100  3000 0505 Машинобудування та  
матеріалообробка 6.050503 Машинобудування 65  65 4 роки  4 роки 5100  3000 

0507 Електротехніка та  
електромеханіка 

6.050702 Електромеханіка 90  130 4 роки  4 роки 5100  3000 

0508 Електроніка 6.050802 Електронні пристрої та 
системи 

75  25 4 роки  4 роки 5100  3000 

6.060101 Будівництво 150  210 4 роки  4 роки 5100  3000 0601 Будівництво та  
архітектура 6.060102 Архітектура 30  0 4 роки  - 5800  - 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра - Єнакіївська філія ДонДТУ 

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни  
навчання, років 

Вартість одного року  
навчання, грн.  

Шифр Найменування Код Назва 
Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
6.030504 Економіка підприємства -  20 -  4 роки -  3000 
6.030508 Фінанси і кредит -  25 -  4 роки -  3300 

0305 Економіка та  
підприємництво 

6.030509 Облік і аудит -  15 -  4 роки -  3000 
0306 Менеджмент і  

адміністрування 
6.030601 Менеджмент -  40 -  4 роки -  3000 

0503 Розробка родовищ  
корисних копалин 

6.050301 Гірництво -  25 -  4 роки -  3000 

0504 Металургія та  
матеріалознавство 

6.050401 Металургія -  35 -  4 роки -  3000 

0505 Машинобудування та  
матеріалообробка 

6.050503 Машинобудування -  20 -  4 роки -  3000 
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0507 Електротехніка та  
електромеханіка 

6.050702 Електромеханіка -  20 -  4 роки -  3000 

0601 Будівництво та  
архітектура 

6.060101 Будівництво -  25 -  4 роки -  3000 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра - Краснодонська філія ДонДТУ 

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни  
навчання, років 

Вартість одного року  
навчання, грн.  

Шифр Найменування Код Назва 
Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
6.030504 Економіка підприємства -  20 -  4 роки -  3000 
6.030508 Фінанси і кредит -  20 -  4 роки -  3300 

0305 Економіка та  
підприємництво 

6.030509 Облік і аудит -  15 -  4 роки -  3000 
0503 Розробка родовищ  

корисних копалин 
6.050301 Гірництво -  65 -  4 роки -  3000 

0507 Електротехніка та  
електромеханіка 

6.050702 Електромеханіка -  25 -  4 роки -  3000 

0601 Будівництво та  
архітектура 

6.060101 Будівництво -  25 -  4 роки -  3000 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра - Краснолуцька філія ДонДТУ 

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни  
навчання, років 

Вартість одного року  
навчання, грн.  

Шифр Найменування Код Назва 
Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
6.030504 Економіка підприємства -  20 -  4 роки -  3000 0305 Економіка та  

підприємництво 6.030508 Фінанси і кредит -  25 -  4 роки -  3300 
0306 Менеджмент і  

адміністрування 
6.030601 Менеджмент -  20 -  4 роки -  3000 

0503 Розробка родовищ  
корисних копалин 

6.050301 Гірництво -  60 -  4 роки -  3000 

0507 Електротехніка та  
електромеханіка 

6.050702 Електромеханіка -  25 -  4 роки -  3000 

0508 Електроніка 6.050802 Електронні пристрої та 
системи 

-  15 -  4 роки -  3000 

0601 Будівництво та  
архітектура 

6.060101 Будівництво -  25 -  4 роки -  3000 
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Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра - Лисичанська філія ДонДТУ 

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни  
навчання, років 

Вартість одного року  
навчання, грн.  

Шифр Найменування Код Назва 
Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
6.030502 Економічна кібернетика -  25 -  4 роки -  3000 
6.030504 Економіка підприємства -  25 -  4 роки -  3000 

0305 Економіка та  
підприємництво 

6.030508 Фінанси і кредит -  25 -  4 роки -  3300 
0306 Менеджмент і  

адміністрування 
6.030601 Менеджмент -  20 -  4 роки -  3000 

0502 Автоматика та управління 6.050202 Автоматизація та 
комп’ютерно інтегровані 
технології 

-  20 -  4 роки -  3000 

0503 Розробка родовищ  
корисних копалин 

6.050301 Гірництво -  40 -  4 роки -  3000 

0601 Будівництво та  
архітектура 

6.060101 Будівництво -  25 -  4 роки -  3000 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра - Первомайська філія ДонДТУ 

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни  
навчання, років 

Вартість одного року  
навчання, грн.  

