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з
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

ДО ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА У 2022 РОЦІ

Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному 
університеті імені Василя Стуса здійснюється відповідно до наказу Міністерства 
освіти і науки України від 19.04.2021 №49-л «Про ліцензування освітньої 
діяльності» та наказу Міністерства освіти і науки України від 30.03.2021 № 37-л 
«Про ліцензування освітньої діяльності» для спеціальності 081 «Право», а також 
№115-л від 20.06.2022 для спеціальності «Міжнародне право».

Правила прийому до Донецького національного університету імені Василя 
Стуса у 2022 році (далі - Правила прийому) розроблені приймальною комісією 
Донецького національного університету імені Василя Стуса (далі - Приймальна 
комісія) відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти 
в 2022 році (далі - Порядок), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України за № 392 від 27 квітня 2022 року (зі змінами, внесеними наказом 
Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400 і 
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за 
№№ 488/37824, 489/37825 та змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і 
науки України від 29 червня 2022 року № 598 (враховуючи зміни, внесені 
наказом Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2022 року № 608).

Правила прийому діють до 31 грудня 2022 року (стосовно прийому 
іноземних студентів до набуття чинності Правил прийому на 2023 рік).

І. Загальні положення

Донецький національний університет імені Василя Стуса (далі - 
Університет) оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенями освіти, 
спеціальностями (спеціалізаціями), освітніми програмами, формами навчання 
відповідно до ліцензії та в межах ліцензованого обсягу.

Прийом до Університету здійснюється на конкурсній основі за рахунок 
видатків державного бюджету (державне замовлення); за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб (на умовах договору).

Організацію прийому вступників до Університету здійснює Приймальна 
комісія, склад якої затверджено ректором Університету (Наказ № 502.05 від 
23.12.2022 зі змінами від 16.05.2022 Наказ № 123.05). Головою Приймальної 
комісії є ректор. Приймальна комісія діє згідно з положенням про Приймальну 
комісію Донецького національного університету імені Василя Стуса, 
затвердженого на засіданні Вченої ради від 29 грудня 2020 року Протокол № 7 
(зі змінами, ухваленими на засіданні Вченої ради від 26 травня 2022 року 
Протокол № 15).
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Ректор Університету забезпечує дотримання законодавства України, 

зокрема Умов і цих Правил прийому, а також відкритість і прозорість роботи 
Приймальної комісії.

Рішення Приймальної комісії, ухвалені в межах її повноважень, є підставою 
для видання відповідного наказу ректором та/або виконання процедур вступної 
кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до Університету, вирішуються 
Приймальною комісією на своїх засіданнях. Рішення Приймальної комісії 
оприлюднюються на офіційному вебсайті (www.donnu.edu.ua) у день прийняття 
або не пізніше наступного дня після ухвалення відповідного рішення.

У цих Правилах прийому терміни вжито в таких значеннях:

адресне розміщення бюджетних місць — надання вступнику рекомендації 
до зарахування на місця навчання за кошти державного або місцевого бюджету 
(за державним або регіональним замовленням) на підставі його конкурсного 
бала;

відкрита конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, для якої кількість 
місць для навчання за державним замовленням визначається під час адресного 
розміщення бюджетних місць у межах між кваліфікаційним мінімумом та 
максимальним обсягом державного замовлення або дорівнює нулю в разі 
неможливості сформувати кваліфікаційний мінімум державного замовлення;

вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття 
вищої освіти, що проводиться у формі вступного іспиту для іноземців, 
індивідуальної усної співбесіди, магістерського комплексного тесту, 
магістерського тесту навчальної компетентності, національного 
мультипредметного тесту, фахового іспиту;

вступний іспит для іноземців - форма вступного випробування, яка 
передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з одного або декількох 
конкурсних предметів, результати якого зараховуються до конкурсного бала 
вступника, або за результатами якого вступник не допускається до участі в 
конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань (виставляються оцінки 
за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну 
оцінку вступника («незадовільно»));

вступник - особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному 
відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;

індивідуальна усна співбесіда - форма вступного випробування, яка 
передбачає очне або дистанційне у визначених цими Правилами випадках (за 
рішенням Приймальної комісії Університету з урахуванням можливостей 
вступника) оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) 
вступника з одного, двох або трьох предметів (складових), за результатами якої 
за кожний предмет (складову) виставляються оцінки за шкалою 100 - 200 (з 

http://www.donnu.edu.ua
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кроком від одного до десяти балів) або ухвалюється рішення про негативну 
оцінку вступника ("незадовільно");

кваліфікаційний мінімум державного замовлення - мінімальна кількість 
вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію під 
час адресного розміщення бюджетних місць для відкриття набору на неї (тільки 
для спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається 
особлива підтримка);

квота для іноземців - визначена частина обсягу бюджетних місць, яка 
використовується для прийому вступників з числа:

- іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних 
договорів України;

- закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням закордонного 
українця і які не проживають постійно в Україні;

квота-1 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для 
відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для 
фіксованих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому 
вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ 
на основі індивідуальної усної співбесіди (крім осіб, які мають право на квоту- 
2), та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,

квота-2 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для 
відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для 
фіксованих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому 
вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ 
відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої освіти осіб, які проживають 
на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та 
Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 
року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року 
за № 505/36127 (далі - наказ № 271) або місце проживання яких зареєстровано 
(задекларовано) на особливо небезпечній території;

конкурсна пропозиція - пропозиція Університету щодо кількості місць для 
прийому вступників на певний рівень вищої освіти, освітню програму (освітні 
програми), форму здобуття освіти, курс, переліку конкурсних предметів, строку 
навчання на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо- 
кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, фіксовані та небюджетні 
конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції входять в широку 
конкурсну пропозицію. У разі якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька 
освітніх програм, в Правилах прийому зазначено порядок розподілу здобувачів 
вищої освіти між освітніми програмами та строки обрання їх здобувачами;

конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка 
розраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними 
показниками з точністю до 0,001 відповідно до Порядку та Правил прийому;
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конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції 

на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв 
вступників та/або розгляду мотиваційних листів у встановлених Порядком та 
цими Правилами прийому випадках для здобуття вищої освіти (на конкурсній 
основі);

конкурсний предмет - навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних 
досягнень з якого (якої) враховується під час проведення конкурсного відбору на 
навчання до Університету;

магістерський комплексний тест - форма вступного випробування для 
вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня 
вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), 
яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з іноземної мови та 
права, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти 
відповідно до законодавства;

магістерський тест навчальної компетентності - форма вступного 
випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 
здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, яка передбачає оцінювання 
готовності вступника до опанування освітньої програми магістерського рівня, 
яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до 
законодавства;

максимальний обсяг державного замовлення - максимальна кількість 
вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яка може бути рекомендована 
для зарахування на місця державного замовлення;

мотиваційний лист - викладена вступником письмово у довільній формі 
інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму 
(спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та 
інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі 
необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) 
матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію;

національний мультипредметний тест — форма вступного випробування, 
яка передбачає оцінювання результатів навчання з української мови, математики 
та історії України, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості 
освіти відповідно до законодавства;

небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не 
надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за 
державним або регіональним замовленням);

особливо небезпечна територія - територія України, яка визнана тимчасово 
окупованою в умовах воєнного стану відповідно до пункту 3 частини першої 
статті 3 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 
режим на тимчасово окупованій території України", територіальні громади, що 
розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в 
тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), переліки яких сформовано в 
електронній формі відповідно до Положення про інформаційну систему
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формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі 
проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, 
оточенні (блокуванні), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 07 травня 2022 року № 562, а у разі відсутності технічної можливості 
формування такого переліку в електронній формі - затверджені Мінреінтеграції 
за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, 
Київської міської військових (військово-цивільних) адміністрацій;

право на зарахування за квотами - право вступника щодо зарахування на 
навчання до Університету за квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців, що 
реалізується відповідно до Правил прийому та Порядку;

пріоритетність - визначена вступником під час подання заяв черговість (де 
1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду у разі адресного розміщення 
бюджетних місць;

рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю 
зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, який формується відповідно 
до Правил прийому;

технічна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою 
Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення 
відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з 
питань освіти (далі - ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну 
помилку;

фаховий іспит - форма вступного випробування для вступу на основі 
здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного 
рівня вищої освіти, яка передбачає очну або дистанційну перевірку здатності до 
опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих 
раніше компетентностей;

фіксована конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція із заздалегідь 
визначеною кількістю місць для навчання за кошти державного або місцевого 
бюджету (за державним або регіональним замовленням);

широка конкурсна пропозиція — сукупність відкритих конкурсних 
пропозицій, яка складає спільну пропозицію державними закладами вищої 
освіти сукупного обсягу (суперобсягу) бюджетних місць для прийому 
вступників на місця навчання за кошти державного бюджету (за державним 
замовленням) на певну галузь, спеціальність (спеціалізацію) та форму здобуття 
освіти (широкий конкурс). Відкрита конкурсна пропозиція може входити лише 
до однієї широкої конкурсної пропозиції.

Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі 
України «Про закордонних українців».

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу 
освіту».
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II. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

1. Для здобуття вищої освіти в Донецькому національному університеті 
імені Василя Стуса приймаються:

- особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо- 
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній ступінь молодшого 
бакалавра - для здобуття ступеня бакалавра;

- особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний 
рівень спеціаліста), - для здобуття ступеня магістра;

- особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста), - для здобуття ступеня доктора філософії.

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються 
особи, які здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 «Право» або 293 
«Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 
«Міжнародне право».

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 здобувана вищої 
освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в Університеті або в 
іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних виконанню вимог 
до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані 
протягом першого року навчання.

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особам, які 
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній 
ступінь молодшого бакалавра, Університет може перезарахувати кредити ЄКТС, 
максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра (за 
відсутності стандарту - не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть 
прийматись на другий курс навчання.

3. Прийом на навчання проводиться на конкурсні пропозиції за 
спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 
№ 266 та на міждисциплінарні освітні програми, які відповідають Вимогам до 
міждисциплінарних освітніх (наукових) програм, затверджених наказом 
Міністерства освіти у науки України від 01 лютого 2021 року №128 «Про 
затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм», 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2021 р. за № 454/36076.

Конкурсні пропозиції Університет формує та вносить до ЄДЕБО у визначені 
Порядком строки.

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень 
державною мовою і можуть дублюватися іншими мовами.
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4. Особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти осіб, місцем 

проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів 
на лінії зіткнення та адміністративної межі або які переселилися з таких 
територій після 01 січня 2022 року, в частині проходження річного оцінювання 
та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про 
повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту 
відповідно до законодавства), визначаються відповідно до 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 
районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії 
зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
01 березня 2021 року №271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15 квітня 2021 року за№ 505/36127.

Особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти осіб, місце 
проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній 
території визначено у розділі VIII цього Порядку.

5. Особливості прийому на навчання до Університету за освітньо- 
професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування» за державним замовленням Національного 
агентства України з питань державної служби визначаються Порядком прийому 
на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне 
управління та адміністрування», затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 липня 2009 року № 789.

III. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється за 
рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору).

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на 
конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь 
вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого 
бюджету в державних і комунальних закладах вищої освіти, а також за 
відкритими конкурсними пропозиціями у приватних закладах вищої освіти.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти 
державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 
замовленням), можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу.

3. Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на 
основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) (з 
урахуванням вимог абзацу шостого пункту 1 розділу II цих Правил прийому), за 
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умови успішного проходження вступних випробувань. Університет може 
встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо включення 
додаткових обов’язкових навчальних компонентів до індивідуального 
навчального плану та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей 
різних галузей знань. Фінансування навчання за кошти державного та місцевого 
бюджетів (за державним або регіональним замовленням) здійснюється в межах 
строку навчання за навчальним планом відповідної освітньої програми, який 
визначається з розрахунку один навчальний рік на 60 кредитів ЄКТС.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого 
бакалавра, можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 
другий курс з нормативним строком навчання в межах ліцензійного обсягу або 
максимального обсягу, встановленого для конкурсної пропозиції.

4. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або 
місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним 
ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного 
здобуття вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до 
державного або місцевого 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. Ця вимога не застосовується до учасників бойових дій та прийому на 
навчання курсантів до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої 
освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти.

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра медичного, 
фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної 
середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 
ступеня молодшого бакалавра вважається вступом одночасно для здобуття 
ступенів бакалавра та магістра відповідно до пункту 1 розділу II Порядку.

5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за 
другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти:

- 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 вступають на навчання до вищих військових навчальних 
закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових 
навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

якщо вони мають направлення на навчання, видане державним 
(регіональним) замовником відповідно до законодавства.
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6. Іноземці та особи без громадянства, зокрема 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.

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

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями 
(спеціалізаціями, предметними спеціальностями, освітніми програмами, 
рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або 
місцевого бюджетів, крім випадків поєднання галузей знань, спеціальностей, 
спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній програмі, або 
здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного 
спрямувань на основі повної загальної середньої освіти (освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 
фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра), яке 
вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра.

8. Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного 
(регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі 
місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000. Обмеження щодо 
переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення не 
застосовується до осіб, зазначених у пункті 7 розділу VIII Правил прийому та 
Порядку.

9. Прийом на навчання вступників за спеціальностями 081 «Право» за 
державним або регіональним замовленням для здобуття ступенів бакалавра, 
магістра за заочною формою здобуття освіти в 2022 році не проводиться, 
зарахування (переведення) на навчання на місця за державним (регіональним) 
замовленням не проводиться.

IV. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для 
певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає 
присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено 
додаткове регулювання.

Прийом на навчання на міждисциплінарні освітні (освітньо-наукові) 
програми здійснюється в межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої 
освіти.

2. Прийом на навчання за державним замовленням (за кошти державного 
бюджету) здійснюється на спеціальності та форми здобуття вищої освіти, за 
якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і 
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науки України, інші державні замовники визначають з окремих спеціальностей 
переліки предметних спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюються 
формування та розміщення державного замовлення, відповідно до Переліку 
наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та 
спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та 
розміщення державного замовлення (додаток 3).

У територіально відокремленому структурному підрозділі «Філія 
Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес- 
інноваційний центр «ДонНУ-Поділля»» не проводиться прийом на навчання за 
кошти державного бюджету (за державним замовленням) для підготовки 
фахівців на другому (магістерському) та третьому (освітньо- 
науковому/освітньо-творчому) рівні вищої освіти.

Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на 
спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації, міждисциплінарні освітні 
програми) та форми здобуття вищої освіти, за якими воно надано регіональним 
замовником для кожного закладу вищої освіти.

3. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної 
середньої освіти визначається загалом для всіх виконавців державного 
замовлення, крім вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти 
із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів 
вищої освіти, окремо за формами здобуття освіти з дотриманням положень, 
зазначених у пункті 3 розділу III Порядку прийому на навчання для здобуття 
вищої освіти в 2022 році, а його розподіл між конкурсними пропозиціями 
здійснюється на засадах широкого конкурсу з використанням адресного 
розміщення бюджетних місць.

Розподіл державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої 
освіти у сфері управління Міністерства освіти і науки України (крім 
спеціальності 081 «Право») здійснюється з використанням Критеріїв 
конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів 
у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і 
науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 
03 травня 2018 року №445, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 
24 травня 2018 року за №625/32077 з урахуванням таких особливостей: для 
інтегрального критерію якості кадрового забезпечення, якості навчання та 
міжнародного визнання беруться до уваги дані, опубліковані до 1 січня 2022 
року; коефіцієнт К4 для відповідних закладів вищої освіти прирівнюється до 
передбаченого цим Порядком регіонального коефіцієнту; критерій чисельності 
іноземних студентів розраховується станом на 1 грудня 2021 року.

В усіх інших випадках розподіл обсягу прийому за державним та 
регіональним замовленням між закладами вищої освіти здійснюють державні 
(регіональні) замовники за спеціальностями (предметними спеціальностями, 
спеціалізаціями) та формами здобуття освіти, а його розподіл між фіксованими
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конкурсними пропозиціями Університет здійснює самостійно, якщо інше не 
визначено державним (регіональним) замовником.

