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I. Загальні положення 
 

1. Прийом на навчання та забезпечення відкритості і прозорості 

при проведенні прийому, порядок зберігання робіт та особових 

справ вступників 

1.1. Цими Правилами регламентується порядок прийому на навчання у 
2022 році до Державного вищого навчального закладу «Донецький національний 

технічний університет».  

1.2. Провадження освітньої діяльності у Державному вищому 
навчальному закладі «Донецький національний технічний університет» 

(ДВНЗ «ДонНТУ») – далі Університет, здійснюється відповідно до безстрокової 

ліцензії Міністерства освіти і науки України (далі – МОН), переоформленої 

Наказом МОН від 22.05.2017р. №108-л. Фактичну роботу Приймальна комісія та 
її структурні підрозділи на період Вступної кампанії 2022 р. здійснюють за 

адресою: м. Луцьк, вул. Софії Ковалевської, 29. 

1.3. Прийом до Університету здійснюється для здобуття вищої освіти за 

освітніми програмами освітнього ступеня «бакалавр» (інформаційна таблиця 1), 
«магістр» (інформаційна таблиця 2) та «доктор філософії» (Додаток 1 до цих 

Правил) в межах відповідних ліцензованих обсягів. Поновлення (переведення з 

іншого закладу освіти) на навчання відбувається на освітні програми, за якими 
провадиться освітня діяльність, в межах визначених інформаційними таблицями 

ліцензованих обсягів, а також в межах 20 місць ліцензованого обсягу на освітні 

програми освітнього ступеня «бакалавр», та в межах 5 місць ліцензованого 

обсягу на освітні програми освітнього ступеня «магістр», не зазначені у 
інформаційних таблицях 1 та 2 відповідно, за якими провадиться (провадилась) 

освітня діяльність за результатами Вступних кампаній 2019–2021 рр. 

1.4. Прийом до Університету здійснюється на конкурсній основі за 
відповідними джерелами фінансування на підставі ліцензії та затверджених 

Вченою радою Правил прийому на навчання до Університету, що розроблені 

відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 

році (далі – Порядок прийому 2022),затвердженого Наказом МОН №392 від 
27.04.2022 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 р. за 

№ 487/37823 https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/05.05. 

2022/Poryadok.pryyomu.VO.392-400.05.05.2022.pdf). 
1.5. Поняття та терміни, зазначені у Цих правилах вживаються у 

значеннях, визначених Порядком прийому. 

1.6. Організацію прийому вступників до Університету здійснює 

Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника Університету 
– далі ректор, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням 

про приймальну комісію Університету, розробленого та затвердженого у 

відповідному порядку. 
1.7. У 2022 році Університет здійснює прийом на відкриті, фіксовані та 

небюджетні конкурсні пропозиції в розрізі спеціальностей за освітніми 

ступенями. 

1.8. Небюджетні конкурсні пропозиції для здобуття ступеня вищої освіти 
за іншою спеціальністю особами, які здобули раніше такий самий або вищий 

ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/10/12/1096-umoviporyadok-na-sayt.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/10/12/1096-umoviporyadok-na-sayt.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/10/12/1096-umoviporyadok-na-sayt.pdf
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виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план створюються в 

міру необхідності. 
1.9. У разі подання документів на неакредитовані освітні програми 

(спеціальності), вступники особисто підписують окремий документ щодо 

поінформованості про відсутність акредитації та ознайомлення з частиною 
шостою ст. 7 ЗУ «Про вищу освіту». 

1.10. Ректор Університету забезпечує дотримання законодавства України, 

у тому числі Порядку та цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість 

роботи Приймальної комісії.  
1.11. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою для видання відповідного наказу Ректором та/або виконання процедур 

вступної кампанії. 
1.12. Усі питання, пов’язані з прийомом до Університету, вирішуються 

Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету в день прийняття або не 

пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення. 
1.13. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми 

представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу 

масової інформації). Порядок акредитації журналістів у Приймальній комісії 
визначається Додатком 4 до цих Правил. 

1.14. Громадські організації, яким надано МОН право вести 

спостереження за роботою Приймальної комісії, можуть направляти на засідання 

Приймальної комісії своїх спостерігачів. 
1.15. Університет створює умови для ознайомлення вступників з 

ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію. 

Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за 
державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, 

освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про 

кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на 

офіційному веб-сайті закладу вищої освіти не пізніше наступного робочого дня 
після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей. 

1.16. В Університеті встановлюється квота-1 в межах тридцяти відсотків 

(але не менше одного місця) та квота-2 в межах двадцяти відсотків але не менше 

одного місця) обсягу державного або регіонального замовлення за відповідними 
конкурсними пропозиціям.  

1.17. Голова Приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як 

правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не 
пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом 

порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу 

вищої освіти. 

1.18. Роботи не зарахованих на навчання вступників, які виконувались 
ними на вступних фахових випробуваннях, співбесідах зберігаються у 

Приймальній комісії Університету однин рік у форматі виконання та 

знищуються, про що складається відповідний акт. 
1.19. Особові справи вступників щодо яких не було виконано умови до 

зарахування, яким було відмовлено у зв’язку зі складанням вступного 
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випробування нижче встановленого цими Правилами рівня, які не з’явилися на 

вступне випробування зберігаються у Приймальній комісії Університету однин  
1.20. Іногородні студенти денної форми навчання за поданнями 

факультетів забезпечуються проживанням в гуртожитку за наявності вільних 

місць. Поселення вступників та студентів відбувається відповідно до «Порядку 
поселення вступників та студентів до гуртожитків ДВНЗ «ДонНТУ», 

затвердженого ректором. 

 

2. Джерела фінансування здобуття вищої освіти 

2.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:  

 за рахунок видатків державного бюджету; 

 за рахунок видатків місцевих бюджетів; 

 за рахунок цільових пільгових державних кредитів; 

 за ваучерами; 

 за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

2.2. Обсяг прийому за державним замовленням Університету 
визначається державним замовником в розрізі спеціальностей та форм навчання, 

а його розподіл між фіксованими (закритими) конкурсними пропозиціями 

здійснюється на засіданнях Приймальної комісії. Обсяг прийому за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції 

визначається на засіданнях Приймальної комісії в межах різниці між 

ліцензованим та загальним обсягом державного або регіонального замовлення. 

2.3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту 
в Університеті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо 

певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного 

або місцевого бюджету.  
2.4. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за 

державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра 

лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у 

п. 2.6 цього Розділу. 
2.5. Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) (з 
урахуванням вимог абзацу дев’ятого пункту 1 розділу II Порядку прийому), за 

умови успішного проходження вступних випробувань. Заклад вищої освіти у 

Правилах прийому може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії 

осіб щодо строків навчання, включення додаткових обов’язкових навчальних 
компонентів до індивідуального навчального плану та обмеження щодо 

можливого поєднання спеціальностей різних галузей. Фінансування навчання за 

кошти державного та місцевого бюджетів (за державним або регіональним 
замовленням) здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним 

навчальним планом. 

2.6. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або 

регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право 
повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в Університеті за тим 

самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого 
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бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно 

до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, 
витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.  

2.7. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту 
за другою спеціальністю в Університеті:  

 якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові 

чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що 
підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в 

інших випадках, передбачених законом;  

 якщо вони мають направлення на навчання, видане державним 
(регіональним) замовником відповідно до законодавства.  

2.8. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні 

українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та 
особи, які потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої 

освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного 

або місцевого бюджету. 

2.9. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на 
навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох 

закладах вищої освіти. 

2.10. Не допускається одночасне навчання за двома чи більше 
спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами 

підготовки, рівнями, ступенями) за кошти державного або місцевого бюджетів. 

2.11. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за 

рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою 
вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі 

у конкурсі відповідно до Правил. Цільові пільгові державні кредити надаються 

особам, які зараховані на навчання для здобуття вищої освіти за денною або 

заочною формою на підставі угод, укладених між закладом освіти та фізичною 
або юридичною особою, а саме: 

пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти - студентам, 

які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб» зареєстровані у встановленому законодавством порядку як 

внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа до закінчення ними 

відповідно державного чи комунального професійно-технічного закладу або 

закладу вищої освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років; 
пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти - студентам 

закладів вищої освіти незалежно від форми власності та курсантам невійськових 

вищих навчальних закладів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів 
України, до досягнення ними 35 років. 

2.12. Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що 

фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають 

особи, зазначені в пп. 7.5 розділу ІІ Правил. Іншим категоріям вступників право 
на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового 

пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб зазначеної 

вище категорії або їх письмової відмови від таких місць. 



 

8 

2.13. Розмір плати за навчання в Університеті встановлено рішенням 

Вченої ради на весь період навчання вступників в розрізі освітніх ступенів, форм 
та термінів навчання й спеціальностей та оприлюднено на офіційному сайті 

Університету в розділі «Розмір плати за навчання 2022» 

(https://donntu.edu.ua/publicinfo). 
 

3. Порядок прийому заяв та документів 

3.1 Вступники подають заяви тільки в електронній формі, крім випадків, 

зазначених у пп. 3.4 цього розділу. 
3.2 Заява в електронній формі подається вступником шляхом 

заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною 

комісією Університету у порядку, визначеному законодавством. 

3.3 Вступники з метою створення електронного кабінету, внесення заяв 
в електронній формі, завантаження додатку до документу про попередній рівень 

освіти тощо, можуть звернутися за допомогою до консультаційного центру 

Приймальної комісії Університету за місцем її фактичної роботи. 

3.4 Тільки в паперовій формі вступники подають заяви у випадках:  
для реалізації права на вступ за результатами індивідуальної усної 

співбесіди (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 

2019-2021 рр., національного мультипредметного тесту (далі – НМТ) 2022 р.  
для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні 

кошти відповідно до Порядку прийому; 

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по 

батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у 
відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті ЗНО, НМТ; 

у разі подання іноземного документа про освіту; 

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; 
у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних 

кабінетів; 
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в 

електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної 

комісії закладу вищої освіти. 
Перед поданням заяви в електронній формі для реалізації права на вступ за 

результатами індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1 (за умови 

наявності хоча б одного сертифікату ЗНО, НМТ) вступник особисто подає 

підтверджуючі документи до Приймальної комісії. 
3.5 Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та 

регіонального замовлення на відкриті конкурсні пропозиції, а також до 

двадцяти заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб. 

3.6 Заява в електронній формі подається вступником шляхом 

заповнення електронної форми в режимі on-line та розглядається приймальною 

комісією Університету у порядку, визначеному законодавством. 
3.7 Заява в паперовій формі подається вступником особисто до 

Приймальної комісії Університету. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді 

https://donntu.edu.ua/publicinfo


 

9 

реєструються уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день 

прийняття заяви. 
3.8 Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє 

особисто оригінали:  

 документа, що посвідчує особу;  

 реєстраційного номер облікової картки платника податків; 

 військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством); 

 документа державного зразка про здобутий раніше освітній ступінь 
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та 

додатку до нього; 

 сертифікат (сертифікати) ЗНО / НМТ / МТЗК; 

 документів, які підтверджують право вступника на зарахування за 

результатами індивідуальної усної співбесіди, на участь у конкурсі в межах 

квоти-1, квоти-2. 
3.9 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  

 копію документа, що посвідчує особу;  

 копію реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

 копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством); 

 копію документа державного зразка про здобутий раніше освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, 

та додатку до нього 

 копію сертифікату (сертифікатів) ЗНО / НМТ / МТЗК; 

 копії документів, які підтверджують право вступника на на зарахування за 
результатами індивідуальної усної співбесіди, на участь у конкурсі в межах 

квоти-1, квоти-2; 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

3.10 Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка 

державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про 
освіту Єдиної державної бази з питань освіти про його здобуття, у тому числі без 

подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень. 

3.11 При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий 
за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура 

визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року 
№ 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за 

№ 614/27059. 

3.12 У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 
спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.  

Під час подання заяв на відкриті конкурсні пропозиції вступники 

обов’язково зазначають один з таких варіантів: 
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«Претендую на участь в конкурсі на місце державного або регіонального 

замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за 

кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 

замовленням)»; 
«Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, повідомлений по неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».  

3.13 Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію 
вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

3.14 Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання 
вступники подають окремі заяви. 

3.15 Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і 

приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на 

навчання до Університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви 
в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше 

наступного дня після завершення прийому документів.  

3.16 Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому Університету, 
наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої 

програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт 

наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних 

іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2 
фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом під 

час подання заяви або електронним кваліфікованим підписом під час подання 

документів в електронній формі. 
3.17 Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв 

скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, 

зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права 

подання нової заяви з такою ж пріоритетністю. 
Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована на підставі 

рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на 

навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під 

час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про 
допущену технічну помилку, який сформовано і роздруковано з ЄДЕБО. 

Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в 

ЄДЕБО. 
Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована 

Технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення 

Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання електронних 

заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних 
до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання 

анулюється в ЄДЕБО. 

Технічний адміністратор засобами мобільного або електронного зв’язку 
повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого 

вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю. 
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3.18 Заяви вступників, зарахованих на навчання за державним або 

регіональним замовленням для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти та для здобуття вищої освіти ступеня магістра за 

спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 

«Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування»,  
виключаються з конкурсів на інші місця за кошти фізичних або юридичних осіб, 

крім випадків подання вступником окремої заяви під час виконання вимог для 

зарахування на місця державного або регіонального замовлення. 
 

4. Організація та проведення конкурсного відбору 

4.1 Конкурсний відбір здійснюється на основі конкурсного балу та 

розгляду мотиваційних листів у визначених цими Правилами випадках. 

4.2 Конкурсний бал за освітніми ступенями обчислюється відповідно до 
затверджених Цими правилами формул. Розгляд мотиваційних листів та їх 

рейтингування за конкурсними пропозиціями здійснюється відбірковими 

комісіями Університету на основі Критеріїв оцінювання мотиваційних листів у 

ДВНЗ «ДонНТУ» у 2022 р. 
4.3 Для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої 

освіти вступники подають заяви виключно в електронній формі (крім визначених 

цими Правилами випадків) через власні електронні кабінети вступників. 
Реєстрація електронних кабінетів вступників починається 01 липня для 

вступників ОС Бакалавр та 01 серпня для вступників ОС Магістр і закінчується 

30 вересня 2022 року.  