Шифр Найменування Код Назва 
Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
6.030504 Економіка підприємства -  20 -  4 роки -  3000 0305 Економіка та  

підприємництво 6.030509 Облік і аудит -  20 -  4 роки -  3000 
0503 Розробка родовищ  

корисних копалин 
6.050301 Гірництво -  20 -  4 роки -  3000 

0505 Машинобудування та  
матеріалообробка 

6.050502 Інженерна механіка -  15 -  4 роки -  3000 
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Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра - Ровеньківська філія ДонДТУ 

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни  
навчання, років 

Вартість одного року  
навчання, грн.  

Шифр Найменування Код Назва 
Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
6.030508 Фінанси і кредит -  15 -  4 роки -  3300 0305 Економіка та 

підприємництво 6.030509 Облік і аудит -  15 -  4 роки -  3000 
0306 Менеджмент і 

адміністрування 
6.030601 Менеджмент -  20 -  4 роки -  3000 

0503 Розробка родовищ 
корисних копалин 

6.050301 Гірництво -  75 -  4 роки -  3000 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра - Свердловська філія ДонДТУ 

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни  
навчання, років 

Вартість одного року  
навчання, грн.  

Шифр Найменування Код Назва 
Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
6.030504 Економіка підприємства -  20 -  4 роки -  3000 0305 Економіка та  

підприємництво 6.030508 Фінанси і кредит -  15 -  4 роки -  3300 
0306 Менеджмент і  

адміністрування 
6.030601 Менеджмент -  35 -  4 роки -  3000 

0502 Автоматика та управління 6.050202 Автоматизація та 
комп’ютерно інтегровані 
технології 

-  15 -  4 роки -  3000 

0503 Розробка родовищ  
корисних копалин 

6.050301 Гірництво -  65 -  4 роки -  3000 

 

Ліцензований обсяг та кількість місць для прийому іноземних громадян у межах загального ліцензованого обсягу. 
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Додаток 5 до Правил прийому до Донбаського державного технічного університету 

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або  
другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо- 

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра  
(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям 

підготовки 
 

За денною формою навчання - ДонДТУ 
Кількість місць Споріднені спеціальності освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого  
спеціаліста 

Напрями підготовки освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра 

Назва Код Код Назва 

Курс Термін 
навчання 

За кошти 
держав-
ного бю-

джету 

За кошти 
фізич-
них, 

юридич-
них осіб 

Інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

Економіка підприємства 5.03050401 
Прикладна статистика 5.03050601 
Маркетингова діяльність 5.03050701 
Комерційна діяльність 5.03050702 
Фінанси і кредит 5.03050801 
Оціночна діяльність 5.03050802 
Бухгалтерський облік 5.03050901 
Товарознавство та коме-
рційна діяльність 

5.03051001 

Організація заготівель і 
товарознавство сільсько-
господарської продукції 

5.03051002 

6.030502 Економічна кібернетика ІІ 3 роки   
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Обслуговування програм-
них систем і комплексів 

5.05010101 

Обслуговування систем 
баз даних і знань 

5.05010102 

Обслуговування 
комп’ютерних систем і 
мереж 

5.05010201 

Розробка програмного 
забезпечення 

5.05010301 

Обслуговування інтелек-
туальних інтегрованих 
систем 

5.05020205 

Інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

Економіка підприємства 5.03050401 
Прикладна статистика 5.03050601 
Маркетингова діяльність 5.03050701 
Комерційна діяльність 5.03050702 
Фінанси і кредит 5.03050801 
Оціночна діяльність 5.03050802 
Бухгалтерський облік 5.03050901 
Товарознавство та коме-
рційна діяльність 

5.03051001 

Організація заготівель і 
товарознавство сільсько-
господарської продукції 

5.03051002 

6.030504 Економіка підприємства ІІ 3 роки   

Інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

Економіка підприємства 5.03050401 
Прикладна статистика 5.03050601 

6.030508 Фінанси і кредит ІІ 3 роки   
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Маркетингова діяльність 5.03050701 
Комерційна діяльність 5.03050702 
Фінанси і кредит 5.03050801 
Оціночна діяльність 5.03050802 
Бухгалтерський облік 5.03050901 
Товарознавство та комер-
ційна діяльність 