4. Адресне розміщення державного замовлення здійснюється за єдиним 
конкурсом від усіх державних замовників за формами здобуття вищої освіти в 
закладах вищої освіти державної форми власності незалежно від сфери 
управління (крім вищих військових навчальних закладах, закладів вищої освіти 
із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділах закладів 
вищої освіти) та приватної форми власності для здобуття:

ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти;
ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальністю 

081 «Право».

5. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані та 
відкриті конкурсні пропозиції визначає Університет у межах різниці між 
ліцензованим обсягом та загальним (або мінімальним) обсягом державного або 
регіонального замовлення, за необхідністю передбаченим резервом для 
поновлення у ньому або переведення до нього з інших закладів вищої освіти для 
здобуття вищої освіти відповідного рівня або за відповідною освітньою 
програмою. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого 
державного (регіонального) замовлення та у випадках виділення додаткових 
місць державного (регіонального) замовлення, переведення на вакантні місця 
державного (регіонального) замовлення і перерозподілу місць між формами 
здобуття освіти, але не може зменшуватись для конкурсної пропозиції у період 
між початком прийому документів і заяв та формуванням першого списку 
рекомендованих за цією пропозицією.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначає 
Університет у межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або 
для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної 
кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

6. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих конкурсних 
пропозицій, максимальний обсяг бюджетних місць та кваліфікаційний мінімум 
державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, 
квоти-2, квоти для іноземців для фіксованих та відкритих конкурсних 
пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті 
та фіксовані конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні 
пропозиції оприлюднюються на офіційному вебсайті Університету 
( ) та визначаються в Правилах прийому (після отримання 
необхідної інформації від державного (регіонального) замовника).
www.donnu.edu.ua

7. Відповідно до пункту ЗО Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і 
науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету 
Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800, заклади вищої освіти, які 
здійснюють підготовку здобувачів за державним (регіональним) замовленням,

http://www.donnu.edu.ua
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можуть надавати направлення на навчання за державним (регіональним) 
замовленням педагогічним (науково-педагогічним) працівникам закладів освіти 
та науково-методичних установ за заочною або вечірньою формою здобуття 
освіти в межах вакантних місць відповідної спеціальності (спеціалізації) та курсу 
(року навчання), крім першого, в разі відсутності на них здобувачів вищої освіти, 
які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб і мають право на 
переведення на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до 
законодавства.

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 
зарахування на навчання

І.Відбіркова комісія працює зі вступниками відповідно до строків, 
указаних у пунктах 2-7 цього розділу, за таким графіком:

- понеділок - п’ятниця - з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00);
- субота, неділя (за необхідності).

Приймальна комісія університету працює за таким графіком:
- понеділок - четвер - з 09:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00);
- п’ятниця - з 09:00 до 16:45 (перерва з 13:00 до 14:00);
- субота, неділя - вихідні
(під час вступної кампанії - за необхідності).

Електронна пошта Приймальної комісії pk@donnu.edu.ua

Телефони для консультації:
+38(043)250-89-32;
+38(098)971-96-40.

2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 
повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття 
освіти (Додаток 1.1 (за результатами НМТ), на основі сертифікатів ЗНО 2019— 
2021 років Додаток 1.2):

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 
документів розпочинається 01 липня закінчується 31 жовтня;

доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством 
особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними 
пропозиціями, проводяться до дня, що передує дню завершення прийому заяв;

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил прийому, 
розпочинається 29 липня та закінчується о 18:00 8 серпня - для осіб, які 
вступають на основі індивідуальної усної співбесіди', о 18:00 23 серпня - для осіб, 
які вступають за результатами національного мультипредметного теста;

прийом заяв та документів від вступників, місце проживання яких 
зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, що 
приймають участь у конкурсі за квотою-2 та вступають на основі індивідуальної 

mailto:pk@donnu.edu.ua
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усної співбесіди, творчих конкурсів, розпочинається з 11 липня для заяв у 
паперовій формі, з 29 липня - для заяв в електронній формі та закінчується о 
18:00 08 серпня;

індивідуальні усні співбесіди для осіб, місце проживання яких зареєстровано 
(задекларовано) на особливо небезпечній території, проводяться з 11 липня по 
16 серпня включно (до 26 вересня в порядку додаткового набору), для інших 
категорій - з 9 по 16 серппя включно.

Оприлюднення списків осіб*,  рекомендованих до зарахування за 
результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди з 
повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу 
освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або 
регіональним замовленням) здійснюється не пізніше 12:00 17 серпня. 
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування 
на місця державного (регіонального) замовлення до 10:00 20 серпня, включаючи 
подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного 
(регіонального) замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним 
замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня. Заяви зарахованих осіб 
на інші місця державного (регіонального) замовлення виключаються впродовж 
22 серпня.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з 
повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу 
освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або 
регіональним замовленням) здійснюється в декілька етапів. Основний етап - не 
пізніше 12:00 17 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають 
виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 
20 серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші 
місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за 
державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня. Заяви 
зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 
22 серпня. Завершальний етап — не пізніше 12:00 29 вересня. Вступники, які 
отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця 
державного замовлення до 10:00 ЗО вересня. Реалізація завершального етапу 
здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального 
замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб. Переведення цієї категорії вступників відбувається пе пізніше 15:00 
ЗО вересня.

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до 
зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про 
отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти 
державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 
замовленням) здійснюються не пізніше 29 серпня.
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Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 

зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 
02 вересня;

зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за 
державним або регіональним замовленням) проводиться 05 вересня; за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше ніж ЗО вересня;

переведення на вакантні місця*  державного, регіонального замовлення осіб, 
які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 
повної загальної середньої освіти (відповідно до Порядку та Правил прийому), - 
не пізніше ніж 19 вересня;

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку 
рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, 
здійснюється не раніше 18:00 02 вересня.

Вимоги до мотиваційних листів визначаються цими Правилами прийому 
(Додаток 5).

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору 
та зарахування на навчання для здобуття освіти 

за ступенем бакалавра 
на основі повної загальної середньої освіти 
_______________________________ у 2022 році_______________________________

Етапи вступної кампанії Денна та заочна 
форми здобуття освіти

Початок реєстрації електронних кабінетів 
вступників, завантаження необхідних документів 01 липня

Початок прийому заяв та документів 29 липня

Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які 
вступають на основі індивідуальної усної 
співбесіди*

до 18:00 08 серпня

Проведення Університетом індивідуальних усних 
співбесід

09-16 серпня

Оприлюднення списку вступників,
рекомендованих до зарахування за результатами 
індивідуальних усних співбесід

не пізніше 12:00 
17 серпня

Закінчення терміну виконання вимог до 
зарахування за державним замовленням для 
вступників, рекомендованих до зарахування за 
результатами індивідуальних усних співбесід

до 10:00 20 серпня
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* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному 
відборі на здобуття вищої освіти (розділ VIII цих Правил прийому)

** у межах вакантних ліцензійних місць

Зарахування вступників, рекомендованих до 
зарахування за результатами індивідуальних 
усних співбесід*

не пізніше 15:00 
22 серпня

Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які 
вступають за результатами НМТ та/або розгляду 
мотиваційних листів

до 18:00 23 серпня

Оприлюднення списку рекомендованих до 
зарахування вступників за державним 
замовленням

29 серпня

Закінчення терміну виконання вимог вступниками 
для зарахування на навчання за державним 
замовленням

до 18:00 02 вересня

Зарахування вступників на навчання за державним 
замовленням 05 вересня

Надання рекомендацій до зарахування та 
оприлюднення списку рекомендованих для 
вступників, які вступають на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 18:00 
02 вересня

Переведення на вакантні місця державного 
замовлення* до 19 вересня

Терміни виконання вступниками вимог щодо 
зарахування за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб

у декілька сесій: 
до 16:00 10 вересня
до 16:00 29 вересня

Зарахування вступників на навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб**

у декілька сесій:
12 вересня
30 вересня

Додаткова сесія реєстрації вступників для складання національного 
мультипредметного тесту (для вступу на навчання для здобуття ступеня 
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти) розпочинається 10 
червня та закінчується 20 червня, тестування відбудеться у період з 16 до 20 
серпня.