4.4 Особи, які мають право участі у конкурсному відборі за результатами 
індивідуальної усної співбесіди, за квотою-1, квотою-2, індивідуальної усної 

співбесіди з іноземної мови у визначені цими Правилами терміни мають 

звернутися до Приймальної комісії. 
4.5 Фахові вступні випробування проводяться в дистанційному форматі 

відповідно до Положення про проведення фахових вступних випробувань у 

дистанційному форматі у ДВНЗ «ДонНТУ» за графіком наведеним в 

інформаційній таблиці 5. 
4.6 Індивідуальна усна співбесіда проводиться в дистанційній або очній 

формі (за вибором вступника) відповідно до Положення про проведення 

індивідуальної усної співбесіди у ДВНЗ «ДонНТУ». 
4.7 Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні 

випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено 

балами нижче встановленого для відповідного освітнього ступеня рівня, а також 

особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до 
участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не 

допускаються.  

4.8 Перескладання вступних випробувань не допускається. 
4.9 Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені в 

Університеті, розглядає апеляційна комісія Університету, склад та порядок 

роботи якої затверджений наказом Ректора. 

4.10 Відомості про результати фахових вступних випробувань вносяться 
до запису про вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти 
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(далі – Єдина база) не пізніше 16:00 наступного робочого дня після складання 

випробування.  
4.11 До конкурсного відбору на місця державного замовлення 

допускаються заяви вступників, які мають остаточний конкурсний бал більше 

125,000 за відповідною конкурсною пропозицією. 
 

5. Формування, оприлюднення рейтингового списку вступників та 

надання рекомендацій до зарахування  

5.1 Поточні рейтингові списки формуються Приймальною комісією з 
Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті 

Університету. 

5.2 Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 
послідовності: 

вступники, які мають право на зарахування за результатами індивідуальної 

усної співбесіди (на основі повної загальної середньої освіти та на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 

бакалавра) та/або зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної 

середньої освіти);  
вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.  

5.3 Вступники, які мають право на зарахування за результатами 

індивідуальної усної співбесіди, впорядковуються за алфавітом. У межах інших 

зазначених в пункті 5.2 цього розділу категорій рейтинговий список вступників 
впорядковується: 

за конкурсним балом від більшого до меншого;  

за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;  
за результатами розгляду мотиваційних листів. 

Якщо встановлений в цьому пункті принцип впорядкування не дозволяє 

визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна 

комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих 
вступниками документів та вносить його до Єдиної бази. 

5.4 У рейтинговому списку вступників зазначаються:  

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма 

навчання;  
прізвище, ім’я та по батькові вступника;  

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за результатами 

індивідуальної усної співбесіди);  
пріоритетність заяви, зазначена вступником; 

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, квоти-1, квоти-

2 (тільки на основі повної загальної середньої освіти, у випадках, передбачених 

Порядком прийому та цими Правилами). 
Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 

територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення або переселилися з неї 

після 01 січня 2022 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних 
системах. 

5.5 Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або 

регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються 
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Приймальною комісією з Єдиної бази, перевіряються на предмет достовірності 

поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених Порядком 
прийому та цими Правилами вимог щодо формування списків, у тому числі 

вимог матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного 

розміщення бюджетних місць в 2022 році (Додаток 5 до Порядку прийому) та 
затверджуються рішенням Приймальної комісії і оприлюднюються шляхом 

розміщення Приймальних комісій та офіційному веб-сайті Університету. У 

списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, 

що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пп. 5.2 цього розділу. 
5.6 Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення на офіційному сайті закладу освіти, на підставі даних 

ЄДЕБО, відповідної інформації, засвідченої кваліфікованим електронним 
підписом голови приймальної комісії або відповідального секретаря 

приймальної комісії, а також в електронному кабінеті вступника. 

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 

повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до 
Правил прийому. 
 

6. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

6.1 Особи, які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі, 

після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до 

зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування – подати особисто 

оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка 
до нього, сертифікатів ЗНО та/або інших документів, передбачених Порядком 

прийому та цими Правилами, до Приймальної комісії Університету, а також 

укласти договір про навчання між Університетом і вступником (за участю 
батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників). 

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може 

здійснюватися також шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на 

відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на 
електронну адресу Приймальної комісії Університету, в терміни, визначені цими 

Правилами. Якщо впродовж десяти календарних днів після початку навчання 

вступником не буде надано документів, то Наказ про зарахування скасовується 

в частині зарахування такої особи. 
6.2 Підставою для видання Наказу про зарахування є оформлений 

договір про навчання (незалежно від форм фінансування) між Університетом та 

вступником (за участю батьків або законних представників для неповнолітніх 
вступників). Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без 

особистого подання документів, такий договір має бути укладений впродовж 

10 календарних днів з дати початку навчання, в іншому випадку – Наказ 

скасовуються в частині зарахування такої особи. 
У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб додатково укладається договір між Університетом та фізичною 

(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для 
іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. 

6.3 При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, 
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оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до 

нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів НМТ, ЗНО 
зберігаються у особовій справі закладу вищої освіти за місцем навчання за 

державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів 

протягом усього строку навчання або за вибором студента, про що видається 
відповідна довідка яка зберігається у іншому навчальному закладі. 

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів 
зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом 

усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів та 

засвідчені копії відповідних документів видаються на вимогу студента закладом 
вищої освіти, у якому вони зберігаються. 

6.4 Вступник, у якого після подачі заяви, але до виконання вимог для 

зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто 

пред’являє Приймальній комісії Університету свідоцтво про державну 
реєстрацію акту цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його 

підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної 

бази.  
6.5 Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати 

власну заяву, роздруковану з власного електронного кабінету вступником 

(Приймальною комісією) або надсиланням відповідного файлу з накладанням на 

нього кваліфікованого електронного підпису вступника. 
6.6 Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення 

і в установлені цими Правилами строки не виконали вимог для зарахування на 

місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування 
(переведення) на навчання за державним замовленням. 

6.7 Особи, які в установлені цими Правилами строки не виконали вимог 

до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, втрачають 

право в поточному році на зарахування на навчання. 
6.8 Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, 

які не виконали вимог (передбачених у пункті 6.1. цих Правил) для зарахування, 

не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку виконання 

Порядкудо зарахування. 
 

7. Наказ про зарахування вступників, додатковий конкурс 

7.1 Підлягають зарахуванню особи, які отримали рекомендації та у 

встановлені терміни виконали вимоги для зарахування. 
7.2 Накази про зарахування на навчання видаються Ректором 

Університету на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування 

на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі й оприлюднюються 
на Приймальної комісії та офіційному веб-сайті Університету у вигляді списку 

зарахованих у строки, встановлені цими Правилами. 

Вступники, рекомендовані до зарахування на місця державного 

замовлення за результатами співбесіди, мають подати письмову заяву про 
виключення заяв на інші місця державного замовлення. 



 

15 

7.3 Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване при встановленні факту подання ним недостовірних персональних 
даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права 

на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в 

учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про 
проходження зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО), національного 

мультипредметного тесту (далі– НМТ) в частині, що стосується цього вступника. 

Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване при встановленні факту подання ним недостовірних довідок закладів 
охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов щодо участі в 

конкурсному відборі або спеціальних умов на здобуття вищої освіти за кошти 

державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 
замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Університет 

протягом одного місяця з дати зарахування, але не пізніше 15 листопада, робить 

запит на відповідні заклади охорони здоров’я для підтвердження спеціальних 

умов. Запити та відповіді від закладів охорони здоров’я завантажуються до 
ЄДЕБО. 

7.4 Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування 

(Наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до 
Університету за власним бажанням, відраховані з Університету за власним 

бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи, 

не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування. 

7.5 У разі, якщо особа без поважних причин не приступила до занять 
протягом 10 календарних днів від дати їх початку Наказ про зарахування 

скасовується в частині, що стосується цієї особи. 

7.6 На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 7.3–7.5 цього 
Розділу, місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, 

які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому 

конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали 

заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі 
відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати 

осіб з конкурсних пропозицій Університету за умови збігу конкурсних предметів 

шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію. 

7.7 Додатковий конкурсний відбір проводиться до 30 листопада 2022 р.  
7.8 Зарахування рекомендованих вступників на небюджетні конкурсні 

пропозиції за певною спеціальністю (освітньою програмою), якщо це призводить 

до формування групи студентів з чисельністю до 5 осіб, як правило, не 
дозволяється (крім випадків, ухвалених мотивованим рішенням Приймальної 

комісії). 

7.9 Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, здійснюється при виконанні ними вимог до 
зарахування, відповідно до встановлених цими Правилами строків. 
 

8. Порядок роботи приймальної комісії 

8.1 Порядок роботи Приймальної комісії регулюється Положенням про 
Приймальну комісію Університету та цими Правилами. 

8.2 Порядок роботи приймальної комісії з абітурієнтами: 
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Приймальна комісія працює з абітурієнтами протягом року у робочі дні з 

9.00 до 16.00. 
8.3 Консультаційний центр Приймальної комісії, з надання допомоги 

вступникам при поданні заяв в електронній формі працює з 01.07.2022 р. по 

30.09.2022 р. відповідно до Графіку роботи Приймальної комісії за адресою 
фактичного прибування (м. Луцьк, вул. Софії Ковалевської, 29). 
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II. Правила прийому до Університету на навчання за освітнім ступенем 

«Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти 
 

1. Вимоги до рівня освіти вступників 

1.1. На навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на перший 

курс до Університету приймаються особи, які здобули повну загальну середню 
освіту (ПЗСО). Перелік спеціальностей, освітні програми та терміни навчання 

наведено в інформаційній таблиці 1. 

1.2. Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також 
приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) 

вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному 

обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування таких вступників 

є виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до вступників на відповідні 
освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані протягом першого року 

навчання. 
 

2. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 

відборі  

2.1. Вступники, що претендують на місця державного або регіонального 

замовлення за денною або заочною формою навчання, у кожній заяві зазначають 

її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу 
пріоритетність. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути 

змінена. 

2.2. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для 
отримання спеціальних умов на участь у конкурсі за результатами 

індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1 на основі повної загальної 

середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію. 

2.3. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для 
отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного 

замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, 

унеможливлюють їх реалізацію 

2.4. При поданні заяви в паперовій формі, усі копії документів 
засвідчуються за оригіналами Приймальною або відбірковими комісіями 

Університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка 

(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без 
пред’явлення оригіналів не приймаються. 

2.5. Приймальна комісія Університету перевіряє підстави для отримання 

спеціальних умов для зарахування за результатами індивідуальної усної 

співбесіди; на участь у конкурсі за квотою-1, квотою-2; спеціальних умов на 
переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів для осіб, які зараховані на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 
 

3. Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

3.1. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від 

вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форму 

http://donntu.edu.ua/pravila-prijomu-2017#_Toc469303825
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навчання, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться 

в строки, визначені в табл. 2.3.1. Для вступників Освітніх центрів «Донбас-
Україна» та «Крим-Україна» додаткові строки та етапи вступної кампанії 

встановлено в додатку 2 до цих Правил. 

 
Таблиця 2.3.1 – Основні етапи вступної кампанії 

Етапи вступної кампанії Денна форма Заочна форма 

Для осіб, що проходять індивідуальну усну співбесіду 

Прийом заяв та документів на вступ 29 липня – 08 серпня (1800) 2022 р. 

Проведення співбесід 9 – 16 серпня 2022 року 

Оприлюднення списку рекомендованих не пізніше 12.00 год. 17 серпня 2022 р. 

Виконання вступниками вимог до зарахування 

на місця державного замовлення 
до 10.00 год. 20 серпня 2022 р. 

Зарахування вступників не пізніше 15.00 год. 22 серпня 2022 р. 

Для осіб, що вступають за загальними Умовами 

Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 р. 

Закінчення прийому заяв та документів: о 1800 23 серпня 2022 р. 

Для осіб, що складають вступні іспити та осіб, що вступають за загальними Умовами 

Оприлюднення списку рекомендованих: 

– за державним замовленням 

 

29 серпня 2022 р. 

– за рахунок коштів фізичних / юридичних осіб: 

на фіксовані конкурсні пропозиції 

 

на небюджетні конкурсні пропозиції 

 

не раніше 1800 год. 

02 вересня 2022 р. 

29 серпня 2022 р. 

 

29 серпня 2022 р. 

Виконання вступниками вимог до зарахування 

– за державним/регіональним замовленням 

 

не пізніше 1800 02 вересня 2022 р. 

– за рахунок коштів фізичних / юридичних осіб не пізніше: 04 вересня 2022 р. 

не пізніше: 29 вересня 2022 р. 

Зарахування вступників 

– за державним замовленням 

 

5 вересня 2022 р. 

– за рахунок коштів фізичних / юридичних осіб 5 вересня 2022 р. 

не пізніше 30 вересня 2022 р. 

Переведення на вакантні місця державного 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за 

кошти фізичних або юридичних осіб* 

не пізніше 19 вересня 2022 р. 

* Особи, які претендують на переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, повинні 

виконати вимоги до зарахування не пізніше 16.00 години 17 вересня 2022 року. 

** У випадках, передбачених п. 6 цього Розділу. 

 

3.2. Додатковий конкурсний відбір проводиться на освітні програми за 

якими за результатами прийому основного етапу вступної кампанії 2022 р. 
сформувалися групи. Додатковий відбір проводиться виключно на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. Етапи додаткового відбору проводяться 

в строки, визначені в табл. 2.3.2. 
 

Таблиця 2.3.2 – Основні етапи додаткового набору 
Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма 

Прийом заяв та документів 01-26 жовтня 2022 р. 

Оприлюднення списку рекомендованих 28 жовтня 2022 р. 

Виконання вступниками вимог до зарахування 29 жовтня 2022 р 

Зарахування вступників 29 жовтня 2022 р. 
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4. Організація та проведення конкурсного відбору 

4.1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу для 
відкритих конкурсних пропозицій відповідно до алгоритму адресного 

розміщення державного та регіонального замовлення у 2022 році; для 

небюджетних конкурсних пропозицій – за спеціальностями галузей 05 Соціальні 
та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 08 Право, 

12 Інформаційні технології – на основі конкурсного балу відповідно до 

рекомендацій Приймальної комісії, за іншими спеціальностями Університету – 

на основі результатів розгляду мотиваційних листів вступників відбірковими 
комісіями. Для конкурсного відбору зараховуються бали НМТ 2022 р та/або 

сертифіката(ів) ЗНО 2019-2021 рр. (індивідуальної усної співбесіди в 

передбачених цими Правилами випадках) з трьох конкурсних предметів. 
4.2. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання на конкурсні 

пропозиції Університету наведено в інформаційній таблиці 3. 