5.03051001 

Організація заготівель і 
товарознавство сільсько-
господарської продукції 

5.03051002 

Інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

Економіка підприємства 5.03050401 
Прикладна статистика 5.03050601 
Маркетингова діяльність 5.03050701 
Комерційна діяльність 5.03050702 
Фінанси і кредит 5.03050801 
Оціночна діяльність 5.03050802 
Бухгалтерський облік 5.03050901 
Товарознавство та комер-
ційна діяльність 

5.03051001 

Організація заготівель і 
товарознавство сільсько-
господарської продукції 

5.03051002 

6.030509 Облік та аудит ІІ 3 роки   

Прикладна екологія 5.04010602 6.040106 Екологія, охорона на-
вколишнього середови-
ща та збалансоване при-
родокористування 

ІІ 3 роки   

Обслуговування програм-
них систем і комплексів 

5.05010101 6.050102 Комп’ютерна інженерія ІІ 3 роки   
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Обслуговування систем 
баз даних і знань 

5.05010102 

Обслуговування 
комп’ютерних систем і 
мереж 

5.05010201 

Розробка програмного 
забезпечення 

5.05010301 

Обслуговування систем 
управління і автоматики 

5.05020101 

Монтаж, обслуговування 
засобів і систем автома-
тизації технологічного 
виробництва 

5.05020201 

Обслуговування автома-
тизованого теплоенерге-
тичного устаткування на 
електростанціях 

5.05020202 

Обслуговування інтелек-
туальних інтегрованих 
систем 

5.05020205 

6.050202 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 

ІІ 3 роки   

Підземна розробка кори-
сних копалин  

5.05030102 

Експлуатація та ремонт 
гірничого електромехані-
чного обладнання та авто-
матичних пристроїв  

5.05030103 

Шахтне і підземне будів-
ництво 

5.05030104 

Маркшейдерська справа 5.05030105 

6.050301 Гірництво І 3 роки   
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Підземна розробка корис-
них копалин  

5.05030102 

Експлуатація та ремонт 
гірничого електромехані-
чного обладнання та ав-
томатичних пристроїв  

5.05030103 

Шахтне і підземне будів-
ництво 

5.05030104 

Маркшейдерська справа 5.05030105 

6.050301 Гірництво ІІ 3 роки   

Агломераційне виробни-
цтво 

5.05040101 

Доменне виробництво 5.05040102 
Виробництво сталі і фе-
росплавів  

5.05040103 

Обробка металів тиском  5.05040106 
Ливарне виробництво чор-
них і кольорових металів і 
сплавів 

5.05040201 

6.050401 Металургія І 2 роки   

Агломераційне виробни-
цтво 

5.05040101 

Доменне виробництво 5.05040102 
Виробництво сталі і фе-
росплавів  

5.05040103 

Обробка металів тиском 5.05040106 
Ливарне виробництво чор-
них і кольорових металів і 
сплавів 

5.05040201 

6.050401 Металургія ІІ 3 роки   
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Експлуатація та ремонт 
гірничого електромехані-
чного обладнання та ав-
томатичних пристроїв  

5.05030103 

Технічне обслуговування 
і ремонт устаткування пі-
дприємств машинобуду-
вання  

5.05050201 

Обслуговування верстатів 
з програмним управлін-
ням і робототехнічних 
комплексів 

5.05050202 

Обслуговування і ремонт 
обладнання металургій-
них підприємств  

5.05050205 

Обслуговування та ремонт 
обладнання підприємств 
хімічної і нафтоперероб-
ної промисловості 

5.05050207 

Інструментальне вироб-
ництво 

5.05050301 

Технологія обробки ма-
теріалів на верстатах і ав-
томатичних лініях 

5.05050302 

Важке машинобудування 5.05050310 
Обслуговування та ре-
монт автомобілів і двигу-
нів 

5.07010602 

6.050502 Інженерна механіка ІІ 3 роки   
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Обслуговування і ремонт 
обладнання металургій-
них підприємств  