Спеціальна сесія реєстрації вступників для складання національного 
мультипредметного тесту (для вступу на навчання для здобуття ступеня 
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти) розпочинається з 12 до 
15 серпня, обрання пункту тестування - у період з 25 до ЗО серппя, 
підтвердження наміру взяти участь у тестуванні - з 05 до 07 вересня; тестування 
відбудеться в період з 12 до 16 вересня за графіком, затвердженим Українським 
центром оцінювання якості освіти.
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Університет передбачає можливість проведення додаткового набору 

вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою 
здобуття освіти для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 
середньої освіти у 2022 році у такі строки:

у межах вакантних ліцензійних місць

Етапи вступної кампанії Денна та заочна 
форми здобуття освіти

Початок реєстрації електронних кабінетів 
вступників, завантаження необхідних документів від 01 липня

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають 
за результатами НМТ та/або розгляду 
мотиваційних листів

16-23 вересня

Надання рекомендацій до зарахування та 
оприлюднення списку рекомендованих

24 вересня

Терміни виконання вступниками вимог щодо 
зарахування за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб

29 вересня

Зарахування вступників на навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб**

ЗО вересня

Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для конкурсної 
пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах 
ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками. 
Вступники під час зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати 
спеціальність та форму навчання на іншу в межах одного закладу вищої освіти 
(за умови збігу вступних випробувань та за наявності вакантних місць 
ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

3. Для організації вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня 
бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб Приймальною комісією розроблено Порядок прийому на навчання таких 
осіб (Додаток 7). Конкурсні пропозиції, за якими оголошується набір, визначено 
в Додатку 1.3.
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Строки прийому заяв та документів, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання
для здобуття освіти за ступенем бакалавра

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
освітнього ступеня молодшого бакалавра** у 2022 році

Етапи вступної кампанії Денна форма 
здобуття освіти

Початок реєстрації електронних кабінетів 
вступників, завантаження необхідних документів від 01 липня

Прийом заяв
29 липня - 

до 18:00 08 серпня*  
до 16:00 13 серпня

Проведення Університетом індивідуальних усних 
співбесід* 09-16 серпня

Проведення регламентованих процедур
конкурсного відбору (перезарахування кредитів, 
ліквідація академічної різниці)

15-24 серпня

Оприлюднення списку рекомендованих до 
зарахування вступників 25 серпня

Терміни виконання вступниками вимог щодо 
зарахування

до 18.00
30 серпня

Зарахування вступників на навчання (у межах 
вакантних ліцензійних місць) 31 серпня

* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному
відборі на здобуття вищої освіти (розділ VIII цих Правил прийому)

** у межах вакантних ліцензійних місць

4. Для вступу для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю 
(паралельне навчання) Приймальною комісією розроблено Порядок прийому на 
навчання таких осіб (Додаток 8). Конкурсні пропозиції, за якими оголошується 
набір, визначено в Додатку 1.4.

Строки прийому заяв і документів, процедури конкурсного відбору 
та зарахування на навчання

вступників для здобуття ступеня «Бакалавр» за іншою спеціальністю 
(паралельне навчання) у 2022 році:

Етапи вступної кампанії
Денна та заочна 

форми здобуття освіти

Прийом заяв
29 липня - 

до 18:00 08 серпня
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Проведення регламентованих процедур 
конкурсного відбору (складання фахового 
випробування (співбесіда), перезарахування 
кредитів)

09-16 серпня

Оприлюднення списку рекомендованих до 
зарахування вступників

17 серпня

Терміни виконання вступниками вимог щодо 
зарахування

25 серпня

Зарахування вступників на навчання (у межах 
вакантних ліцензійних місць)

26 серпня

5. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 
здобутого раніше ступеня вищої освіти за створеними конкурсними 
пропозиціями (Додаток 2.1 - на основі здобутого ступеня бакалавр, Додаток 2.2 
- на основі ступеня магістра або ОКР «Спеціаліст»):

реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної 
компетентності та магістерського комплексного тесту розпочинається 27 
червня та закінчується о 18:00 18 липня;

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 
документів розпочинається 1 серпня і закінчується 31 жовтня;

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил 
прийому та Порядку, розпочинається 16 серпня, і закінчується 23 серпня для 
осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди*  замість 
магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського 
комплексного тесту;

основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та 
магістерського комплексного тесту проводиться у період з 10 серпня до 
17 серпня за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості 
освіти;

додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та 
магістерського комплексного тесту проводиться у період з 07 вереспя до 
10 вересня за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості 
освіти;

спеціально організована сесія магістерського тесту навчальної 
компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться у терміни, 
встановлені Міністерством освіти і науки України;

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил 
прийому, розпочинається 16 серпня і закінчується о 18:00 15 вересня для осіб, 
які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної 
компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту 
в закладі освіти;
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індивідуальні усні співбесіди в Університеті замість магістерського тесту 

навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту у випадках, 
визначених цими Правилами та Порядком, проводяться з 25 до 31 серпня;

рекомендації для зарахування за державним (регіональним) замовленням 
надаються не нізніше ніж 20 вересня;

вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані 
вступниками до 18:00 24 вересня;

наказ про зарахування за державним замовленням видається 25 вересня.
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення 

осіб*,  які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
(відповідно до Правил прийому та Порядку), здійснюється не нізніше ніж 10 
жовтня.

Строки прийому заяв та документів, проведення вступних 
випробувань, що проводить Університет, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання
для здобуття освіти за стуненем «Магістр» 

на основі ступеня бакалавра у 2022 році

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми 
здобуття освіти

Реєстрація вступників для складання 
магістерського тесту навчальної компетентності 
та магістерського комплексного тесту

з 27 червня до 
18 липня (до 18:00)

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів від 01 серпня

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають 
на основі індивідуальної усної співбесіди замість 
магістерського тесту навчальної компетентності 
або магістерського комплексного тесту*

16-23 серпня

Основна сесія магістерського тесту навчальної 
компетентності та магістерського комплексного 
тесту

з 10 серпня 
до 17 серпня

Додаткова сесія магістерського тесту навчальної 
компетентності та магістерського комплексного 
тесту

07-10 вересня

Прийом заяв та документів для вступу осіб, які 
вступають на основі результатів магістерського 
тесту навчальної компетентності, магістерського 
комплексного тесту, фахового іспиту та/або 
розгляду мотиваційних листів

16 серпня - 15 вересня (до 
18:00)

Індивідуальні усні співбесіди замість 
магістерського тесту навчальної компетентності 
або магістерського комплексного тесту*

25-31 серпня
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* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному

Строки проведення фахових вступних 
випробувань в Університеті 25 серпня - 17 вересня

Надання рекомендацій для зарахування за 
державним замовленням не пізніше 20 вересня

Терміни виконання вступниками вимог щодо 
зарахування на місця державного замовлення до 18:00 24 вересня

Зарахування вступників за державним 
замовленням 25 вересня

Надання рекомендацій до зарахування та 
оприлюднення списку рекомендованих осіб, які 
вступають на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

26 вересня

Подача пільгових документів для переведення на 
бюджет до 16:00 30 вересня

Терміни виконання вступниками вимог щодо 
зарахування за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

у декілька сесій: 
до 16:00 30 вересня 
до 16:00 12 жовтня

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб**

у декілька сесій: 
01 жовтня 
13 жовтня

відборі на здобуття вищої освіти
** у межах вакантних ліцензійних місць

Строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, 
конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття освіти за 

ступенем «Магістр»
(для вступників, які вже здобули ступінь магістра або ОКР «Спеціаліст» ) 

____________за кошти фізичних та/або юридичних осіб у 2022 році_________

** у межах вакантних ліцензійних місць

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми 
здобуття освіти

Прийом заяв та документів 16 серпня - 15 вересня (до 
18:00)

Строки проведення вступних випробувань в 
Університеті 25 серпня - 17 вересня

Надання рекомендацій до зарахування та 
оприлюднення списку рекомендованих осіб 26 вересня

Терміни виконання вступниками вимог щодо 
зарахування за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб

у декілька сесій: 
до 16:00 30 вересня 
до 16:00 12 жовтня

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб**

у декілька сесій: 
01 жовтня
13 жовтня
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Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти бакалавра, магістра або ОКР «Спеціаліст» цими Правилами 
прийому встановлюються додаткові строки прийому заяв та документів, 
конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб. При цьому використовуються результати магістерського тесту 
навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту (включаючи 
спеціально організовану сесію) або тільки фахового іспиту, розгляду 
мотиваційних листів, отримані в порядку, передбаченому цими Правилами 
прийому Інформація про конкурсні пропозиції з кількістю вакантних 
ліцензійних місць, строки прийому заяв та документів на додатковий набір, 
проведення вступних випробувань, що проводить Університет, конкурсний 
відбір та зарахування на навчання для здобуття освіти за ступенем «Магістр» для 
вступників, які вже здобули ступінь бакалавра, магістра або ОКР «Спеціаліст» за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб у 2022 році оприлюднюється офіційному 
вебсайті Університету (www.donnu.edu.ua) після 01 жовтня 2022 року.

Строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, 
що проводить Університет, копкурсний відбір та зарахування на навчання 

для здобуття освіти за ступенем «Магістр» у 2022 році 
ДОДАТКОВИЙ НАБІР**

** у межах вакантних ліцензійних місць

■

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми 
здобуття освіти

Реєстрація вступників для складання 
магістерського тесту навчальної компетентності 
та магістерського комплексного тесту 
(спеціально організована сесія)

відповідно до графіка, 
затвердженого МОН 

України

Спеціальна сесія магістерського тесту навчальної 
компетентності та магістерського комплексного 
тесту

з 30 вересня 
до 03 жовтня

Прийом заяв та документів для вступу осіб, які 
вступають на основі результатів магістерського 
тесту навчальної компетентності, магістерського 
комплексного тесту або тільки фахового іспиту 
та/або розгляду мотиваційних листів

16 вересня - 08 жовтня 
(до 14:00)

Строки проведення фахових вступних 
випробувань в Університеті 17 вересня - 10 жовтня

Надання рекомендацій до зарахування та 
оприлюднення списку рекомендованих осіб не пізніше 11 жовтня

Терміни виконання вступниками вимог щодо 
зарахування до 18:00 12 жовтня

Зарахування вступників 13 жовтня

http://www.donnu.edu.ua
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6. Порядок реєстрації вступників для складання національного 

мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності або 
магістерського комплексного тесту, їх організації та проведення визначається 
Міністерством освіти і науки України.

Тестові завдання національного мультипредметного тесту укладаються 
відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних 
предметів (відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання з української мови і літератури, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 
України від 26 червня 2018 року № 696 (частина «Українська мова»), до 
програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з історії 
України, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої 
наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року № 696 
(розділи 20-32: 1914 рік - початок XXI століття), математики (відповідно до 
програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з 
математики, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої 
наказом Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 2019 року № 1513);.

Тестові завдання з іноземних мов магістерського комплексного тесту 
укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов 
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 
ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), 
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 28 березня 2019 року 
№411.

Тестові завдання з права магістерського комплексного тесту укладаються 
відповідно до Програми предметного тесту єдиного фахового вступного 
випробування для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне 
право», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 3 лютого 
2022 року№ 107.

Тестові завдання магістерського тесту навчальної компетентності 
укладаються відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, 
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 
року № 158.

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 
відборі для здобуття вищої освіти

1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви: 
тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; 
тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою 
(у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019-2021 
років чи оцінок національного мультипредметного тесту) відповідно до цих 
Правил прийому та Порядку*;
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для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за 

бюджетні кошти відповідно до Порядку;
за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, 

ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) 
і у відповідному документі про раніше здобуту освіту й у базі даних 
учасників національного мультипредметного тесту, сформованій на основі 
бази даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання, сертифікаті 
зовнішнього незалежного оцінювання тощо;

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;

- для реалізації права на нарахування додаткових балів за успішне 
закінчення у рік вступу підготовчих курсів Університету для вступу до 
нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності 
(спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається 
особлива підтримка (Додаток 4);

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати 
заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою 
приймальної комісії.
Вступники*,  зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати 

заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що 
підтверджують право на вступ за індивідуальною усною співбесідою, які мають 
бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил прийому та 
Порядку.

Для реалізації права на вступ за результатами індивідуальної усної 
співбесіди з конкурсних предметів в Університеті та/або квотою-1 (за умови 
наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в 
електронній формі особисто подає оригінал(и) документа(ів), що підтверджують 
право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі, до 
приймальної комісії одного із обраних закладів вищої освіти.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та 
регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та 
до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 
електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією у 
порядку, визначеному законодавством.

Університет створює консультаційний пункт при Приймальній комісії для 
надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. 
Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу
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вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в 
електронній формі.

3. Заяву про вступ у паперовій формі вступник подає особисто. Відомості 
кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа Приймальної 
комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви. Уповноважена особа Приймальної 
комісії вносить у ЄДЕБО поданий разом з такою заявою мотиваційний лист.

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

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції 
вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального 
замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти 
державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 
замовленням)»;

«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».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 
претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах 
вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення, у заявах 
зазначають:

«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».

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти, що претендують на місця державного або 
регіонального замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти (на всі 
спеціальності) та вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за замовлення 
за денною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її спеціальністю 
081 «Право», що претендують на місця державного або регіонального 
пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу 
пріоритетність.

Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти 

вступники подають окремі заяви.

Вступники, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на 
особливо небезпечній території, можуть зазначити це в заяві.
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5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє 

оригінали:
- документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 
її спеціальний статус»;

- реєстраційної облікової картки платника податків;
- військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - 

військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а 
для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

- документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо 
інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з 
питань освіти;

- документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови 
участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, передбачені 
розділом VIII цих Правил і Порядком прийому.
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або 

переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають 
на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених 
наказом № 271.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) рівень відсутній, може подаватись довідка державного 
підприємства «Інфоресурс» про ного здобуття, зокрема без подання додатка до 
документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - 
військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а 
для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

- копію реєстраційної облікової картки платника податків;
- копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, 
якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній 
базі з питань освіти;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см.
Університет може запросити додатковий перелік документів, необхідних 

для вступу, якщо це викликано особливостями вступу.
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Для участі в індивідуальній усній співбесіді на основі повної загальної 

середньої освіти, крім заяви на участь (в електронному або паперовому вигляді 
за формою, визначеною Приймальною комісією), вступники подають копію 
документа, що посвідчує особу; фотокартку розміром 3 х 4 См (1 Мб для 
фотокарток в електронній формі); довідку закладу освіти про завершення 
здобуття повної загальної середньої освіти у разі відсутності інформації про 
здобутий документ про повну загальну середню освіту в ЄДЕБО, копію 
документа, що підтверджує право вступника на участь в індивідуальній усній 
співбесіді. Подання вступниками інших документів для участі в індивідуальній 
усній співбесіді не є обов’язковим.

Для вступників, які мають проходити індивідуальну усну співбесіду 
Університет може провести електронну реєстрацію для участі в ній за умови 
подання вступником сканованих копій (фотокопій) документів.

Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди, фахові іспити, 
допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує 
особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь в 
індивідуальній усній співбесіді та екзаменаційного листка з фотокарткою. У разі 
дистанційного проведення вступних випробувань екзаменаційний лист з 
фотокарткою знаходиться в екзаменаторів. За умови проведення індивідуальної 
усної співбесіди, творчого конкурсу у дистанційному форматі подання 
документів відбувається шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням 
на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на 
електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів 
освітньої діяльності ЄДЕБО або за допомогою Дія.рК Приймальної комісії.

Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого 
здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), 
додатково особисто пред’являє Приймальній комісії свідоцтво про державну 
реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його 
підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. 
Особи, які подали заяви в електронній формі без накладання кваліфікованого 
електронного підпису, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, 
роздруковану Приймальною комісією. Вступник подає інші копії документів, 
якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні 
пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому 
документів.

У правилах прийому до аспірантури та докторантури (Додаток 9, 
Додаток 10) Університет встановлює повний перелік документів, обов’язкових 
для допуску до вступних випробувань.

7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 
умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, передбачених 
розділом VIII цих Правил та Порядку прийому, вступник подає особисто під час 
подання документів у паперовій формі у визначені цими Правилами терміни.
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Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання 

спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, 
передбачених розділом VIII цього Порядку, унеможливлюють їх реалізацію.