4.3. Формула для обчислення Конкурсного балу на відкриті при прийомі 

для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі ПЗСО: 
 

Конкурсний бал (КБ)= К1×П1+К2×П2+К3×П3+ОУ 
 

де К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти для кожної конкурсної пропозиції 
(визначені в інформаційній таблиці 3), з сумою рівною 1; 

П1, П2, П3 – результати вступних випробувань з першого, другого та 

третього конкурсних предметів за шкалою від 100 до 200 балів (НМТ 2022 р. або 
ЗНО 2019-2022 рр.); 

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів Університету у рік 

вступу за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації) 

Університету, яким надається особлива підтримка (табл. 2.4.1.); 
 

Таблиця 2.4.1 – Перелік спеціальностей Університету яким надається 

особлива підтримка 
Шифр 
галузі 

Галузь знань 
Код 

спец-ті 
Найменування спеціальності 

13 
Механічна 
інженерія 

131 Прикладна механіка 
133 Галузеве машинобудування 

14 Електрична інженерія 141 
Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

15 
Автоматизація та 

приладобудування 
151 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія 

17 
Електроніка та 
телекомунікації 

171 Електроніка 

18 
Виробництво та 

технології 
184 Гірництво 

26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека 
 

4.4. У 2022 році приймаються сертифікати ЗНО 2019, 2020, 2021 та НМТ 

2022 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник 

має право подавати оцінку сертифіката з однієї з іноземних мов (англійська, 
німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.  

4.5. До участі в конкурсному відборі допускаються вступники, які за 

результатами вступних випробування отримали не менше 100 балів з кожного з 
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конкурсних предметів. 

4.6. Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у 
міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 

України), чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і 

Дефлімпійських ігор (за поданням Мінмолодьспорт України) зараховуються 
оцінки по 200 балів з двох конкурсних предметів за вибором вступника. 

4.7. Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та 

галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому для 

Університету: 
 

Коефіцієнт Умова застосування 
РК 1,00 в усіх випадках при поданні заяв до Університету; 
ГК 1,02 для поданих заяв до Університету з пріоритетністю 1 та 2 з переліку 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка (табл. 2.4.1 цього 
розділу), 

1,00 в інших випадках; 
 

4.8. Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 

200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. 
4.9. До конкурсного відбору за спеціальністю 081 (не залежно від форми 

навчання та фінансування) допускаються особи із конкурсним балом більше 

140,000. 

4.10. Особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), 
або здобувають його не менше одного року й виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план можуть приймати участь у конкурсному відборі 

та вступити для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю. 
Конкурсний бал для таких осіб розраховується за 100-бальною шкалою як 

підсумкова оцінка Витягу з навчальної картки студента або як Підсумкова оцінка 

додатку до диплома попереднього рівня освіти. Курс, на який може вступати 

особа визначається дотриманням граничного розміру академічної різниці 
певного року навчання, відповідно до «Положення про порядок визначення та 

ліквідації академічної різниці і перезарахування навчальних дисциплін у 

Державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний 
університет». 

 

5. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі 

5.1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі є: 

зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усно співбесіди;  

участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної 
співбесіди та/або квотою-1, квотою-2. 

Індивідуальна усна співбесіда проводиться з української мови, 

математики та історії України. 

5.2. Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за державним або 
регіональним замовленням на основі повної загальної середньої освіти є: 

зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної 

співбесіди або квотою-1 або квотою-2 на місця державного / регіонального 
замовлення;  

переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення 

осіб у порядку, передбаченому Порядком прийому та цими Правилами, якщо 
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вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту 

конкурсну пропозицію;  
5.3. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної 

усної співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди 

рекомендуються до зарахування: 
особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зокрема на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 
бакалавра); 

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом 
без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди; 

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення). 

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту конкурсну 
пропозицію, вони зараховуються на місця державного або регіонального 

замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у 

конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 
повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця 

державного або регіонального замовлення»). 

5.4. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди (замість НМТ) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів 
не менше ніж 100 балів допускаються до участі в конкурсному відборі під час 

вступу для здобуття вищої освіти: 

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 
учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову 

службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному 

відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами 
України; 

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в 

зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих 
(спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії 

медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний 

висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання 

участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні 

захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря 

регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою 

регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу 

засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти); 

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для 
проходження НМТ Українським центром оцінювання якості освіти надано 

відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних 
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можливостей (за умови подання до Приймальної комісії медичного висновку, у якому 

зазначено про необхідність створення певних умов для проходження НМТ, та відповідного 

підтвердження Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість їх 

створення). 

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

індивідуальної усної співбесіди або ЗНО 2019-2022 років (у будь-яких 
комбінаціях за їх вибором), НМТ 2022 р. Якщо такі особи допущені до 

конкурсного відбору на відкриту конкурсну пропозицію, вони беруть участь у 

конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального 
замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у 

конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця 

державного або регіонального замовлення»). 
5.5. Можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами 

індивідуальної усної співбесіди або ЗНО 2019- 2021 років (у будь-яких 

комбінаціях за вибором) вступники з числа осіб з порушенням зору, які 

використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують 
створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих 

(спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в 

пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 

2016 року № 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року 

за № 1708/29838. 
5.6. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди (замість НМТ) до Університету відповідно до наказу № 271, та в разі 
отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж 100, допускаються 

до участі в конкурсному відборі: 

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, 

територія населених пунктів на лінії зіткнення, або які переселилися з неї після 
01 січня 2022 року. 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової 
атестації в Освітніх центрах «Крим-Україна», «Донбас-Україна» або без такого 

врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) 

та/або ЗНО (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо громадяни України з 

числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на фіксовану конкурсну 
пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця 

державного замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на 

участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 
повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця 

державного або регіонального замовлення»). 

5.7. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 

числа беруть участь у конкурсному відборі у межах квоти-1 на місця державного 
замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у 

конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця 

державного або регіонального замовлення»). 
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5.8. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в 

конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) 
замовленням відповідно до пунктів цього розділу, і не були зараховані на місця 

державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на 

загальних засадах відповідно до конкурсного балу. 
 

6. Коригування списків рекомендованих на місця за коштів 

фізичних та/або юридичних осіб 

6.1. За умови перевищення кількості поданих заяв за певною конкурсною 
пропозицією над ліцензійним обсягом, затвердженим в інформаційній табл.1, 

здійснюється коригування списку рекомендованих до зарахування. 

6.2. Приймальна комісія анулює надані рекомендації до зарахування на 
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступникам, які не виконали 

вимоги до зарахування у терміни, визначені у табл. 2.3.1 цього Розділу за 

конкурсними пропозиціями, що відповідають вимогам пп. 6.1 цього Розділу.  

6.3. На звільнені після виконання пп. 6.2 цього Розділу місця 
ліцензованого обсягу певної конкурсної пропозиції Приймальна комісія надає 

рекомендацію до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

відповідно до рейтингового списку вступникам, які її не отримували за 
відповідною пропозицією. 

 

7. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на 

основі повної загальної середньої освіти 

7.1. Правом переведення на вакантні місця державного (регіонального) 

замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування 
на місця державного (регіонального замовлення) та зараховані на навчання за 

іншими джерелами фінансування на відкриту конкурсну пропозицію у разі якщо 

їх конкурсний бал є не меншим ніж 125,000 (не застосовується до осіб, 

зазначених у пп. 7.2 цього розділу). 
7.2. В першу чергу підлягають переведенню на вакантні місця 

державного або регіонального замовлення не залежно від конкурсного балу: 

1) діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
особи з їх числа; 

2) особи, один з батьків яких загинули або померли в наслідок поранень, 

контузії, каліцтва чи інших пошкоджень здоров’я, одержаних під час участі у 
Революції Гідності; 

3) особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших 

держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території 
інших держав, також внаслідок захворювань, пов’язаних з перебуванням на 

території інших держав під час цих дій та конфліктів; 

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, 
який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання 

ним обов’язків військової служби; 
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5) особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який 

загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним 
службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної 

середньої освіти. 

7.3. В другу чергу можуть бути переведені на вакантні місця державного 
замовлення: 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа. 

7.4. В третю чергу можуть бути переведені на місця державного 

замовлення у разі, якщо отриманий конкурсний бал менше від прохідного не 
більше ніж на 15 балів (25 балів для спеціальностей, визначених в табл. 2.4.1 

цього Розділу): 

1) особи з інвалідністю І-ІІ групи та діти з інвалідністю віком до 18 років, 
яким не протипоказано навчання за обраною спеціальністю; 

2) особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких 

встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, 
хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – категорія 1 

та особи, які постійно проживали у зоні «обов’язкового» відселення з моменту 

аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2; 
3) діти осіб ( а також особи з їх числа, які здобули повну загальну середню 

освіту в рік вступу), визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 
4) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а 

також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, 

батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років 
або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами 

з інвалідністю I або II групи; 

5) вступники, які беруть участь у вступній кампанії за результатами 

спеціально організованої сесії НМТ; 
6) особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному 

відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за 

рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі ПЗСО відповідно до 

пп. 5.3-5.7 цього розділу, і не були зараховані на місця державного замовлення 
(крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь в 

конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця 
державного або регіонального замовлення»). 

7.5. В четверту чергу можуть бути переведені на вакантні місця 

державного замовлення тільки на спеціальності визначені в табл. 2.4.1 цього 

Розділу, у разі якщо отриманий ними конкурсний бал менше від прохідного не 
більше ніж на 15:  

1) особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 
2) діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей). 

7.6. В п’яту чергу можуть бути переведені на вакантні місця державного 

замовлення, особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця 
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державного (регіонального) замовлення на спеціальності, зазначені в табл. 2.4.1 

цього Розділу в разі, якщо їх конкурсний бал не менше за спеціальний прохідний 
конкурсний бал. Спеціальний прохідний конкурсний бал встановлюється 

Приймальною комісією на наступний день після оголошення адресного 

розміщення бюджетних місць. 
7.7. Якщо особи, які не завершили навчання за кошти державного або 

регіонального бюджету за певним ступенем вищої освіти, та отримали 

рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення однак не 

приступили до навчання у зв’язку з неможливістю відшкодування коштів, 
витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців відповідно до «Порядку 

відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на 

оплату послуг з підготовки фахівців», затвердженого Постановою КМУ від 
26.08.2015 № 658, на вивільнені в такому порядку місця державного замовлення 

можуть бути переведені наступні за рейтингом особи, що не отримували 

рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення. 

7.8. Переведення на вакантні місця державного замовлення проводиться 
при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової 

відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в 

рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій. 
7.9. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на 

вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених у пп. 7.2-7.5 цього 

пункту, Університет використовує для цього вакантні місця державного 

замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших 
галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні 

місця державного замовлення осіб за відповідною спеціальністю та формою 

навчання), про що негайно ставить до відома відповідного державного 
замовника. 

7.10. Невикористані після переведень місця державного замовлення 

вважаються такими, що не розмішені в Університеті. Університет повідомляє 

державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) 
та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення 

на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в пп. 7.3 цього пункту, 

Університет надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових 

місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо 
використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника. 

7.11. Особи, які вступили за результатами тільки розгляду мотиваційних 

листів можуть бути переведені на місця державного або регіонального 
замовлення тільки в разі виконання вимог для зарахування на такі місця, 

встановлених Правилами прийому поточного або наступних років. 
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III. Правила прийому до Університету на навчання за освітнім ступенем 

«Бакалавр» на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 
 

1. Вимоги до рівня освіти вступників 

1.1. На навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на перший 
курс (зі скороченим строком навчання) приймаються особи, які здобули 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого бакалавра. Перелік спеціальностей, 
освітні програми та терміни навчання, наведено в інформаційній таблиці 1. 

1.2. Особам, що вступають на 1 курс на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, Університет 
може перезараховувати кредити ЄКТС, відповідно до вимог Стандартів вищої 

освіти ОС Бакалавр та «Положення про порядок визначення та ліквідації 

академічної різниці і перезарахування навчальних дисциплін у державному 

вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет».  
1.3. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 
бакалавра можуть зараховуватись за державним замовленням на перший курс за 

скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в 

межах галузі знань спеціальність (у випадках вступу за дипломами молодшого 

спеціаліста, виданими до затвердження Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 квітня 2015 р. № 266 Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, встановлення спорідненості 

здійснюється відповідно до інформаційної таблиці 4), а також на спеціальності, 
зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка 

(табл. 2.4.1.). 

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 
фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, 

можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший 

курс за скороченим строком навчання.. 
 

2. Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

2.1. Прийом заяв та документів від вступників для здобуття ступеня 
«Бакалавр», які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь 

молодшого бакалавра, проведення вступних випробувань, конкурсний відбір та 
зарахування проводяться в строки, визначені в таблиці 3.2.1. 

2.2. Додатковий конкурсний відбір проводиться на освітні програми за 

якими за результатами прийому основного етапу вступної кампанії 2022 р. 

сформувалися групи. Додатковий відбір проводиться виключно на місця за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб. Етапи додаткового відбору проводяться 

в строки, визначені в табл. 3.2.2. 
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Таблиця 3.2.1 – Основні етапи вступної кампанії 
Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма 

Створення електронних кабінетів вступників 01 липня 2022 р. 

Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 год. 23 серпня 2022 року 

Проведення індивідуальних усних співбесід 

(замість НМТ, ЗНО) 

9 – 23 серпня 2022 року 

 

Оприлюднення списку рекомендованих: 

– за державним замовленням 

–за рахунок коштів фізичних / юридичних 

осіб: на відкриті конкурсні пропозиції 

на небюджетні конкурсні пропозиції 

 

02 вересня 2022 року; 

 

о 1800 07 вересня 2022 року; 

02 вересня 2022 року 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування 

– за державним замовленням 

– за кошти фізичних та юридичних осіб 

на відкриті конкурсні пропозиції 

на небюджетні конкурсні пропозиції 

не пізніше: 

18:00 год.07 вересня 2022 р. 