5.05050205 6.050503 Машинобудування І 2 роки   

Обслуговування і ремонт 
обладнання металургій-
них підприємств  

5.05050205 6.050503 Машинобудування ІІ 3 роки   

Монтаж і експлуатація 
електроустаткування елек-
тростанцій і енергосистем 

5.05070101 

Електропостачання 5.05070103 
Монтаж і експлуатація 
електроустаткування під-
приємств і цивільних 
споруд 

5.05070104 

Монтаж і експлуатація за-
собів автоматики електри-
чних систем  

5.05070107 

Виробництво електрич-
них машин і апаратів 

5.05070201 

Монтаж і обслуговування 
електричних машин і 
апаратів 

5.05070202 

Обслуговування та ре-
монт електроустаткуван-
ня автомобілів і тракторів 

5.05070205 

6.050702 Електромеханіка І 2 роки   

Монтаж і експлуатація 
електроустаткування елек-
тростанцій і енергосистем 

5.05070101 

Електропостачання 5.05070103 

6.050702 Електромеханіка ІІ 3 роки   
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Монтаж і експлуатація 
електроустаткування під-
приємств і цивільних 
споруд 

5.05070104 

Монтаж і експлуатація 
засобів автоматики елек-
тричних систем  

5.05070107 

Виробництво електрич-
них машин і апаратів 

5.05070201 

Монтаж і обслуговування 
електричних машин і 
апаратів 

5.05070202 

Обслуговування та ре-
монт електроустаткуван-
ня автомобілів і тракторів 

5.05070205 

Конструювання, виготов-
лення та технічне обслу-
говування виробів елект-
ронної техніки 

5.05080201 

Виробництво електронних 
та електричних засобів ав-
томатизації 

5.05080202 

6.050802 Електронні пристрої та 
системи 

ІІ 3 роки   

Будівництво та експлуа-
тація будівель і споруд 

5.06010101 

Монтаж промислового 
устаткування 

5.06010102 

Будівництво та експлуа-
тація міських шляхів 
сполучення 

5.06010104 

6.060101 Будівництво ІІ 3 роки   
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Виготовлення металевих 
конструкцій 

5.06010100 

Виготовлення будівель-
них деталей і конструкцій 

5.06010107 

Будівництво, обслугову-
вання і ремонт залізнич-
них колій 

5.06010108 

Монтаж і обслуговування 
внутрішніх санітарно-
технічних систем і венти-
ляції 

5.06010114 

Опорядження будівель і 
споруд та будівельний 
дизайн 

5.06010115 

Архітектурне проекту-
вання та внутрішній ін-
тер’єр 

5.06010201 

Обслуговування устатку-
вання систем водопоста-
чання і водовідведення 

5.06010301 

 

За заочною формою навчання - ДонДТУ 

Кількість місць Споріднені спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого  

спеціаліста 

Напрями підготовки освітньо-
кваліфікаційного рівня  

бакалавра 

Назва Код Код Назва 

Курс Термін 
навчання 

За кошти 
держав-
ного бю-

джету 

За кошти 
фізич-
них, 

юридич-
них осіб 
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Інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

Економіка підприємства 5.03050401 
Прикладна статистика 5.03050601 
Маркетингова діяльність 5.03050701 
Комерційна діяльність 5.03050702 
Фінанси і кредит 5.03050801 
Оціночна діяльність 5.03050802 
Бухгалтерський облік 5.03050901 
Товарознавство та комер-
ційна діяльність 

5.03051001 

Організація заготівель і 
товарознавство сільсько-
господарської продукції 

5.03051002 

Обслуговування програм-
них систем і комплексів 

5.05010101 

Обслуговування систем 
баз даних і знань 

5.05010102 

Обслуговування 
комп’ютерних систем і 
мереж 

5.05010201 

Розробка програмного 
забезпечення 

5.05010301 

Обслуговування інтелек-
туальних інтегрованих 
систем 

5.05020205 

6.030502 Економічна кіберне-
тика 

ІІ 3 роки   

Інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

Економіка підприємства 5.03050401 
Прикладна статистика 5.03050601 

6.030504 Економіка підприємс-
тва 

ІІ 3 роки   
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Маркетингова діяльність 5.03050701 
Комерційна діяльність 5.03050702 
Фінанси і кредит 5.03050801 
Оціночна діяльність 5.03050802 
Бухгалтерський облік 5.03050901 
Товарознавство та комер-
ційна діяльність 