Подання таких документів може відбуватися в електронній формі шляхом 
надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 
кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 
Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 
ЄДЕБО або Дія.ОЯ Приймальної комісії.

8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 
умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб, на переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення 
вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на 
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

9. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, РОКПП та 
військо-облікового документа засвідчує за оригіналами Приймальна комісія, до 
якої вони подаються. Копії документів без пред’явлення оригіналів не 
приймаються.

10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання 
спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, 
передбачених розділом VIII Правил прийому.

11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає 
рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до 
закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в 
ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів, у 
випадку складання вступних випробувань - не пізніше наступного дня після 
завершення вступних випробувань.

12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією 
і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), 
а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами 
індивідуальної усної співбесіди, зарахування за індивідуальною усною 
співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2 фіксуються в заяві вступника та 
підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви.

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми 
(спеціальності) факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 
Закону України «Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні щодо 
поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його 
особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

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.



зо
Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом 

вищої освіти 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. Університет 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.

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.

13. Під час прийняття 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.

14. Документи про вищу духовну освіту приймаються в разі її здобуття 
особами до 01 вересня 2018 року і за умови подання свідоцтва про державне 
визнання документа про вищу духовну освіту отриманого особою відповідно до 
Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові 
ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року 
№ 652, або рішення вченої ради закладу вищої освіти щодо визнання 
відповідного документа про вищу духовну освіту.

15. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра на 
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть 
прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 9 вересня 2020 р. № 811 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)», 
так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що 
виготовлені згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 
2015 року № 645 «Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту 
державного зразка і додатки до них».
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VIL Конкурсний відбір, його організація та проведення

1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за 
результатами вступних випробувань або розгляду мотиваційних листів у 
передбачених цими Правилами прийому випадках:

- для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра 
на основі повної загальної середньої освіти (Додатки 1.1, 1.2) - у формі 
національного мультнпредметного тесту або зовнішнього незалежного 
оцінювання, індивідуальної усної співбесіди, вступного іспиту для іноземців 
та/або розгляду мотиваційних листів у передбачених цими Правилами прийому 
випадках;

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня 
молодшого бакалавра (Додаток 1.3) - у формі національного мультнпредметного 
тесту або зовнішнього незалежного оцінювання, індивідуальної усної співбесіди 
та/або розгляду мотиваційних листів у передбачених цими Правилами прийому 
випадках;

- для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою 
спеціальністю осіб, які здобувають такий самий або вищий ступінь (рівень) 
вищої освіти не менше одного року (Додаток 1.4) - за результатами ЗНО, 
поточного навчання та розгляду мотиваційних листів;

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (Додаток 2.1) на 
основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» - у формі 
магістерського комплексного тесту, єдиного вступного іспиту з іноземної мови, 
єдиного фахового вступного випробування (блок «Право»), індивідуальної усної 
співбесіди та/або розгляду мотиваційних листів у передбачених цими Правилами 
прийому випадках;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 
здобутого ступеня вищої освіти (Додатки 2.1, 2.2) за спеціальностями галузей 
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління 
та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 
«Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») - у формі 
магістерського тесту навчальної компетентності, фахового іспиту, 
індивідуальної усної співбесіди та/або розгляду мотиваційних листів у 
передбачених цими Правилами прийому випадках;

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 
здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти (Додатки 2.1, 
2.2) за іншими спеціальностями - у формі фахового іспиту та/або розгляду 
мотиваційних листів в передбачених цими Правилами прийому випадках.

У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з 
особливими освітніми потребами Університет має забезпечити відповідні умови 
для проходження ними індивідуальних усних співбесід та фахових іспитів.
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2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала (та/або 

розгляду мотиваційних листів), який розраховується відповідно до Правил 
прийому.

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 
освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра 
зараховуються:

- бали національного мультипредметного тесту з української мови 
(перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій 
предмет),

- або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з 
трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених цими 
Правилами прийому (Додаток 1.2) в один з цих років для відповідних 
спеціальності (спеціалізації, конкурсної пропозиції) та джерела 
фінансування,

- або вступного іспиту для іноземців (предмети визначаються 
Правилами прийому (Додаток 11).
Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 року з 

української мови та літератури/української мови, математики та/або історії 
України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних 
предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів 
національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного 
оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів.

У передбачених Правилами та Порядком випадках, результати 
індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість 
національного мультипредметного тесту.

Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних або юридичних 
осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс 
для здобуття ступеня бакалавра (крім спеціальностей галузей знань 05 
«Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та 
адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 22 «Охорона 
здоров’я», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та 
адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 035 «Філологія» 
(за винятком спеціалізацій з української, кримсько-татарської мови та 
літератури, фольклористики)) відповідно до Правил прийому можуть 
використовуватись результати тільки розгляду мотиваційних листів 
(Додатки 1.1,1.2).

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра 
вступають на другий курс з нормативним строком навчання для здобуття ступеня 
бакалавра на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, зараховуються бали:

- визначеного Правилами прийому (Додаток 1.3) одного предмету 
національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного
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оцінювання 2019-2021 років (перший предмет) та одного предмету 
національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного 
оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника (другий предмет).
У передбачених цими Правилами випадках, результати індивідуальної усної 

співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість національного 
мультипредметного тесту.

5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра 
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для 
здобуття ступеня магістра, зараховуються:

1) для вступу на спеціальність 081 «Право»:
результати магістерського комплексного тесту,

- або результати тесту з права єдиного фахового вступного 
випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної 
мови 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях),

- або результати вступного іспиту для іноземців з права та іноземної 
мови.
Результати єдиного фахового вступного випробування з права та результати 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років за бажанням 
вступника можуть бути зараховані замість оцінок магістерського комплексного 
тесту з права та іноземної мови відповідно, якщо різниця балів єдиного фахового 
вступного випробування та єдиного вступного іспиту та магістерського 
комплексного тесту з відповідних складових не перевищує 15 балів.

У передбачених цими Правилами прийому та Порядком випадках замість 
результатів магістерського комплексного тесту використовуються результати 
індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови та права;

2) для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові 
науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне 
управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 
293 «Міжнародне право»):

результати магістерського тесту навчальної компетентності та 
фахового іспиту,

або результати вступного іспиту для іноземців з фаху та іноземної 
мови.
У передбачених цими Правилами прийому та Порядком випадках замість 

результатів магістерського тесту навчальної компетентності використовуються 
результати індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови;

3) для вступу на інші спеціальності:
- результати фахового іспиту при вступі на місця державного або 

регіонального замовлення;
результати фахового іспиту або тільки результати розгляду 

мотиваційних листів (відповідно до Правил прийому) при вступі на місця за 
кошти фізичних або юридичних осіб (Додатки 2.1, 2.2);
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- або результати вступного іспиту для іноземців з фаху.

Роботи вступників, виконані ними на фахових іспитах, зберігаються в 
особовій справі осіб, які будуть зараховані на навчання. Роботи вступників, які 
не прийняті на навчання, зберігаються не менше ніж один рік, після чого 
знищуються, про що складається акт.

6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття 
ступеня доктора філософії (Додаток 9), зараховуються бали вступних іспитів із 
спеціальності та іноземної мови. Додатково нараховуються бали за наукові та 
дослідницькі досягнення.

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 чи аналогічного рівня); 
німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); 
французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня 
В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), 
звільняється 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.