 

1200 09 вересня 2022 р.; 29 вересня 2022 р. 

1200 09 вересня 2022 р.; 29 вересня 2022 р. 

Зарахування вступників 

– за державним замовленням 

– за кошти фізичних та юридичних осіб 

на відкриті конкурсні пропозиції 

на небюджетні конкурсні пропозиції 

 

– 09 вересня 2022 року, 

 

– 09 вересня 2022 року; – 30 вересня 2022 р.; 

Рекомендація до зарахування на вакантні 

місця державного замовлення 
не пізніше 21 вересня 2022 року. 

 

Таблиця 3.2.2 – Основні етапи додаткового набору 
Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма 

Прийом заяв та документів 01-26 жовтня 2022 р. 

Проведення вступних випробувань 27-28 жовтня 2022 р. 

Оприлюднення списку рекомендованих 28 жовтня 2022 р. 

Виконання вступниками вимог до зарахування 29 жовтня 2022 р 

Зарахування вступників 29 жовтня 2022 р. 

 

3. Організація та проведення конкурсного відбору 

3.1 Конкурсний відбір здійснюється на основі конкурсного балу за 
заявами вступників для здобуття вищої освіти. Для конкурсного відбору 

зараховуються бали сертифікатів НМТ 2022 р. та/або ЗНО 2019, 2020 або 

2021 рр. (індивідуальної усної співбесіди в передбачених цими Правилами 

прийому випадках). 
3.2 Формула для обчислення Конкурсного балу при прийомі для 

здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 
ступеня молодшого бакалавра: 
 

Конкурсний бал (КБ) = 0,5×П1 + 0,5×П2 
 

де П1 – результат НМТ 2022 р., ЗНО 2019-2021 рр. або індивідуальної усної 

співбесіди з української мови (української мови і літератури) для усіх 
конкурсних пропозицій; 

   П2  – для відкритих конкурсних пропозицій – результат НМТ 2022 р., ЗНО 
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2019-2021 рр. з математики;  

  для небюджетних конкурсних пропозицій – результати НТМ 2022 або 
результати ЗНО 2019-2022 р. одного з конкурсних предметів на вибір 

вступника; 
 

4. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі 

4.1 Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі є участь 

у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість 

НМТ. Індивідуальна усна співбесіда проводиться з української мови та 
математики. 

4.2 Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної 

усної співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди 

рекомендуються до зарахування: 
особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зокрема на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 
бакалавра); 

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом 
без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди; 

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення). 

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту конкурсну 
пропозицію, вони зараховуються на місця державного або регіонального 

замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у 

конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 
повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця 

державного або регіонального замовлення»). 

4.3 Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди (замість НМТ) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів 
не менше ніж 100 балів допускаються до участі в конкурсному відборі під час 

вступу для здобуття вищої освіти: 

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 
учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову 

службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному 

відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами 
України; 

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в 
зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих 

(спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії 

медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний 

висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання 

участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні 
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захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря 

регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою 

регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу 

засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти); 

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для 

проходження НМТ Українським центром оцінювання якості освіти надано 
відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних 

можливостей (за умови подання до Приймальної комісії медичного висновку, у якому 

зазначено про необхідність створення певних умов для проходження НМТ, та відповідного 

підтвердження Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість їх 

створення). 

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

індивідуальної усної співбесіди або ЗНО 2019-2021 років (у будь-яких 

комбінаціях за їх вибором), НМТ 2022 р. Якщо такі особи допущені до 
конкурсного відбору на відкриту конкурсну пропозицію, вони беруть участь у 

конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального 

замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у 
конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця 

державного або регіонального замовлення»). 
 

5. Коригування списку рекомендованих до зарахування. 

5.1 Коригування списку рекомендованих до зарахування на місця 

державного замовлення здійснюється наступного дня після закінчення термінів 

виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення. 
5.2 Приймальна комісія надає рекомендації до зарахування на вакантні 

місця державного замовлення вступникам за рейтингом із числа рекомендованих 

до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які до моменту 

коригування списку рекомендованих до зарахування виконали вимоги до 
зарахування. 

5.3 Коригування списку рекомендованих до зарахування на навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється за умови коригування 
списку рекомендованих на навчання на місця державного замовлення за даною 

конкурсною пропозицією після видання Наказу про зарахування на місця 

державного замовлення та у разі перевищення кількості допущених до участі у 

конкурсі заяв за певною конкурсною пропозицією над ліцензійним обсягом, 
затвердженим в інформаційній табл.1. 

5.4 Приймальна комісія анулює надані рекомендації до зарахування на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступникам, які не виконали 
вимоги до зарахування у терміни, визначені у табл. 3.2.1 цього Розділу за 

конкурсними пропозиціями. 

5.5 На звільнені після виконання пп. 5.4 цього Розділу місця 

ліцензованого обсягу певної конкурсної пропозиції Приймальна комісія надає 
рекомендацію до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

відповідно до рейтингового списку вступникам, які її не отримували за 

відповідною пропозицією. 



 

30 

IV. Правила прийому до Університету на навчання за освітнім ступенем 

«Магістр» 
 

1. Вимоги до рівня освіти вступників  

1.1. На навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» 

приймаються особи, які здобули освітній ступінь «Бакалавр», «Магістр» або 
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Перелік спеціальностей, освітні 

програми, та терміни навчання наведено в інформаційній таблиці 2. 

1.2. Особи, які вступають для здобуття ступеня магістра на основі 
здобутого ступеня магістра (ОКР спеціаліста) на спеціальності 051 Економіка, 

071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 

073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність виключно 

за кошти фізичних та / або юридичних осіб можуть за вибором або подати 
результати магістерського тесту загальних компетенцій або пройти 

індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови. 

1.3. Прийом на навчання за спеціалізацією (освітньою програмою) 

«Державне управління» спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» здійснюється відповідно до Додатку 3 до цих Правил.  

 

2. Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

2.1 Прийом заяв та документів від вступників для здобуття ступеня 

«Магістр», проведення вступних випробувань, конкурсний відбір та зарахування 

проводяться в строки, визначені в таблиці 4.2.1. 
 

Таблиця 4.2.1 – Основні етапи вступної кампанії для денної та заочної форм 

Етапи вступної кампанії 

Спеціальності 

051, 071, 072, 073, 

076* 

Решта 

спеціальностей 

Реєстрація для складання магістерського тесту 

навчальної компетентності (МТНК) 

27 червня – 18 липня 

2022 р. 

 

Початок реєстрації електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних документів  
01 серпня 2022 р. 

Основна сесія магістерського тесту навчальної 

компетентності 

10–17 серпня  

2022 р. 

 

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають 

на основі індивідуальної усної співбесіди замість 

(МТНК) 

16 серпня–23 серпня 

2022 р. 

 

Початок прийому заяв та документів  16 серпня 2022 р. 

Закінчення прийому заяв та документів 1800 15 вересня 2022 р. 

Проведення індивідуальних усних співбесід з 

іноземної мови (замість МТНК) 

25 – 31 серпня  

2022 р. 

 

Проведення фахових вступних випробувань 16 – 17 вересня 2022 р. 

Надання рекомендацій 

на місця державного замовлення; 

на місця за кошти фізичних / юридичних осіб  

 

19 вересня 2022 р. 

19 вересня 2022 р. 

Виконання вступниками вимог до зарахування 

– за державним замовленням 

– за кошти фізичних та юридичних осіб 

 

до 1800 24 вересня 2022 р. 

до 1200 30 вересня 2022 р. 

Рекомендація до зарахування на вакантні місця 

державного замовлення** 
до 1200 25 вересня 2022 р. 
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Етапи вступної кампанії 

Спеціальності 

051, 071, 072, 073, 

076* 

Решта 

спеціальностей 

Зарахування вступників 

– за державним замовленням 

– за кошти фізичних та юридичних осіб 

 

25 вересня 2022 р. 

не пізніше 1600 30 вересня 2022р. 
*051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
** Для осіб, визначених в п. 5 цього розділу 

 

2.2 Додатковий конкурсний відбір проводиться на освітні програми за 

якими за результатами прийому основного етапу вступної кампанії 2022 р. 
сформувалися групи. Додатковий відбір проводиться виключно на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. Етапи додаткового відбору проводяться 

в строки, визначені в табл. 4.2.2. 
 

Таблиця 4.2.2 – Основні етапи додаткового набору 
Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма 

Прийом заяв та документів 01-26 жовтня 2022 р. 

Проведення вступних випробувань 27-28 жовтня 2022 р. 

Оприлюднення списку рекомендованих 28 жовтня 2022 р. 

Виконання вступниками вимог до зарахування 29 жовтня 2022 р 

Зарахування вступників 29 жовтня 2022 р. 
 

3. Організація та проведення конкурсного відбору 

3.1 Конкурсний відбір здійснюється окремо за кожною конкурсною 

пропозицією на конкурсній основі та проводиться: 

на фіксовані конкурсні пропозиції на основі конкурсного балу за 
результатами вступних випробувань  

на небюджетні конкурсні пропозиції за результатами розгляду 

мотиваційних листів відбірковими комісіями. 
3.2 Формула для обчислення Конкурсного балу при прийомі для 

здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальностями 051 Економіка, 

071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 

073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: 
 

Конкурсний бал (КБ)= 0,5×П1 + 0,5×П2 
 

де П1 – оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (індивідуальної 
усної співбесіди в передбачених цими Правилами випадках) за 
шкалою від 100 до 200 балів; 

П2  – оцінка фахового іспиту за шкалою від 100 до 200 балів 
3.3 Формула для обчислення Конкурсного балу при прийомі для 

здобуття освітнього ступеня «Магістр» (крім зазначених в пп. 3.2 цього розділу 
спеціальностей) 

 

Конкурсний бал (КБ)= П1 
 

де П1 – оцінка фахового іспиту за шкалою від 100 до 200 балів 
 

3.4 Вступники, які отримали негативний висновок за результатами 
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індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови до складання фахового 

вступного випробування не допускаються. 
3.5 Вступники до участі у конкурсному відборі допускаються лише за 

умови складання фахового вступного випробування не нижче «100» балів. 
 

4. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі 

4.1 Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі до 
Університету є участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної 

усної співбесіди з іноземної мови замість магістерського тесту навчальної 

компетентності. 
Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови може проводитись в 

дистанційному або очному форматі (за вибором вступника) відповідно до 

Положення про проведення індивідуальної усної співбесіди у ДВНЗ «ДонНТУ». 

4.2 Можуть проходити індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови 
та в разі отримання кількості балів не менше, ніж встановлений Університетом 

мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі: 
особи, які вступають для здобуття ступеня магістра на основі наявного 

ступеня магістра (ОКР спеціаліста) за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 
спеціальностями галузей 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та 
адміністрування. 

Такі вступники за їх вибором можуть або подати результат магістерського 
тесту навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з 
іноземної мови. 
 

5. Коригування списку рекомендованих до зарахування 
5.1 Коригування списку рекомендованих до зарахування на місця 

державного замовлення здійснюється наступного дня після закінчення термінів 
виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення. 

5.2 Приймальна комісія надає рекомендації до зарахування на вакантні 
місця державного замовлення вступникам за рейтингом із числа рекомендованих 
до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які до моменту 
коригування списку рекомендованих до зарахування виконали вимоги до 
зарахування. 

5.3 Коригування списку рекомендованих на навчання за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб здійснюється за умови коригування списку 
рекомендованих на навчання на місця державного замовлення за даною 
конкурсною пропозицією після видання Наказу про зарахування на місця 
державного замовлення та у разі перевищення кількості допущених до участі у 
конкурсі заяв за певною конкурсною пропозицією над ліцензійним обсягом, 
затвердженим в інформаційній табл.2. 

5.4 Приймальна комісія анулює надані рекомендації до зарахування на 
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступникам, які не виконали 
вимоги до зарахування у терміни, визначені у табл. 4.2.1 цього Розділу за 
конкурсними пропозиціями. 

5.5 На звільнені після виконання пп. 5.4 цього Розділу місця 
ліцензованого обсягу певної конкурсної пропозиції Приймальна комісія надає 
рекомендацію до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
відповідно до рейтингового списку вступникам, які її не отримували за 
відповідною пропозицією. 



Денна Заочна Денна Заочна

Код Назва Код Назва

10 Природничі науки 101 Екологія так 65 Екологія 40 15 10

18 Виробництво та технології 184 Гірництво так 140 Гірництво 40 30 40 30

19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій так 65 Геодезія та землеустрій 40 15 10

26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека ні 30 Цивільна безпека 20 5 5

014.02
Середня освіта 

(Мова і література англійська)
ні 40 Англійська мова і література 30 10

014.03 Середня освіта (Історія) ні 35 Історія 20 15

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка так 60 Економіка 40 20

071 Облік і оподаткування так 70 Облік і оподаткування 40 20 10

072 Фінанси, банківська справа та страхування так 70 Фінанси, банківська справа та страхування 40 20 10

073 Менеджмент так 80 Менеджмент 40 20 10 10

076
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
так 70 Економіка підприємства 40 20 10

08 Право 081 Право ні 30 Право 20 10

121 Інженерія програмного забезпечення так 60 Інженерія програмного забезпечення 40 10 10

122 Комп’ютерні науки так 30 Комп’ютерні науки 30

123 Комп’ютерна інженерія так 50 Комп’ютерна інженерія 30 10 10

125 Кібербезпека так 40 Кібербезпека 40

151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 
так 70 Системна інженерія 40 20 10

152
Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка 
ні 30

Комп'ютерні інформаційно-вимірювальні 

технології
20 10

17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка так 80 Електронні пристрої та системи 40 20 10 10

Комп'ютерно-інформаційних технологій та автоматизації

Освіта01

15 Автоматизація та приладобудування

1 курс  на основі 

ОКР МС/ФМБ

 (т.н. 2 р. 10 міс.)

1 курс  на основі 

ПЗСО

 (т.н. 3 р. 10 міс.)