5.03051001 

Організація заготівель і 
товарознавство сільсько-
господарської продукції 

5.03051002 

Інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

Економіка підприємства 5.03050401 
Прикладна статистика 5.03050601 
Маркетингова діяльність 5.03050701 
Комерційна діяльність 5.03050702 
Фінанси і кредит 5.03050801 
Оціночна діяльність 5.03050802 
Бухгалтерський облік 5.03050901 
Товарознавство та комер-
ційна діяльність 

5.03051001 

Організація заготівель і 
товарознавство сільсько-
господарської продукції 

5.03051002 

6.030508 Фінанси і кредит ІІ 3 роки   

Інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

Економіка підприємства 5.03050401 
Прикладна статистика 5.03050601 
Маркетингова діяльність 5.03050701 
Комерційна діяльність 5.03050702 

6.030509 Облік та аудит ІІ 3 роки   
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Фінанси і кредит 5.03050801 
Оціночна діяльність 5.03050802 
Бухгалтерський облік 5.03050901 
Товарознавство та комер-
ційна діяльність 

5.03051001 

Організація заготівель і 
товарознавство сільсько-
господарської продукції 

5.03051002 

Прикладна екологія 5.04010602 6.040106 Екологія, охорона на-
вколишнього середо-
вища та збалансоване 
природокористування 

ІІ 3 роки   

Обслуговування програм-
них систем і комплексів 

5.05010101 

Обслуговування систем 
баз даних і знань 

5.05010102 

Обслуговування 
комп’ютерних систем і 
мереж 

5.05010201 

Розробка програмного 
забезпечення 

5.05010301 

6.050102 Комп’ютерна інжене-
рія 

ІІ 3 роки   

Обслуговування систем 
управління і автоматики 

5.05020101 

Монтаж, обслуговування 
засобів і систем автома-
тизації технологічного 
виробництва 

5.05020201 

6.050202 Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані технології 

ІІ 3 роки   
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Обслуговування автома-
тизованого теплоенерге-
тичного устаткування на 
електростанціях 

5.05020202 

Обслуговування інтелек-
туальних інтегрованих 
систем 

5.05020205 

Підземна розробка корис-
них копалин  

5.05030102 

Експлуатація та ремонт 
гірничого електромехані-
чного обладнання та ав-
томатичних пристроїв  

5.05030103 

Шахтне і підземне будів-
ництво 

5.05030104 

Маркшейдерська справа 5.05030105 

6.050301 Гірництво І 3 роки   

Підземна розробка корис-
них копалин  

5.05030102 

Експлуатація та ремонт 
гірничого електромехані-
чного обладнання та ав-
томатичних пристроїв  

5.05030103 

Шахтне і підземне будів-
ництво 

5.05030104 

Маркшейдерська справа 5.05030105 

6.050301 Гірництво ІІ 3 роки   

Агломераційне виробниц-
тво 

5.05040101 

Доменне виробництво 5.05040102 
Виробництво сталі і фе-
росплавів  

5.05040103 

6.050401 Металургія ІІ 3 роки   
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Обробка металів тиском 5.05040106 
Ливарне виробництво чор-
них і кольорових металів і 
сплавів 

5.05040201 

Технічне обслуговування 
і ремонт устаткування пі-
дприємств машинобуду-
вання  

5.05050201 

Обслуговування верстатів 
з програмним управлін-
ням і робототехнічних 
комплексів 

5.05050202 

Обслуговування і ремонт 
обладнання металургій-
них підприємств  

5.05050205 

Обслуговування та ре-
монт обладнання підпри-
ємств хімічної і нафтопе-
реробної промисловості 

5.05050207 

Інструментальне вироб-
ництво 

5.05050301 

Технологія обробки ма-
теріалів на верстатах і ав-
томатичних лініях 

5.05050302 

Важке машинобудування 5.05050310 
Обслуговування та ре-
монт автомобілів і двигу-
нів 