Л
О

Освітня програма

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Ліцензовані обсяги 

за формами та термінами Спеціальність (спеціалізація)

О
А

С
12 Інформаційні технології

Інформаційна таблиця 1 

ПЕРЕЛІК

галузей знань і спеціальностей, за якими  здійснюється набір здобувачів вищої освіти у ДВНЗ "ДонНТУ" за ступенем "бакалавр" у 2022 році

Гірничий факультет

Факультет економіки та менеджменту



Денна Заочна Денна Заочна

Код Назва Код Назва

1 курс  на основі 

ОКР МС/ФМБ

 (т.н. 2 р. 10 міс.)

1 курс  на основі 

ПЗСО

 (т.н. 3 р. 10 міс.)

Л
О

Освітня програма

Галузь знань

Ліцензовані обсяги 

за формами та термінами Спеціальність (спеціалізація)

О
А

С

Гірничий факультет
131 Прикладна механіка так 90 Роботомеханічні системи та комплекси 40 20 20 10

так

Гірничі машини та комплекси,

Обладнання харчових, переробних та 

хімічних виробництв

40 20 - -

Обладнання харчових, переробних та 

хімічних виробництв
- - 20

Гірничі машини та комплекси - - 20

так

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка,

Електромеханічні системи геотехнічних 

виробництв

40 20 10

так
Електромеханічні системи геотехнічних 

виробництв
- - 10 10

16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія так 70 Хімічні технології та інженерія 40 20 10

ОАС- Ознака акредитації спеціальності ЛО- Ліцензійні обсяги т.н.- термін навчання

13

90

100

14

Факультет машинобудування, електроінженерії та хімічних технологій

так

Механічна інженерія

Електрична інженерія 141
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

133 Галузеве машинобудування 



Денна Заочна

т.н. 1р. 4міс. т.н. 1р. 9міс.

101 Екологія так 30 Екологія 20 10

103 Науки про Землю так 30 Геологія 20 10

Розробка родовищ та видобування корисних копалин 50 40

Охорона праці в гірництві 50 40

Управляння гірничими підприємствами 20 10

19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій так 40 Геодезія та землеустрій 20 20

26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека так 30 Цивільна безпека 15 15

01 Освіта
014.02

Середня освіта

(Мова і література англійська)
ні 10 Англійська мова і література

10

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка так 40 Економіка 20 20

071 Облік і оподаткування так 40 Облік і оподаткування 20 20

072
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
так 60 Фінанси і кредит 30 30

073 Менеджмент так 60 Бізнес-адміністрування 30 30

076
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
так 40 Економіка підприємства 20 20

121
Інженерія програмного 

забезпечення 
так 40 Інженерія програмного забезпечення 40

122 Комп’ютерні науки так 50 Комп'ютерні науки 30 20

123 Комп’ютерна інженерія так 30 Комп’ютерна інженерія 20 10

15
Автоматизація та 

приладобудування
151

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
так 30 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика 20 10

17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка так 30 Електроніка 20 10

так 210

О
А

С

НазваКод

Освітня програма

/може повторювати назву спеціальності/

Гірничий факультет

Назва

Інформаційна таблиця 2 

Код

ПЕРЕЛІК

галузей знань і спеціальностей, за якими  здійснюється набір здобувачів вищої освіти 

у ДВНЗ "ДонНТУ" за ступенем "магістр"

07 Управління та адміністрування

Ліцензовані обсяги за 

спеціалізаціями 

та формами навчанняСпеціальність

освітньо-професійні програми

Факультет економіки та менеджменту

Л
О

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Комп'ютерно-інформаційних технологій та автоматизації

10 Природничі науки

18 Виробництво та технології 184 Гірництво 



Денна Заочна

т.н. 1р. 4міс. т.н. 1р. 9міс.

О
А

С

НазваКод

Освітня програма

/може повторювати назву спеціальності/
Назва Код

Ліцензовані обсяги за 

спеціалізаціями 

та формами навчанняСпеціальність

освітньо-професійні програмиЛ
О

Галузь знань

131 Прикладна механіка так 20
Мехатронні системи та комплекси в технології 

машинобудування
10 10

Техніка переробки сировинних матеріалів 20 20

Гірничі машини та комплекси 10 10

так Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 30 20

так Електромеханічні системи геотехнічних виробництв 10 10

16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія так 60 Хімічні технологія та інженерія 30 30

28
Публічне управління та 

адміністрування
281

Публічне управління та 

адміністрування
так 60 Державна служба 10 50

ОАС- Ознака акредитації спеціальності ЛО- Ліцензійні обсяги т.н.- термін навчання

Освітньо-професійна програма за замовленням Нацдержслужби, з терміном навчання т.н. 1р. 4міс.

Інститут післядпломної освіти

Факультет машинобудування, електроінженерії та хімічних технологій

13
60

Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 

так

70

Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування 

14 Електрична інженерія 141
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Код Назва Назва К1= К2= К3= К1=

014.02
Середня освіта

(Мова і література англійська)
Англійська мова і література В 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

014.03 Середня освіта (Історія) Історія В 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

051 Економіка Економіка В 0,35 0,4 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування В 0,35 0,4 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

072
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
В 0,35 0,4 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

073 Менеджмент Менеджмент В 0,35 0,4 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

076
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Економіка підприємства В 0,35 0,4 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

081 Право Право В 0,35 0,25 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0

101 Екологія Екологія В 0,3 0,35 0,35 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення В 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки В 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія В 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

125 Кібербезпека Кібербезпека В 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

131 Прикладна механіка 
Роботомеханічні системи та 

комплекси
В 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування В 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

141
Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
В 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

151
Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
Системна інженерія В 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

152
Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

Комп'ютерні інформаційно-

вимірювальні технології
В 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

2 предмет (обов'язковий 

сертифікат)
3 предмет ** (вибірковий сертифікат)

К2=

Освітня програма

0,3

0,3

Інформаційна таблиця 3

ПЕРЕЛІК

конкурсних предметів із ваговими коефіцієнтами за спеціальностями (освітніми програмами), за якими  здійснюється набір здобувачів вищої освіти

у ДВНЗ "ДонНТУ" за ступенем "бакалавр" на основі повної загальної середньої  освіти у 2022 році на місця за кошти державного бюджету*

(термін навчання 3 роки, 10 місяців)

Спеціальність (спеціалізація)

При вступі на основі сертифікатів ЗНО 2019-2021 рр.

О
У

1 предмет 

(обов'язковий 

сертифікат)

При вступі на основі 

національного 

мультипредметного 

тесту
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Код Назва Назва К1= К2= К3= К1=

2 предмет (обов'язковий 

сертифікат)
3 предмет ** (вибірковий сертифікат)

К2=

Освітня програма
Спеціальність (спеціалізація)

При вступі на основі сертифікатів ЗНО 2019-2021 рр.

О
У

1 предмет 

(обов'язковий 

сертифікат)

При вступі на основі 

національного 

мультипредметного 

тесту
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К3=

161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія В 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

171 Електроніка Електронні пристрої та системи В 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

184 Гірництво Гірництво В 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій В 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

263 Цивільна безпека Цивільна безпека В 0,35 0,4 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0

примітка: 

В  - відкрита конкурсна пропозиція * - а також на контрактну форму за спеціальностями галузей 05, 07, 12

ОУ ** - сертифікат ЗНО 2019-2021 рр. за вибором свступника

*** - англійська, німецька, французька, іспанська
 - бал за успішне закінчення підготовчих курсів Університету

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3



Код  та найменування спеціальності
Шифр 

галузі
Галузь знань Перелік споріднених спеціальностей

5.01010101 дошкільна освіта

5.01010201 початкова освіта

5.01010301 технологічна освіта

5.01010401 професійна освіта (за профілем)

5.01020101 фізичне виховання

5.02020201 хореографія

5.02020401 музичне мистецтво

5.02020501 образотворче мистецтво*

5.02020801 декоративно-прикладне мистецтво

5.03050401 економіка підприємства

5.03050601 прикладна статистика

5.03050201 інформаційна діяльність підприємства

5.03050401 економіка підприємства

5.03050701 маркетингова діяльність

5.03050702 комерційна діяльність

5.03050801 фінанси і кредит

5.03050802 оціночна діяльність

5.03050901 бухгалтерський облік

5.03051001 товарознавство та комерційна діяльність  

5.03051002 організація заготівель товарознавство сільськогосподарської 

продукції

5.03060101 організація виробництва

5.03060102 організація обслуговування на транспорті

5.14010202 організація обслуговування населення

5.04010101 аналітичний контроль якості хімічних сполук

5.04010301 пошук та розвідка геологічними методами

5.04010302 пошук та розвідка геофізичними методами

5.04010303 пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-

геологічними методами

5.04010304 розвідування нафтових та газових родовищ 

5.04010501 метеорологічні та гідрологічні спостереження

5.04010502 експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних 

вимірювальних систем

5.04010503 експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій

5.04010602 прикладна екологія

5.08010101 геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

5.08010102 землевпорядкування

5.08010103 картографічні роботи

5.05010101 обслуговування програмних систем і комплексів 

5.05010102 обслуговування  систем  баз даних і знань

5.05010201 обслуговування комп'ютерних  систем i мереж

5.05010301 розробка програмного забезпечення

5.05040101  агломераційне виробництво

5.05040102 доменне виробництво

5.05040103 виробництво сталі і феросплавів

5.05040104 виробництво кольорових металів i сплавів

5.05040105 переробка вторинних кольорових та чорних металів

5.05040106 обробка металів тиском 

5.05040201 ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів

5.05040301 термічна обробка металів

5.05040302 виробництво порошкових, композиційних виробів і 

напилення покриттів

5.05050201 технічне обслуговування i ремонт устаткування підприємств 

машинобудування

5.05050202 обслуговування верстатів з програмним управлінням i 

робототехнiчних комплексів

5.05050203 обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050204 експлуатація та ремонт пiдйомно-транспортних, будівельних i 

дорожніх машин i обладнання

5.05050205 обслуговування та ремонт обладнання металургійних 

підприємств

5.05050206 обслуговування та ремонт обладнання підприємств 

будівельних матеріалів

5.05050207 обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і 

нафтогазопереробної промисловості

5.05050208 експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

5.05050209 обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі i 

громадського харчування

5.05050210 обслуговування та ремонт обладнання підприємств 

текстильної та легкої промисловості

5.05050211 обслуговування машин i технологічних ліній пакування

Освіта/Педагогіка

101 Екологія, 

103 Науки про Землю
10 Природничі науки

Інформаційна таблиця 4

Таблиця відповідності 

Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах 

освітньо-кваліфікаційним рівням молодшого спеціаліста 

при вступі за спорідненою спеціальністю

051 Економіка, 

054 Соціологія
05

Соціальні та 

поведінкові науки

071 Облік і оподаткування, 

072 Фінанси, банківська справа та страхування, 

073 Менеджмент, 

075 Маркетинг, 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

07
Управління та 

адміністрування

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська), 

014.03 Середня освіта (Історія)
01

121 Інженерія програмного забезпечення,  

122 Комп’ютерні науки, 

123 Комп’ютерна інженерія, 

125 Кібербезпека

12
Інформаційні 

технології

131 Прикладна механіка, 

133 Галузеве машинобудування
13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка, 

133 Галузеве машинобудування
13 Механічна інженерія



Код  та найменування спеціальності
Шифр 

галузі
Галузь знань Перелік споріднених спеціальностей

5.05050212 обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання

5.05050213 експлуатація засобів механізації та автоматизації 

перевантажувальних робіт

5.05050214 експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної 

промисловості

5.05050215 обслуговування і ремонт геологорозвідувального 

устаткування

5.05050216 експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання

5.05050301 інструментальне виробництво

5.05050301 інструментальне виробництво

5.05050302 технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних 

лініях

5.05050303 виробництво верстатів з програмним управлінням i роботів

5.05050304 виробництво абразивного i алмазного інструменту

5.05050305 виробництво гідравлічних i пневматичних засобів 

автоматизації

5.05050306 виробництво двигунів

5.05050307 виробництво автомобілів  і  тракторів

5.05050308 виробництво сільськогосподарських машин

5.05050309 виробництво пiдйомно-транспортних, будівельних i дорожніх 

машин i обладнання

5.05050310 важке машинобудування (за видами )

5.05050311 хімічне і нафтове машинобудування (за видами )

5.05050312 виробництво рейкового транспорту (за видами)

5.05050401 зварювальне виробництво

5.05050402 газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050403 контроль якості металів і зварних з’єднань

5.05050404 обслуговування i ремонт устаткування зварювального 

виробництва

5.05110101 виробництво авіаційних літальних апаратів 

5.05110102 виробництво ракетно-космічних літальних апаратів

5.05110201 виробництво авіаційних двигунів

5.05120101 суднокорпусобудування

5.05120102 обслуговування суднового обладнання

5.05120103 монтаж і проектування суднових машин і механізмів

5.05120104 монтаж і обслуговування електроустаткування суднового 

електрообладнання

5.05030103 експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного 

обладнання та автоматичних пристроїв

5.05060101 монтаж i експлуатація теплоенергетичного устаткування 

теплових електростанцій

5.05060102 підготовка води, палива i мастильних матеріалів на 

електростанціях

5.05060103 монтаж i обслуговування теплотехнічного устаткування i 

систем теплопостачання

5.05060104 експлуатація теплотехнічного i теплотехнологічного 

устаткування i систем теплопостачання

5.05060201 монтаж i експлуатація гідроенергетичних установок

5.05060301 монтаж i експлуатація теплоенергетичного устаткування 

атомних електростанцій

5.05060401 конструювання i експлуатація парогенераторного обладнання

5.05060402 конструювання і виробництво турбінних установок

5.05060403 монтаж i обслуговування холодильно-компресорних машин та 

установок

5.05070101 монтаж i експлуатація електроустаткування електростанцій i 

енергосистем

5.05070102 будівництво, монтаж i експлуатація ліній електропередачі

5.05070103 електропостачання 

131 Прикладна механіка, 

133 Галузеве машинобудування
13 Механічна інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка
14

Електрична 

інженерія



Код  та найменування спеціальності
Шифр 

галузі
Галузь знань Перелік споріднених спеціальностей

5.05070104 монтаж i експлуатація електроустаткування підприємств i 

цивільних споруд

5.05070105 виробництво електроосвітлювальних приладів і установок

5.05070106 монтаж i експлуатація засобів диспетчерського та 

технологічного керування електричними системами

5.05070107 монтаж i експлуатація засобів автоматики електричних систем

5.05070108 монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів

5.05070109 світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

5.05070201 виробництво електричних машин і апаратів

5.05070202 монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів

5.05070203 виробництво автоматизованих електротермічних систем

5.05070204 експлуатація, ремонт i енергопостачання міського 

електротранспорту

5.05070205 обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і 

тракторів 

5.05120104 монтаж і обслуговування електроустаткування суднового 

електрообладнання

5.06010105 обслуговування електротехнічного обладнання i 

автоматичного устаткування будівель i споруд

5.07010403 експлуатація суднових  енергетичних установок

5.07010407 експлуатація електрообладнання та автоматики суден

5.10010101 обслуговування устаткування та систем 

теплоенергопостачання  в аграрно-промисловому комплексі

5.10010102 монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних 

установок в аграрно-промисловому комплексі

5.10010201 експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва 

5.14010201 обслуговування та ремонт електропобутової техніки

5.05020101 обслуговування систем управління і автоматики

5.05020102 обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і 

робототехнічних систем 

5.05020201 монтаж, обслуговування засобів i систем автоматизації 

технологічного виробництва

5.05020202 обслуговування автоматизованого теплоенергетичного 

устаткування на електростанціях

5.05020203 монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем 

керування рухом на залізничному транспорті

5.05020204 обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на 

транспорті

5.05020205 обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем 

5.05100101 радіотехнічні вимірювання

5.05100102 електротеплотехнічні вимірювання

5.05100103 механічні вимірювання

5.05100301 виробництво та обслуговування авіаційних приладів і 

електрообладнання

5.05100301 виробництво та обслуговування авіаційних приладів і 

електрообладнання

5.05100301 виробництво та обслуговування авіаційних приладів і 

електрообладнання

5.05100401 виробництво оптичних і оптико-електронних приладів

5.05100401 виробництво оптичних і оптико-електронних приладів

5.05130101 виробництво органічних речовин

5.05130102 виробництво неорганічних речовин

5.05130103 переробка нафти і газу

5.05130104 коксохімічне виробництво

5.05130105 виробництво твердих хімічних речовин

5.05130106 виробництво обладнань з високоенергетичними i 

швидкодіючими сполуками

5.05130107 виготовлення виробів i покрить iз полімерних матеріалів

5.05130108 виробництво кінофотоматеріалів i магнітних носіїв

5.05130109 виробництво тугоплавких неметалевих i силiкатних 

матеріалів i виробів

5.05130110 виробництво високомолекулярних сполук 

5.05130111 хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів

5.05130201 опоряджувальне виробництво

5.05130202 технологія обробки шкіри та хутра

5.05140101 біохімічне виробництво

141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка
14

Електрична 

інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка
14

Електрична 

інженерія

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології, 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15
Автоматизація та 

приладобудування

161 Хімічні технології та інженерія 16
Хімічна та 

біоінженерія



Код  та найменування спеціальності
Шифр 

галузі
Галузь знань Перелік споріднених спеціальностей

5.05080201 конструювання, виробництво та технічне обслуговування 

виробів електронної техніки

5.05080202 виробництво електронних та електричних засобів 

автоматизації

5.05080301 виробництво і експлуатація відеоаудіотехніки та 

кіноустановок

5.05080301 виробництво і експлуатація відеоаудіотехніки та 

кіноустановок

5.05090101 конструювання, виробництво та технічне обслуговування 

радіотехнічних пристроїв

5.05090102 технічна експлуатація радіоелектронного устаткування 

повітряних суден

5.05090103 технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного 

забезпечення польотів

5.05090104 експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв

5.05090201 виробництво, обслуговування та ремонт електронної 

потутової апаратури 

5.05090301 монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання 

електрозв’язку

5.05090302 технічне обслуговування та ремонт апаратури зв'язку  і 

оргтехніки

5.05090303 монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд 

електрозв'язку та абонентських пристроїв

5.05090304 виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку

5.05090305 обслуговування обладнання підприємств зв'язку

5.05090306 монтаж, технічне обслуговування i ремонт обладнання 

радіозв’язку, радіомовлення та телебачення

5.05090307 монтаж, обслуговування і ремонт систем зв’язку  рухомої 

служби

5.05090308 монтаж обслуговування та експлуатація апаратних засобів 

інформатизації

5.05090401 організація та експлуатація поштового зв’язку

5.05090402 монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації та 

автоматизації підприємств поштового зв’язку

5.05100301 виробництво та обслуговування авіаційних приладів і 

електрообладнання

5.05100401 виробництво оптичних і оптико-електронних приладів

5.05110301 обслуговування пiлотажно-навiгацiйних комплексів

5.05110302 експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів

5.05030101 відкрита розробка корисних копалин

5.05030102 підземна розробка корисних копалин 

5.05030103 експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного 

обладнання та автоматичних пристроїв

5.05030104 шахтне і підземне будівництво

5.05030105 маркшейдерська справа

5.05030106 буріння свердловин

5.05030201 механізація та автоматизація торфового виробництва

5.05030301 збагачення корисних копалин

5.05030302 обробка природного каменю

5.05030401 експлуатація нафтових i газових свердловин

5.05030402 випробування свердловин на нафту і газ 

5.05030403 експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ

5.05030404 обслуговування i ремонт обладнання нафтових i газових 

промислів

5.05150101 друкарське виробництво

5.05150102 розробка, виготовлення та оформлення пакувань

5.05150103 комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної 

інформації

5.05150104 дизайн друкованої продукції

5.05160101 первинна обробка волокнистих матеріалів

5.05160102 виробництво та дизайн пряжі

5.05160103 виробництво та дизайн  тканин і трикотажу 

5.05160104 виробництво та дизайн нетканих текстильних матеріалів

5.05160201 швейне виробництво

5.05160202 виготовлення виробів із шкіри

5.05160203 моделювання та конструювання промислових виробів

5.05160204 колірування і художнє оздоблення виробів легкої 

промисловості

5.05160205 виробництво та дизайн взуття, шкіргалантерейних і лимарних 

виробів

5.05170101 виробництво харчової  продукції

184 Гірництво
Виробництво та 

технології
18

171 Електроніка, 

172 Телекомунікації та радіотехніка
17

Електроніка та 

телекомунікації

171 Електроніка, 

172 Телекомунікації та радіотехніка
17

Електроніка та 

телекомунікації



Код  та найменування спеціальності
Шифр 

галузі
Галузь знань Перелік споріднених спеціальностей

5.05170102 консервування

5.05170103 зберігання i переробка зерна 

5.05170104 виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів i 

харчоконцентратів 

5.05170105 виробництво цукристих речовин та полісахаридів

5.05170106 бродильне виробництво i виноробство

5.05170107 виробництво жирів i жирозамінників 

5.05170108 зберігання, консервування та переробка плодів i овочів 

5.05170109 зберігання, консервування та переробка м’яса

5.05170110 зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів 

5.05170111 зберігання, консервування та переробка молока

5.14010202 організація обслуговування населення

5.04010601 експлуатація апаратури контролю навколишнього природного 

середовища

5.06010101  будівництво та експлуатація будівель i споруд 

5.06010102 монтаж промислового устаткування

5.06010103 будівництво гідротехнічних споруд

5.06010104 будівництво i експлуатація міських шляхів сполучення

5.06010105 обслуговування електротехнічного обладнання i 

автоматичного устаткування будівель i споруд

5.06010106 виготовлення металевих конструкцій

5.06010107 виготовлення будівельних деталей i  конструкцій 

5.06010108 будівництво, обслуговування i ремонт залізничних колій

5.06010109 будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i 

аеродромів

5.06010110 будівництво мостів та інших штучних споруд

5.06010111 будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112 будівництво теплових і атомних електростанцій

5.06010113 монтаж, обслуговування устаткування i систем 

газопостачання

5.06010114 монтаж i обслуговування внутрішніх санітарно-технічних 

систем i вентиляції

5.06010115 опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

5.06010201 архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр  

5.06010301 обслуговування устаткування систем водопостачання i 

водовідводу

5.06010302 будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних 

споруд

5.08010101 геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

5.08010102 землевпорядкування

5.08010103 картографічні роботи

5.03040201 правоохоронна діяльність

5. 17020101 організація та техніка цивільного захисту

5. 17020102 радіаційний та хімічний контроль

5. 17020301 організація та техніка протипожежного захисту

184 Гірництво 18
Виробництво та 

технології

Голова Приймальної комісії ДонНТУ                                                 Ярослав ЛЯШОК

263 Цивільна безпека 26 Цивільна безпека

193 Геодезія та землеустрій 19
Архітектура та 

будівництво



Графік проведення фахових вступних випробувань ОС «Магістр» 

в дистанційному форматі у 2022 р.

16 вересня 17 вересня

9:30-11:00 171 Електроніка 133 Галузеве машинобудування

10:00-11:30 101 Екологія 103 Науки про Землю

10:30-12:00 072 Фінанси, банківська справа та страхування 014.02 Англійська мова та література

11:00-12:30 184 Гірництво 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

11:30-13:00 161 Хімічні технології 073 Менеджмент

12:00-13:30 121 Інженерія програмного забезпечення 122 Комп’ютерні науки

13:00-14:30 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

13:30-15:00 131 Прикладна механіка 071 Облік і оподаткування

14:00-15:30 051 Економіка 123 Комп’ютерна інженерія

14:30-16:00 263 Цивільна безпека 281 Публічне управління та адіністрування



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 1 

до Правил прийому ДВНЗ «ДонНТУ» 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ 
ДО А СПІР АВТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ 

у 2022 році 

Луцьк-2022 

Введено в дію: 

Наказ в.о. ректора 
ДВНЗ «ДонНТУ» 
№lDS-вiд / Cf О J;_ 2022 р. 
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РОЗДІЛ 1. Правила прийому до аспірантури 

І. Загальні положення 

1.1. Цим Додатком визначається Правила прийому на навчання у 

2022 році на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти для здобуття 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії.  
1.2. Правила прийому до аспірантури діють з 01 липня 2022 року до 

30 червня 2023 року. 

1.3. Підготовка здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора 
філософії в Університеті здійснюється аспірантурою. Перелік галузей знань та 

спеціальностей, за якими здійснюється прийом до аспірантури ДВНЗ «ДонНТУ» 

наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими 

здійснюється прийом до аспірантури ДВНЗ «ДонНТУ»  

Галузь знань ОАС Спеціальність 
Ліценз. 

обсяг 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 
так 051 Економіка 5 

07 Управління та 

адміністрування 
ні 073 Менеджмент 5 

10 Природничі науки так 103 Науки про Землю 4 

12 Інформаційні технології так 121 Інженерія програмного забезпечення 6 

ні 122 Комп’ютерні науки  6 

так 123 Комп’ютерна інженерія 6 

15 Автоматизація та 

приладобудування 
ні 

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
6 

18 Виробництво та технології 
так 184 Гірництво 10 

26 Цивільна безпека так 263 Цивільна безпека 3 

ОАС – ознака акредитації спеціальності 

 
1.4. Для проведення прийому до аспірантури створюється відбіркова 

комісія під головуванням проректора ДВНЗ «ДонНТУ» з наукової роботи. Члени 

відбіркової комісії обираються з числа керівників структурних підрозділів, а 

також гарантів освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії. 
1.5. Прийом вступних випробувань до аспірантури проводиться 

предметними комісіями, як правило, в кількості 3–5 осіб. До складу комісій 

включаються доктори та кандидати наук, а до складу предметної комісії з 
наукової спеціальності включаються і потенційні наукові керівники. До складу 

предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також доценти та 

висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.  

1.6. Фінансування підготовки аспірантів в Університеті здійснюється: 
- за кошти державного бюджету; 

- за рахунок коштів фізичних та / або юридичних осіб (на умовах 

договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на 
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проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук). 
1.7. Навчання в аспірантурі здійснюється за очною (за державним 

замовленням та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб) та заочною 

(тільки за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб) формами. Нормативний 

строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки. 
1.8. Здобувати вищу освіту за освітнім ступенем «Доктор філософії» в 

Університеті мають право тільки громадяни України. 

1.9. Прийом до аспірантури до Університету здійснюється на конкурсній 
основі незалежно від джерел фінансування навчання. Громадяни України мають 

право безоплатно здобувати науковий ступінь доктора філософії в Університеті 

якщо цей ступінь здобувається вперше за державним замовленням. 

1.10. Не допускається одночасне навчання в аспірантурі на очній формі в 
різних закладах освіти. 

II. Вимоги до рівня освіти вступників 

2.1. На навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора 
філософії приймаються особи, які здобули освітній ступінь магістра або 

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. 

2.2. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий 

освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка 
державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без 

подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень. 
2.3. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий 

за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура 

визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно 

до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 
«Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за 

№ 614/27059. 

III. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

 
3.1. Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників, вступні 

випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки:  

 

Таблиця 2 – Основні етапи вступної кампанії 

Етапи набору 
Строки 

Основний набір Додатковий набір* 

Початок прийому заяв та документів 25 серпня 2022 р. 10 жовтня 2022 р. 

Закінчення прийому заяв та документів 02 вересня 2022 р. 14 жовтня 2022 р. 

Проведення вступних випробувань 05–23 вересня 2022 р. 16-26 жовтня 2022 р. 

Рекомендація щодо вступу до 

аспірантури 
26 вересня 2022 р. 27 жовтня 2022 р. 
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Етапи набору 
Строки 

Основний набір Додатковий набір* 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування 
28-30 вересня 2022 р. 28 жовтня 2022 р. 

Зарахування до аспірантури 01 жовтня 2022 р. 01 листопада 2022 р. 

* проводиться за умови наявності вакантних місць державного замовлення після основного 

набору та на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

Прийом документів здійснюється за адресою: м. Луцьк, вул. Софії Ковалевської, 
29, к.216 

IV. Порядок прийому заяв та документів  

 

4.1. Вступники до аспірантури ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття освітньо-
наукового ступеня доктора філософії подають одну заяву на одну спеціальність. 