5.07010602 

6.050502 Інженерна механіка ІІ 3 роки   



 40 

Обслуговування і ремонт 
обладнання металургій-
них підприємств  

5.05050205 6.050503 Машинобудування ІІ 3 роки   

Монтаж і експлуатація 
електроустаткування елек-
тростанцій і енергосистем 

5.05070101 

Електропостачання 5.05070103 
Монтаж і експлуатація 
електроустаткування під-
приємств і цивільних 
споруд 

5.05070104 

Монтаж і експлуатація 
засобів автоматики елек-
тричних систем  

5.05070107 

Виробництво електрич-
них машин і апаратів 

5.05070201 

Монтаж і обслуговування 
електричних машин і 
апаратів 

5.05070202 

Обслуговування та ре-
монт електроустаткуван-
ня автомобілів і тракторів 

5.05070205 

6.050702 Електромеханіка І 2 роки   

Монтаж і експлуатація 
електроустаткування елек-
тростанцій і енергосистем 

5.05070101 

Електропостачання 5.05070103 
Монтаж і експлуатація 
електроустаткування під-
приємств і цивільних 
споруд 

5.05070104 

6.050702 Електромеханіка ІІ 3 роки   
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Монтаж і експлуатація 
засобів автоматики елек-
тричних систем  

5.05070107 

Виробництво електрич-
них машин і апаратів 

5.05070201 

Монтаж і обслуговування 
електричних машин і 
апаратів 

5.05070202 

Обслуговування та ре-
монт електроустаткуван-
ня автомобілів і тракторів 

5.05070205 

Конструювання, виготов-
лення та технічне обслу-
говування виробів елект-
ронної техніки 

5.05080201 

Виробництво електрон-
них та електричних засо-
бів автоматизації 

5.05080202 

6.050802 Електронні пристрої 
та системи 

ІІ 3 роки   

Будівництво та експлуа-
тація будівель і споруд 

5.06010101 

Монтаж промислового 
устаткування 

5.06010102 

Будівництво та експлуа-
тація міських шляхів 
сполучення 

5.06010104 

Виготовлення металевих 
конструкцій 

5.06010100 

Виготовлення будівель-
них деталей і конструкцій 

5.06010107 

6.060101 Будівництво ІІ 3 роки   
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Будівництво, обслугову-
вання і ремонт залізнич-
них колій 

5.06010108 

Монтаж і обслуговування 
внутрішніх санітарно-
технічних систем і венти-
ляції 

5.06010114 

Опорядження будівель і 
споруд та будівельний 
дизайн 

5.06010115 

Архітектурне проекту-
вання та внутрішній ін-
тер’єр 

5.06010201 

Обслуговування устатку-
вання систем водопоста-
чання і водовідведення 

5.06010301 
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Додаток 6 до Правил прийому до Донбаського державного технічного університету 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти  
(вступних екзаменів, творчих конкурсів) 

 
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти –  ДонДТУ, філії ДонДТУ 

Напрями підготовки освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра 

Назва Код 
Квота піль-
гових кате-

горій 

Перелік конкурсних предметів 
(вступних екзаменів, творчих конкурсів) 

Статус 
предмету 

Мінімальна кі-
лькість балів 

для допуску до 
участі в конку-
рсі або зараху-
вання на на-
вчання поза 
конкурсом 

Філологія 6.020303 Не встанов-
люється 

1. Українська мова та література 
2. Іноземна мова (англійська) 
3. Історія України 

 
Профільний 

 

124 
124 
124 

Економічна кі-
бернетика 

6.030502 Не встанов-
люється 

Економіка під-
приємства 

6.030504 Встановлено 
25 відсотків 

Фінанси і кре-
дит 

6.030508 Не встанов-
люється 

Облік та аудит 6.030509 Не встанов-
люється 

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Історія України або географія 

 
Профільний 

 

124 
124 
124 

Менеджмент 6.030601 Встановлено 
25 відсотків 

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Географія або іноземна мова 

 
Профільний 

 

124 
124 
124 
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Екологія, охо-
рона навколиш-
нього середо-
вища та збалан-
соване приро-
докористування 

6.040106 Встановлено 
25 відсотків 

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Географія або хімія 

 
Профільний 

 