4.2. До заяви вступники подають (з пред’явленням оригіналів):  

- копію паспорта громадянина України; 

- копію індивідуального податкового номеру; 
- копію диплома про вищу освіту із зазначенням здобутої спеціальності; 

- копію додатку до диплому; 

- список опублікованих наукових праць і винаходів; 
- науковий текст (реферат, дослідницька пропозиція, проект) з обраної 

вступником спеціальності; 

- витяги з протоколів засідань кафедри та вченої ради факультету про 

рекомендацію щодо вступу до аспірантури; 
- рекомендаційний лист(и) (зокрема, від потенційного роботодавця та/або 

вченого, зацікавленого у науковій співпраці з абітурієнтом у разі його вступу до 

аспірантури відповідного вищого навчального закладу (наукової установи)).  

V. Організація і проведення конкурсного відбору 

 

5.1. Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних 

випробувань у формі письмового іспиту із спеціальності (в обсязі навчальної 

програми освітнього рівня магістра відповідної спеціальності); письмового 
іспиту з іноземної мови (англійська, французька, німецька, іспанська – в обсязі, 

який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти); 

презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень – і проводиться на основі 
конкурсного бала. 

У виключних випадках за дозволом проректора з наукової роботи, вступні 

випробування проводяться в режимі on-line (за допомогою Teams, Google Meet 

або інших засобів Інтернет-комунікації) в присутності комісії з наступним 
наданням сканованої письмової роботи. Дозвіл про проведення вступних 

випробувань в такому режимі надається вступникові за відсутності конкурсної 

ситуації на спеціальності. 
5.2. Формула для обчислення Конкурсного балу при прийомі для 

здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії: 

Конкурсний бал (КБ) = 0,4×S1+0,4×S2+0,2×S3, 
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де S1 – оцінка з іспиту зі спеціальності за 100 бальною шкалою; 
S2 – оцінка з іспиту з іноземної мови за 100 бальною шкалою; 

S3 – оцінка за дослідницьку пропозицію за 100 бальною шкалою; 

5.3. До участі в конкурсному відборі допускаються вступники, які за 

результатами вступних випробування отримали не менше 60 балів з кожного з 
конкурсних предметів. 

5.4. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови 

дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing 
System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня 

B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); 

німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); 
французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня 

B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), 

за рішенням відбіркової комісії звільняються від складання вступного іспиту з 
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати 

прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим 

балом. 

VI. Надання рекомендацій для зарахування 

6.1. За результатами вступних випробувань, формуються рейтингові 

списки вступників, які оприлюднюються на інформаційних стендах аспірантури 

та офіційному сайті Університету. 
6.2. Рекомендації щодо зарахування на місця державного замовлення та 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб приймаються відбірковою 

комісією щодо кожного вступника. 

6.3. У разі обчислення однакового конкурсного балу, переважне право 
при наданні рекомендації до зарахування до магістратури на місця державного 

замовлення мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою 

радою факультету, мають диплом магістра з відзнакою, міжнародні сертифікати 

з іноземної мови та певні наукові здобутки (наукові публікації, участь у 
конференціях, дипломи переможців конкурсів наукових студентських робіт 

тощо). 

VIІ. Виконання вимог до зарахування та зарахування до аспірантури 

7.1. Рекомендовані до зарахування вступники мають виконати умови до 

зарахування – укласти типову угоду (при рекомендації до зарахування на місця 

державного замовлення) або договір про навчання в аспірантурі (при 

рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та/ або юридичних 
осіб). 

7.2. Особи, які в установлені цим Додатком строки не виконали вимог 

для зарахування, втрачають право в поточному році на зарахування до 
аспірантури. 

 

РОЗДІЛ 2. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ 
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І. Загальні положення 

 

1.1. Цим Додатком визначається Правила прийому на навчання у 2022 році 

до докторантури для підготовки та захисту дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора наук.  
1.2. Правила прийому до докторантури діють з 01 червня 2022 року до 

31 травня 2023 року. 

1.3. Підготовка здобувачів наукового ступеня доктора наук в Університеті 

здійснюється докторантурою. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими 
здійснюється прийом до докторантури ДВНЗ «ДонНТУ» наведено в табл. 3. 

 

Таблиця 3 – Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими 
здійснюється прийом до докторантури ДВНЗ «ДонНТУ» 

 

Галузь знань Спеціальність 

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 

12 Інформаційні технології 

121 Інженерія програмного забезпечення 

122 Комп’ютерні науки  

123 Комп’ютерна інженерія 

15 Автоматизація та приладобудування 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології  

18 Виробництво та технології 184 Гірництво 

26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека 

 

1.4. Для проведення прийому до докторантури створюється відбіркова 

комісія під головуванням проректора ДВНЗ «ДонНТУ» з наукової роботи. Члени 

відбіркової комісії обираються з числа керівників структурних підрозділів, а 
також членів Спеціалізованих вчених рад за відповідними спеціальностями. 

1.5. Фінансування підготовки докторантів у базовому університеті 

ДВНЗ «ДонНТУ» здійснюється за кошти державного бюджету. 
1.6. Навчання у докторантурі здійснюється за очною формою. 

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі становить 2 роки. 

1.7. Здобувати науковий ступінь доктора наук в Університеті мають право 

тільки громадяни України. Прийом до докторантури до базового університету 
ДВНЗ «ДонНТУ» здійснюється на конкурсній основі.  

II. Вимоги до вступників 

 

2.1. На навчання для здобуття освітнього ступеня доктора наук 
приймаються особи, які здобули освітньо-науковий ступінь доктора філософії 

або науковий ступінь кандидата наук. 

2.2. До докторантури приймаються особи, які мають наукові здобутки та 

опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних 
реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами 

до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені), а також 
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мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді 

дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей. 

III. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

 

3.1. Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників, 

конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки:  

 

Таблиця 4 – Основні етапи вступної кампанії 
Етап вступної кампанії Строки 

Подання на розгляд кафедри розгорнутої наукової 

пропозиції 
4 червня – 30 червня 2022 р. 

Початок прийому заяв та документів 25 серпня 2022 р. 

Закінчення прийому заяв та документів 02 вересня 2022 р. 

Рекомендація щодо вступу до докторантури 29 вересня 2022 р. 

Виконання вступниками вимог до зарахування 30 вересня 2022 р. 

Зарахування до докторантури 01 жовтня 2022 р. 

Прийом документів здійснюється за адресою: м. Луцьк, вул. Софії 

Ковалевської, 29, к.216 

IV. Порядок прийому заяв та документів  

4.1. Вступники до докторантури ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття наукового 
ступеня доктора наук подають одну заяву на одну спеціальність у паперовій 

формі. 

4.2. До заяви вступники подають (з пред’явленням оригіналів): 

- заява вступника; 

- копія паспорта та ІПН; 
- копія диплома про вищу освіту; 

- копія додатку до диплому; 

- копія диплому доктора філософії або кандидата наук; 

- копія атестату доценту (за наявності); 

- список опублікованих наукових праць і винаходів;  

- письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором 

наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником 
відповідного вищого навчального закладу (наукової установи), із згодою бути 

науковим консультантом в разі його вступу до докторантури; 

- розгорнута наукова пропозиція (план дослідницької роботи та інформація про 

обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених 
досліджень до захисту); 

- витяги з протоколів засідань кафедри та вченої ради факультету про розгляд 

наукової пропозиції та рекомендацію щодо вступу до докторантури;  

- рекомендаційний лист(и) (зокрема, від потенційного роботодавця та/або 
вченого, зацікавленого у науковій співпраці з вступником у разі його 
зарахування до докторантури). 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 2 
до Правил прийому ДВНЗ «ДонНТУ» 

ПОРЯДОК 
прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем 

проживання яких є тимчасово окуповані території 

Луцьк-2022 

Введено в дію: 

Наказ в.о. ректора 
ДВНЗ «ДонНТУ» 
№lDS-вiд / Cf О J;_ 2022 р. 
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Додаток до Правил прийому розроблено Приймальною комісією Державного 
вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» 
відповідно до  

Наказу МОН № 271 від 01.03.2021 р. «Про затвердження порядку прийому для 
здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) 
освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території 
окремих регіонів Донецької та Луганської областей, території населених 
пунктів на лінії зіткнення», (зареєстровано в Міністерстві юстиції Україні 15 
квітня 2021 р. № 505/36127), 

Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році (далі – 
Порядок прийому 2022),затвердженого Наказом МОН №392 від 27.04.2022 
(Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 р. за 
№ 487/37823 https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-
2022/05.05.2022/Poryadok.pryyomu.VO.392-400.05.05.2022.pdf 

 

І. Загальні положення 
 

1.1. Цей Додаток визначає особливості прийому на навчання до 

ДВНЗ «ДонНТУ» осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані 

території через центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» (відповідно до 
Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що 

розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 07 лютого 2014 року № 1085-р (у редакції розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року №79-р) 
 

1.2. У цьому Додатку терміни вживаються в таких значеннях: 

Заявник ОЦ «Донбас-Україна» – особа, яка після 14 квітня 2014 року 
завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти на тимчасово 

окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей. 

Заявник ОЦ «Крим-Україна» – особа, яка після 20 лютого 2014 року 
завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти в закладі 

освіти на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя. 

1.3. Цей Додаток поширюється також на Заявників, які переселилися з 
тимчасово окупованих територій або з території населених пунктів на лінії 

зіткнення після 01 січня 2022 року. 

1.4. Заявники мають право вступати до ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття 
освітнього ступеня бакалавр на конкурсних засадах (за вибором Заявника): 

за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022 р. 

зовнішнього незалежного оцінювання 2019–2021 рр.; 

за результатами індивідуальної усної співбесіди відповідно до Порядку 
проведення індивідуальних усних співбесід у ДВНЗ ДонНТУ у 2022 р. 

 

II. Вимоги до рівня освіти вступників 

 

2.1. Заявник має право вступати до ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття 

освітнього ступеня «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/10/12/1096-umoviporyadok-na-sayt.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/10/12/1096-umoviporyadok-na-sayt.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/10/12/1096-umoviporyadok-na-sayt.pdf


 3 

У разі відсутності у Заявника документа про повну загальну середню освіту, 
подається довідка освітнього центру «Донбас-Україна» або «Крим-Україна», що 

має бути замінена на документ державного зразка протягом 4 місяців. 

 

III. Строки прийому заяв та документів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

 

3.1. Додатково до п. 2 Розділу ІІ Правил прийому до ДВНЗ «ДонНТУ», 
прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників на основі повної 

загальної середньої освіти через центри «Донбас-Україна», «Крим-Україна» на 

денну та заочну форму навчання: 
 

Етапи вступної кампанії Контрольні дати 

Початок прийому заяв та документів 07 червня 2022 р. 
Закінчення прийому заяв та документів на 
денну/заочну форму для здобуття вищої освіти 
за кошти державного бюджету/контракту 

1 етап: до 18:00 16 серпня 2022 року 
2 етап: до 12:00 29 вересня 2022 року 

Строки проведення індивідуальних усних 
співбесід на денну/заочну форму для здобуття 
вищої освіти за кошти державного 
бюджету/контракту 

1 етап: до 16 серпня 2022 року (включно) 
2 етап: до 29 вересня 2022 року (включно) 

Надання рекомендацій для зарахування, 
оприлюднення списку рекомендованих на 
денну/заочну форму для здобуття вищої освіти 
за кошти державного бюджету/контракту 

1 етап: до 12:00 17 серпня 2022 року 
2 етап: до 12:00 29 вересня 2022 року 

Виконання вимог до зарахування  1 етап: до 10:00 20 серпня 2022 року 
2 етап: до 10:00 30 вересня 2022 року 

Зарахування Заявників: 
на денну/заочну форму для здобуття вищої 
освіти за кошти державного 
бюджету/контракту* 

1 етап: до 15:00 22 серпня 2022 року 
2 етап: до 15:00 30 вересня 2022 року 

* зараховані на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб Заявники можуть бути 

переведені на місця за кошти державного бюджету за умови додаткового виділення таких місць для 
ДВНЗ «ДонНТУ» рішенням Конкурсної комісії МОН 

 

IV. Порядок прийому заяв та документів  

для участі у конкурсному відборі  

 

4.1. Особливості подання документів Заявником: 

 документи подаються особисто в письмовій формі; 

 свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку;  

 за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього, 

Заявник подає довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального 
закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання 

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання; 

 за бажанням подається сертифікат(и) НМТ 2022 р. або зовнішнього 

незалежного оцінювання 2019–2021 рр.; 



 4 

 Заявник, який не проходить у Центрах річне оцінювання, державну 

підсумкову атестацію, подає до ДВНЗ «ДонНТУ» документ про освіту 

державного зразка. 

4.2. Додатково до переліку документів, що вказані у пп. 2.11 Розділу ІІ 
Правил прийому до ДВНЗ «ДонНТУ» у 2022 році для вступу до 

ДВНЗ «ДонНТУ» необхідно надати документи за таким переліком: 

 свідоцтво про народження (для осіб, що не мають паспорт громадянина 

України із реєстрацією); 

 документ, що підтверджує, що місце проживання є населений пункт, що 
знаходиться на території проведення антитерористичної операції (на 

період її проведення), території здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх 
здійснення), території населених пунктів на лінії зіткнення згідно додатку 

А (паспорт громадянина України Заявника із реєстрацією, паспорт 

громадянина України із реєстрацією батьків (одного з батьків) або інших 
законних представників (для неповнолітніх Заявників)), тимчасово 

окупована територія; 

 за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до 
нього, довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу 

про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової 

атестації. 

 
V. Організація і проведення конкурсу 

 

5.1. Заявник проходить індивідуальну усну співбесіду відповідно до 
обраної спеціальності. За бажанням, Заявник подає сертифікати НМТ 2022 р., 

ЗНО 2019 – 2021 рр. 

5.2. Конкурсний бал Заявника, який вступає на основі повної загальної 

середньої освіти, визначається як сума вступного іспиту (іспитів) або 
сертифікату (сертифікатів) з предмету (предметів), визначеного Правилами 

прийому, помножених на вагові коефіцієнти, що встановлені Правилами 

прийому до ДВНЗ «ДонНТУ». Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці. 
5.3. Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України 

можуть використовуватись в якості оцінок вступних іспитів (за вибором 

Заявника). 