124 
124 
124 

Прикладна фі-
зика 

6.040204 Встановлено 
25 відсотків 

1. Українська мова та література 
2. Фізика 
3. Математика або хімія 

 
Профільний 

 

124 
124 
124 

Комп’ютерна  
інженерія 

6.050102 Встановлено 
25 відсотків 

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Фізика або іноземна мова 

 
Профільний 

 

124 
124 
124 

Автоматизація 
та комп’ютерно 
– інтегровані  
технології 

6.050202 Встановлено 
25 відсотків 

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Фізика або іноземна мова 

 
Профільний 

 

124 
124 
124 

Гірництво 6.050301 Встановлено 
25 відсотків 

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Фізика або географія 

 
Профільний 

 

124 
124 
124 

Металургія 6.050401 Встановлено 
25 відсотків 

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Фізика або хімія 

 
Профільний 

 

124 
124 
124 

Інженерна ме-
ханіка 

6.050502 Встановлено 
25 відсотків 

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Фізика або хімія 

 
Профільний 

 

124 
124 
124 

Машинобуду-
вання 

6.050503 Встановлено 
25 відсотків 

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Фізика або хімія 

 
Профільний 

 

124 
124 
124 

Електромеха-
ніка 

6.050702 Встановлено 
25 відсотків 

1. Українська мова та література 
2. Математика 

 
Профільний 

124 
124 
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3. Фізика або хімія  124 

Електронні 
пристрої та си-
стеми 

6.050802 Встановлено 
25 відсотків 

1. Українська мова та література 
2. Фізика 
3. Математика або хімія 

 
Профільний 

 

124 
124 
124 

Будівництво 6.060101 Встановлено 
25 відсотків 

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Фізика або хімія 

 
Профільний 

 

124 
124 
124 

Архітектура 6.060102 Не встанов-
люється 

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Творчий конкурс (рисунок) 

 
 

Профільний 

124 
124 
124 
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Додаток 7 до Правил прийому до Донбаського державного технічного університету 

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого  
за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали  

 
1 106,0 3,5 121,0 6 143,0 8,5 166,8 11 190,5 

1,1 106,6 3,6 121,6 6,1 144,0 8,6 167,7 11,1 191,4 
1,2 107,2 3,7 122,2 6,2 144,9 8,7 168,7 11,2 192,4 
1,3 107,8 3,8 122,8 6,3 145,9 8,8 169,6 11,3 193,3 
1,4 108,4 3,9 123,4 6,4 146,8 8,9 170,5 11,4 194,3 
1,5 109,0 4 124,0 6,5 147,8 9 171,5 11,5 195,2 
1,6 109,6 4,1 125,0 6,6 148,7 9,1 172,4 11,6 196,2 
1,7 110,2 4,2 125,9 6,7 149,7 9,2 173,4 11,7 197,1 
1,8 110,8 4,3 126,9 6,8 150,6 9,3 174,3 11,8 198,1 
1,9 111,4 4,4 127,8 6,9 151,6 9,4 175,3 11,9 199,0 
2 112,0 4,5 128,8 7 152,5 9,5 176,2 12 200,0 

2,1 112,6 4,6 129,7 7,1 153,5 9,6 177,2   
2,2 113,2 4,7 130,7 7,2 154,4 9,7 178,1   
2,3 113,8 4,8 131,6 7,3 155,4 9,8 179,1   
2,4 114,4 4,9 132,6 7,4 156,3 9,9 180,0   
2,5 115,0 5 133,5 7,5 157,3 10 181,0   
2,6 115,6 5,1 134,5 7,6 158,2 10,1 181,9   
2,7 116,2 5,2 135,4 7,7 159,2 10,2 182,9   
2,8 116,8 5,3 136,4 7,8 160,1 10,3 183,8   
2,9 117,4 5,4 137,3 7,9 161,1 10,4 184,8   
3 118,0 5,5 138,3 8 162,0 10,5 185,7   

3,1 118,6 5,6 139,2 8,1 163,0 10,6 186,7   
3,2 119,2 5,7 140,2 8,2 163,9 10,7 187,6   
3,3 119,8 5,8 141,1 8,3 164,9 10,8 188,6   
3,4 120,4 

 

5,9 142,1 

 

8,4 165,8 

 

10,9 189,5 
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