 
VІ. Надання рекомендацій для зарахування та зарахування 

 

6.1. У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в 
наказах про зарахування прізвища вступників шифрують, а саме кожному 

вступнику присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ 

відповідає коду навчального закладу в Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти; ДДДДДДД – коду фізичної особи – вступника в Єдиній державній 
електронній базі з питань освіти. 
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6.2. Після прийняття приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ» рішення про 
рекомендування до зарахування Заявники зобов’язані виконати вимоги для 

зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали 

документів, передбачені Правилами прийому, з урахуванням особливостей, 
зазначених у цьому Додатку. 

6.3. Оригінали документів Заявників, які проходили річне оцінювання та 

державну підсумкову атестацію в ОЦ «Донбас-Україна», «Крим-Україна» та 

вступили до ДВНЗ «ДонНТУ» за довідками, обов’язково мають бути подані до 
деканату впродовж чотирьох місяців після початку навчання. У разі неподання 

цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з 

ДВНЗ «ДонНТУ». 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою ДВНЗ «ДонНТУ» 

Додаток З 
до Правил прийому ДВНЗ <<ДонНТУ» 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ 
ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ>> 
<<ДЕРЖАВНА СЛУЖБА» 

у 2022 році 

Луцьк-2022 

Введено в дію: 

Наказ в.о. ректора 
ДВНЗ «ДонНТУ» 
№lDS-вiд / Cf О J;_ 2022 р. 
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І. Загальні положення 

1.1. Базовий університет ДВНЗ «ДонНТУ» здійснює підготовку слухачів 

за освітнім ступенем підготовки «магістр» з галузі знань: «Публічне управління 

та адміністрування», спеціальності: «Публічне управління та адміністрування». 

1.2. Метою навчання слухачів є формування системи теоретичних знань та 
практичних навичок і вмінь у галузі державного управління, публічного 

адміністрування, правового регулювання державного управління; сприяння 

успішному виконанню завдань адміністративної реформи та ефективному 
здійсненню політичного курсу на модернізацію країни. 

1.3. Навчання планується за освітньою програмою: «Державна служба» 

відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та 
адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року 

№ 789 (далі – Порядок  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-2009-%D0%BF). 
1.2. Фінансування підготовки магістрів спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування» у базовому університеті ДВНЗ «ДонНТУ» 

здійснюється:  

- за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням 
Національного агентства України з питань державної служби); 

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.  

1.3. Навчання в магістратурі державного управління здійснюється за 

денною та заочною формами.  
1.4. Строк навчання за денною та заочною формами становить 16 місяців. 

1.5. Прийом до магістратури держуправління ДВНЗ «ДонНТУ» 

здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування 
навчання. 

 

II. Вимоги до рівня освіти вступників 

2.1. До магістратури державного управління на конкурсній основі 
приймаються особи, які здобули ступінь вищої освіти магістра 

(спеціаліста)/бакалавра.  

2.2. На навчання за державним замовленням приймаються державні 
службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь 

вищої освіти магістра/бакалавра, працюють в органах державної влади чи 

органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в 

органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання 
документів до приймальної комісії. 

2.3. На навчання за державним замовленням не приймаються: 

- державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які 
раніше навчалися за державним замовленням і здобули ступінь вищої освіти 

магістра (спеціаліста) за спеціальностями галузі знань «Державне управління» 

або за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування» або за спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування» галузі знань «Управління та адміністрування» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-2009-%D0%BF
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- особи, щодо яких існують встановлені законом обмеження, пов’язані з 
прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування і 

перебуванням на ній. 

2.4. Особи, які вступають для здобуття ступеня магістра за будь-якою 

освітньою програмою на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста) виключно за кошти фізичних та / або юридичних осіб можуть 

за вибором або подати результати єдиного вступного іспиту та/або єдиного 

фахового вступного випробування, або складати вступні випробування в 
Університеті за власним вибором. 

2.5. До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно подали 

всі необхідні документи для вступу згідно з розділом ІІІ цього додатку. 

 
III. Строки прийому заяв та документів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

3.1. Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників, вступні 

випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки*:  

Етапи вступної кампанії 
Строки 

І хвиля ІІ хвиля 

Початок прийому заяв та 
документів 

16 серпня 2022 р. 01 жовтня 2022 р. 

Закінчення прийому заяв та 

документів 
15 вересня 2022 р. 26 жовтня 2022 р. 

Проведення вступних випробувань 
16-17 вересня 

2022р. 

27-28 жовтня 

2022 р. 

Рекомендація щодо вступу до 

магістратури 
19 вересня 2022 р. 28 жовтня 2022 р. 

Зарахування до магістратури 25 вересня 2022 р. 29 жовтня 2022 р 
*– за наявністю вакантних місць після зарахування до магістратури держуправління може 

бути проведений додатковий конкурсний відбір окремим наказом ректора. 

 
IV. Порядок прийому заяв та документів  

для участі у конкурсному відборі до магістратури держуправління 

4.1. Вступники подають заяви виключно у паперовій формі.  

4.2. До заяви про вступ до вищого навчального закладу на навчання 
додаються: 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 см; 

- документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України "Про 
Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що  підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, а також копії 

цих документів; 

- військово-обліковий документ та його копію (у військовозобов’язаних – 
військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників – посвідчення про 

приписку до призовних дільниць); 

- оригінали та копії диплома про освіту та додатка до нього; 
- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 
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- копія трудової книжки, засвідчені в установленому порядку кадровою 
службою абітурієнта або відомості про трудову діяльність з реєстру 

застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного 

соціального страхування (подається тільки на навчання за державним 

замовленням); 
- довідка з місця роботи про належність займаної посади до відповідної  

групи оплати праці (подається тільки на навчання за державним замовленням); 

- екзаменаційний лист єдиного вступного іспиту. 
Під час подання копій документів вступник пред’являє особисто оригінали 

документів. Копії повинні бути засвідчені в установленому порядку або 

Приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ». 

4.3. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий 
за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура 

визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно 

до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 
«Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за 

№ 614/27059. 

 
V. Організація і проведення вступних випробувань 

5.1. Прийом осіб на навчання здійснює відбіркова комісія, до складу якої 

можуть включатися представники територіального органу Нацдержслужби, 

інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування (за згодою), 
провідні фахівці у сфері державного управління, а також представники 

громадських організацій (за згодою). 

5.2. Вступні випробування зі спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» для осіб, що вступають на основі ОС Магістр/ ОКР Спеціаліст 

складаються з: 

1) письмового вступного іспиту з основ держави і права; 

2) письмового вступного іспиту з основ економіки; 
3) єдиного вступного іспиту з іноземної мови; 

4) співбесіди з питань, що стосуються державного управління.  

5.3. Апеляції за результатами вступних випробувань розглядає комісія, до 
складу якої включається представник територіального органу Нацдержслужби. 

Склад апеляційної комісії затверджує ректор вищого навчального закладу. 

5.4. Вступні випробування зі спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» для осіб, що вступають на основі ОС Бакалавр складаються з: 
1) єдиного вступного іспиту з іноземної мови; 

2) єдиного фахового вступного випробування (один з предметних тестів на 

вибір вступника та тест загальної навчальної компетентності) 
 

VI. Проведення конкурсу 

6.1. Для конкурсного відбору осіб, що вступають до магістратури на основі 

ОС Магістр / ОКР Спеціаліст, конкурсний бал (Кб) обчислюється за наступною 
формулою:  
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Кб= 0,5*П1+ 0,5*П2, 
 

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови або іспиту з 

іноземної мови за шкалою від 100 до 200; 

П2 – сума оцінок фахового вступного випробування з основ держави і 
права та фахового вступного випробування з основ економіки, співбесіди з 

питань, що стосуються державного управління за шкалою за шкалою 100-

200 балів; 
6.2. Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі осіб, які 

з іспитів отримали оцінку не нижче встановленого Програмою вступного 

випробування мінімуму. 

6.3. Для конкурсного відбору осіб, що вступають до магістратури на основі 
ОС Бакалавр, конкурсний бал (Кб) обчислюється за формулою: 

 

Кб= 0,5*П1+ 0,5*П2, 

 

П1 – оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (за шкалою 

від 100 до 200 балів); 

П2 – сума оцінок фахового вступного випробування з основ держави і 
права та фахового вступного випробування з основ економіки, співбесіди з 

питань, що стосуються державного управління за шкалою за шкалою 100-

200 балів. 

 
VIІ. Надання рекомендацій для зарахування 

7.1. На підставі результатів вступних випробувань до магістратури 

держуправління приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника. 
Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця, за кошти 

державного бюджету, приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 

3.1 цього Додатку. 

7.2. У разі одержання однакових балів переважне право при зарахуванні до 
магістратури мають вступники, які успішно закінчили попередній навчальний 

заклад, мають міжнародні сертифікати з іноземної мови та певні наукові 

здобутки (наукові публікації, учать у конференціях, дипломи переможців 
конкурсів наукових студентських робіт, тощо)., більший стаж державної служби 

– при зарахування на навчання за державним замовленням. 
 

VIІІ. Зарахування до магістратури 

8.1. На підставі результатів вступних випробувань до магістратури 

приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.  
8.2. Рішення про зарахування осіб як слухачів на навчання за державним 

замовленням за результатами вступних випробувань ухвалює приймальна 

комісія ДВНЗ «ДонНТУ» за погодженням з Нацдержслужбою. Рішення 

приймальної комісії затверджується наказом ректора ДВНЗ «ДонНТУ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 

до Правил прийому ДВНЗ «ДонНТУ» 

 

ПОРЯДОК АКРЕДИТАЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПРИЙМАЛЬНІЙ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ 

у 2022 році 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луцьк – 2022  
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1. Акредитація представників засобів масової інформації при 

приймальній комісії Університету здійснюється відповідно до Конституції 

України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної 

інформації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про 

телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації», Статуту та Правил 

внутрішнього розпорядку Університету (іншими нормами чинного 

законодавства України). 

2. Акредитація проводиться з метою сприяння професійній діяльності 

акредитованих представників засобів масової інформації та забезпечення 

відкритості і прозорості при проведенні прийому до Університету, надання 

можливостей всебічного та об’єктивного висвітлення засобами масової 

інформації діяльності Приймальної комісії 

3. Право на акредитацію мають представники засобів масової 

інформації України, незалежні журналісти, а також іноземні кореспонденти та 

представники іноземних засобів масової інформації, акредитовані 

Міністерством іноземних справ України. 

4. Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової 

інформації при Приймальній комісії Університету здійснюється Головою 

Приймальної комісії за поданням відповідального секретаря. 

5. На підставі розпорядження Голови Приймальної комісії, 

відповідальним секретарем Приймальної комісії видається акредитаційна картка 

(Додаток А). 

6. Строк дії акредитації визначає Голова Приймальної комісії, але не 

більше ніж на 10 (десять днів). 

7. Заявки про акредитацію подаються на ім’я Голови Приймальної 

комісії не пізніше ніж за три дні до дня проведення засідання Приймальної 

комісії. 

8. Заявка подається у письмовому вигляді на офіційному бланку засобу 

масової інформації за підписом керівника засобу масової інформації та 

засвідчується печаткою засобу масової інформації. 

9. Українські засоби масової інформації у заявці на акредитацію 

зазначають:  

 повна назва засобу масової інформації; 

 засновників або видавців засобу масової інформації;  

 його статутні завдання;  

 періодичність випуску, тираж на час подання заявки (для друкованих 

засобів масової інформації);  

 сферу (регіон) поширення засобу масової інформації;  



3 

 адресу засобу масової інформації;  

 номери телефонів керівників засобу масової інформації;  

 номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації 

засобу масової інформації;  

 потребу засобу масової інформації в кількості індивідуальних 

акредитаційних карток тимчасової акредитації;  

 список журналістів і технічних працівників (прізвище, ім’я та по 

батькові), яких Приймальна комісія вписуватиме в акредитаційні картки. 

Зазначені особи надають по дві фотографії для оформлення індивідуальних 

акредитаційних карток (не більше 2 осіб). 

10. Зарубіжні засоби масової інформації у заявці на акредитацію 

зазначають:  

 адресу центральної редакції засобу масової інформації, адресу 

кореспондентського пункту засобу масової інформації в Україні;  

 номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації 

засобу масової інформації;  

 потребу засобу масової інформації в кількості індивідуальних 

акредитаційних карток тимчасової акредитації;  

 список журналістів і технічних працівників (прізвище, ім’я та по 

батькові), яких Приймальна комісія вписуватиме в акредитаційні картки. 

Зазначені особи надають по дві фотографії для оформлення індивідуальних 

акредитаційних карток (не більше 2 осіб), а також копії відповідних посвідчень 

працівників зарубіжного засобу масової інформації. 

11. Керівник засобу масової інформації у письмовій формі повідомляє 

Університет про втрату або пошкодження певної акредитаційної картки та може 

одночасно у зв’язку з цим звернутись з поданням про поновлення акредитаційної 

картки.  

У разі звільнення журналіста чи технічного працівника засобу масової 

інформації, який користувався акредитаційною карткою, керівник відповідного 

засобу масової інформації у триденний строк повідомляє про це Університет. 

12. Заявка на акредитацію, яка не містить відомостей, зазначених 

відповідно у пунктах 9, 10 цього Додатку, не розглядається.  

13. Акредитація припиняється у випадку: порушення законів України, 

умов і загального режиму роботи приймальної комісії, встановлення в судовому 

порядку фактів поширення недостовірної інформації, що завдала шкоду діловій 

репутації, честі і гідності фізичних і юридичних осіб, власності; поширення 

інформації, що не відповідає дійсності; завершення строку акредитації; 

порушення Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Університету. 
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Додаток А до Порядку акредитації 

представників засобів масової інформації 

при Приймальній комісії Університету 

 

 

Зразок акредитаційної картки журналістів і технічних працівників засобів 

масової інформації при Приймальній комісії Університету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приймальна комісія ДВНЗ «ДонНТУ» 

Акредитаційна картка № ____ 

 

 

Фото 

 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

_____________________________________ 

(посада ) 

є акредитованим представником  

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(назва засобу масової інформації) 

при Приймальній комісії ДВНЗ «ДонНТУ»  

 

Посвідчення дійсне з ____ ________ 20__ року  

по ____ ________ 20__ року. 

 

Голова Приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» 

 

________________    _________________ 
(Підпис)        М.П. (Посада, ПІБ)  

 
Дата видачі __________________  

 
Без документа, що засвідчує особу недійсне. 

 