7. Конкурсний бал розраховується:
1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 х пі + К2 х П2 + КЗ х ПЗ) / (К1+К2+КЗ) + ОУ; 
де
ПІ, П2, ПЗ - оцінки з першого, другого та третього предметів. Таблиця 

переведення тестових балів з української мови, математики, історії України 
національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку 6 
до цих Правил прийому;

ОУ - бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу 
вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на 
спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким 
надається особлива підтримка. Якщо конкурсний бал вступника при цьому 
перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;

Невід’ємні вагові коефіцієнти KI, К2, КЗ для кожної спеціальності 
визначені в додатках 1.1, 1.2 до цих Правил прийому.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у 
міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 
України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх за поданням 
Міністерства молоді та спорту України, зараховуються оцінки по 200 балів з двох 
конкурсних предметів за вибором вступника.
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Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий 

(ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
РК дорівнює 1,00;
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності 

(предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, 
яким надається особлива підтримка (Додаток 4); 1,00 - в інших випадках;

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він 
встановлюється таким, що дорівнює 200;

2) для вступу па навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра на другий курс 
з нормативним строком навчання для здобуття ступеня бакалавра за такою 
формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 х ПІ +0,5 х П2,
де Ш, П2 - оцінки з першого та другого предметів;
3) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою 

спеціальністю осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) 
вищої освіти або здобувають його не менше одного року за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = ПІ,
де ПІ - оцінка фахового випробування (співбесіда).
4) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 

081 «Право» за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = 0,3 х П1 + 0,7 х П2,
Де
ПІ - оцінка блоку магістерського комплексного тесту (або індивідуальної 

усної співбесіди у передбачених цими Правилами прийому та Порядком 
випадках) з іноземної мови або єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019- 
2021 років (за шкалою від 100 до 200 балів). Таблиця переведення тестових балів 
з іноземної мови магістерського комплексного тесту до шкали 100-200 наведена 
в додатку 6 до цих Правил;

П2 - оцінка передбачених цим Порядком випадках) з права або єдиного 
вступного фахового випробування 2019-2021 років (за шкалою від 100 до 200 
балів), Таблиця переведення тестових балів з права магістерського комплексного 
тесту до шкали 100-200 наведена в додатку 6 до цих Правил прийому;

5) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей 
галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 
«Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 
29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») за 
такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 х ПІ + 0,5 х П2,
Де
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ПІ - оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови у передбачених цим Правилами 
прийому випадках) (за шкалою від 100 до 200 балів), Таблиця переведення 
тестових балів магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100- 
200 наведена в додатку 6 до цих Правил прийому;

П2 - оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів);
6) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з інших 

спеціальностей за такою формулою (у разі конкурсного відбору за результатами 
фахового іспиту):

Конкурсний бал (КБ) = П1,
де ПІ - оцінка фахового іспиту.
За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись 

принцип рівності прав вступників.

8. Університет у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне 
значення кількості балів із вступних випробувань (конкурсного бала), з якими 
вступник допускається до участі у конкурсі.

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не 
може бути менше ніж 140 балів для спеціальностей галузей знань 08 «Право», 28 
«Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини».

9. Програми фахових іспитів, які містять і порядок оцінювання результатів 
фахових іспитів, затверджує Голова приймальної комісії Донецького 
національного університету імені Василя Стуса не пізніше 15 травня.

Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної 
середньої освіти та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра, які вони 
проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за 
програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Індивідуальні усні співбесіди 
з іноземної мови для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра 
проводяться за програмою єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу 
на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої 
освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої 
Міністерством освіти і науки України. Голова приймальної комісії затверджує 
порядок оцінювання за результатами індивідуальної усної співбесіди, який має 
включати структуру підсумкового бала.

Програми індивідуальних усних співбесід, фахових іспитів обов’язково 
оприлюднюються на вебсайті Університету (www.donnu.edu.ua). У програмах 
містяться критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання 
підготовленості вступників.

Вимоги до написання та критерії оцінювання мотиваційних листів 
розробляються та оприлюднюються на вебсайті (www.donnu.edu.ua) освіти не 
пізніше 1 червня.

http://www.donnu.edu.ua
http://www.donnu.edu.ua
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У випадку проведення конкурсного відбору з використанням мотиваційних 

листів Університет проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність 
тексту та забезпечує доступ до результатів такої перевірки уповноваженому з 
питань запобігання та виявлення корупції (далі - уповноважений).

10. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням 
Приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений 
розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого 
Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали 
документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 
вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 
Перескладання вступних випробувань не допускається.

11. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених 
Університетом, розглядає апеляційна комісія цього закладу вищої освіти, склад 
та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора, з урахуванням 
необхідності залучення до її діяльності представників громадськості, органів 
студентського самоврядування, зовнішніх експертів.

12. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних 
показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО.

13. Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з 
конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути 
зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу 
конкурсну пропозицію в цьому Університеті.

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої 
освіти

1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для 
здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

- зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної 
співбесіди;

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

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього 
ступеня молодшого бакалавра є участь у конкурсному відборі за результатами 
індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного 
тесту, можливість подання оцінок з інших предметів, ніж встановлено 
Правилами та Порядком прийому.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу 
на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста) є участь у конкурсному відборі за
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результатами індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту 
навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного або 
місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) на основі 
повної загальної середньої освіти є:

- зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної 
співбесіди або творчого конкурсу, квотою-1, квотою-2 на місця 
державного або регіонального замовлення;

- переведення на вакантні міспя державного або регіонального 
замовлення осіб у випадках, передбачених цими Правилами прийому 
та Порядком, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами 
фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію.

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у 
конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням 
сканованих копій документів, що підтверджують ці права).

2. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди 
та в разі позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання для 
здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за кошти 
державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 
замовленням) (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»), а також за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб:

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).

3. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної 
співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання 
кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений закладом 
вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі 
під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої 
освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього 
ступеня молодшого бакалавра:
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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, національному мультипредметному 
тесті, магістерському тесті навчальних компетентностей, магістерському 
комплексному тесті через неможливість створення особливих (спеціальних) 
умов (за умови подання до Приймальної комісії Університету копії медичного 
висновку за формою первинної облікової документації № О86-З/0 «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 національного мультипредметного тесту, магістерського 
тесту навчальних компетентностей, магістерського комплексного тесту 
Українським центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні 
через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови 
подання до Приймальної комісії Університету медичного висновку, у якому 
зазначено про необхідність створення певних умов для проходження 
національного мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальних 
компетентностей, магістерського комплексного тесту, 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 зовнішнього незалежного оцінювання 2019- 
2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), національного 
мультипредметного тесту 2022 року. Якщо такі особи допущені до конкурсного 
відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію на основі повної 
загальної середньої освіти, 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
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фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в 
межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

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, беруть участь у конкурсному відборі за 
результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного 
оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Особи, зазначені у абзацах третьому - четвертому цього пункту можуть 
проходити вступні випробування у формі Індивідуальної усної співбесіди з 
іноземної мови замість магістерського тесту навчальної компетентності або 
індивідуальних усних співбесід з іноземної мови та права замість магістерського 
комплексного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не 
менше ніж встановлений Університетом мінімальний рівень допускаються до 
участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі 
ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста).

4. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної 
співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання 
кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений закладом 
вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі 
під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої 
освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

- особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на 
особливо небезпечній території;

- особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, 
територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної 
межі або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами 
індивідуальної усної співбесіди або національного мультипредметного тесту. 
Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на 
відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть участь у 
конкурсному відборі в межах квоти-2 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. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця 
державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено:
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«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»):

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

6. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному 
відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням на 
основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 2-5 цього 
розділу і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, 
мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до 
конкурсного бала.

7. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального 
замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами прийому та Порядком, 
якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на 
відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію 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»):

1)діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10і 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 
особи з їх числа;

2) особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, 
каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у 
Революції Гідності;

3) особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших 
держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії 
чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших 
держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного 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;

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.

8. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або 
регіонального замовлення в порядку, передбаченому цим Порядком, якщо вони 
зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або



42 
фіксовану конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію на місця 
державного або регіонального замовлення:

особи з інвалідністю І, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, 
яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС 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 безумовного 
(обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про 
відселення (категорія 2);

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»;

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 І або II групи;

вступники, які брали участь у вступній кампанії за результатами 
спеціально організованої сесії національного мультипредметного тесту, 
магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної 
компетентності подають документи у визначені Міністерством освіти і 
науки України строки та отримують рекомендацію до зарахування в разі 
отримання конкурсного бала, який був достатнім для вступу на місця 
державного (регіонального) замовлення при адресному розміщенні 
бюджетних місць;

особи, які користуються спеціальними умовами участі в 
конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) 
замовленням на основі повної загальної середньої освіти відповідно до 
пунктів 2 — 5 цього розділу і не були зараховані на місця державного 
(регіонального) замовлення (крім випадку, якщо у відповідних заявах 
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»).

9. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення 
відповідно до Правил і Порядку прийому, якщо вони зараховані на навчання за
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рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на відкриту або фіксовану 
конкурсну пропозицію, і не отримували рекомендацію на місця державного або 
регіонального замовлення (крім випадку, якщо у відповідних заявах 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»):

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 
081 «Право» підлягають переведенню на вакантні місця державного або 
регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо 
вони зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на відкриту 
або фіксовану конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію на місця 
державного або регіонального замовлення, особи, зазначені у пунктах 3, 7 та 
абзаці четвертому пункту 8 цього розділу.

10. Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з цими Правилами прийому 
та Порядком (Додаток 2.2) передбачають складання магістерського тесту 
навчальної компетентності, вступники на основі ступеня магістра (освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат 
магістерського тесту навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну 
співбесіду з іноземної мови.

ЇХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 
послідовності:

1) вступники, які мають право на зарахування за результатами 
позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу 
на місця державного або регіонального замовлення (на основі повної 
загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра);

2) вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на 
основі повної загальної середньої освіти);

3) вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної 
оцінки індивідуальної усної співбесіди на місця державного замовлення, 
впорядковуються за алфавітом.

У межах інших, зазначених у пункті 1 цього розділу, категорій 
рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом - від більшого до меншого;
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за пріоритетністю заяви від першої до останньої;
за оцінкою з предмету, який враховується з найбільшим ваговим 

коефіцієнтом, у разі двох предметів з однаковими найбільшими ваговими 
коефіцієнтами - з предмету з меншим номером (для вступників на основі повної 
загальної середньої освіти, які вступають на основі національного 
мультипредметного теста або зовнішнього незалежного оцінювання) - від 
більшого до меншого;

за оцінкою з математики (для вступників на основі освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 
фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) - від 
більшого до меншого;

за результатом оцінювання з права (для вступників до магістратури за 
спеціальністю 081 «Право») - від більшого до меншого;

за результатом магістерського теста навчальної компетентності (для 
вступників, для яких він використовується в конкурсному балі) - від більшого 
до меншого;

за результатами розгляду мотиваційних листів (при формуванні 
рейтингового списку широкого конкурсу однакові права мають вступники, яким 
заклади вищої освіти визначили однакові рейтингові місця за результатами 
розгляду мотиваційних листів - перше, друге, третє та ін. за умови однакових 
показників рейтингування вищого порядку).

При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників 
використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця 
державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях - 
більш високі оцінки у передбачених у цьому пункті випадках, далі - результати 
розгляду мотиваційних листів.

Якщо пріоритетність заяв не використовується (вступ на місця за кошти 
фізичних або юридичних осіб), то при однакових конкурсних балах для 
впорядкування вступників використовуються результати розгляду мотиваційних 
листів.

Якщо побудова рейтингового списку здійснюється без конкурсних балів та 
пріоритетностей, то вступники впорядковуються тільки на основі розгляду 
мотиваційних листів Приймальною комісією.

При проведенні конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та 
юридичних осіб тільки за результатами розгляду мотиваційних листів, побудова 
рейтингового списку за результатами оцінювання мотиваційних листів 
здійснюється лише у випадку, коли кількість вступників перевищує кількість 
місць ліцензованого обсягу виділеного для відповідної категорії вступників у 
поточному році. У випадку коли кількість вступників не перевищує кількість 
виділених місць ліцензовано обсягу рейтинговнй список формується в 
алфавітному порядку.
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3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма 

здобуття освіти, джерела фінансування, освітній рівень (ступінь) на основі якого 
може здійснюватися прийом на відповідну конкурсну пропозицію;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника;
конкурсний бал вступника (крім зарахованих на підставі позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди) у разі його використання;
пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних 

пропозицій, що використовують пріоритетність);
ознака підстав для зарахування за результатами позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди, за квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців 
(тільки на основі повної загальної середньої освіти).

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 
територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної 
межі (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з 
неї після 01 січня 2022 року, а також вступників, місце проживання яких 
зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території підлягають 
шифруванню у всіх інформаційних системах.

4. Рейтингові списки (зокрема, поточні) формуються Приймальною 
комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті 
Університету ( ). Університет замість оприлюднення на 
офіційному вебсайті рейтингових списків вступників може надавати посилання 
на відповідну сторінку закладу (зокрема визначеної конкурсної пропозиції) у 
відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на 
підставі даних ЄДЕБО.
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5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти 
державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 
замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, отримуються Приймальною 
комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на предмет достовірності поданих 
вступниками відомостей та дотримання передбачених цим Порядком вимог 
щодо формування списків, зокрема вимог Матеріалів для розробки технічного 
завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального 
замовлення в 2022 році, наведених у додатку 6 до Порядку, затверджуються 
рішенням Приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на 
інформаційних стендах Приймальної комісії та вебсайті Університету відповідно 
до строків, визначених у розділі V цих Правил прийому.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі 
самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього 
розділу.

6. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому вступників на 
здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 
освіти (денної та заочної форм здобуття освіти) та вступників на здобуття вищої 
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освіта ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» за конкурсними 
пропозиціями на основі здобутого ступеня бакалавра формується в ЄДЕБО на 
основі конкурсних балів, пріоритетностей та впорядкування рейтингового 
списку вступників з урахуванням загальних, максимальних обсягів, 
кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. Вступник може бути 
рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених 
ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути 
рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним 
(регіональним) замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне 
завдання для реалізації адресного розміщення бюджетних місць формується 
відповідно до Матеріалів для розробки технічного завдання.

7. Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування 
розміщується на вебсайті Університету ( ), а також 
відображається в кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності).
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Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 
повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть 
участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, 
після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до 
зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил прийому 
або відповідно до них, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця 
державного та регіонального замовлення: подати особисто документи, 
передбачені розділом VI цих Правил прийому до Приймальної комісії, а також 
укласти договір про навчання між Університетом та вступником (за участі 
батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників).

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може 
здійснюватися крім особистого подання шляхом: надсилання їх сканованих 
копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису 
вступника, на електронну адресу Приймальної комісії (pk@donnu.edu.ua), 
зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО або Дія.ря 
Приймальної комісії в терміни, визначені в розділі V цих Правил прийому або 
відповідно до них. Якщо впродовж трьох місяців після початку навчання від 
вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або поштовим 
відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування 
такої особи.

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між 
Університетом та вступником (за участі батьків або законних представників - 
для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. 
Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого 
подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання 
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договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж трьох місяців 
після початку навчання (підписаний особисто або кваліфікованим електронним 
підписом), то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого 
здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), 
додатково особисто пред’являє Приймальній комісії Університету свідоцтво про 
державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого 
на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до 
ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі без накладання 
кваліфікованого електронного підпису, крім того, зобов’язані підписати власну 
заяву, роздруковану Приймальною комісією.

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.

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або 
регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих 
Правил прийому або відповідно до них, не виконали вимог для зарахування на 
місця державного або регіонального замовлення (крім випадків, визначених у 
розділі ХІП Порядку), втрачають право в поточному році на зарахування 
(переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням.

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального 
замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил прийому 
або відповідно до них, виконали вимоги для зарахування на місця державного 
або регіонального замовлення, підлягають зарахуванню.

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які 
не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального 
замовлення, передбачених у пункті 1 розділу X цих Правил прийому.

2. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 
виконайня/невиконання вступниками на здобуття ступеня магістра на основі 
здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (крім 
спеціальності 081 «Право»), на здобуття ступеня доктора філософії вимог для 
зарахування на навчання відповідно до розділу X цих Правил прийому з 
урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до 
пункту 1 розділу X цих Правил прийому та Порядку.
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У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб впродовж десяти календарних днів від дати початку навчання 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. У разі відмови від укладання договору у 
встановлений у цьому абзаці термін, цей наказ скасовується в частині 
зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором між 
закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну 
освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові 
зобов’язання щодо її оплати.

4. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб відбувається визначається Правилами 
прийому.

XII. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) 
замовлення осіб, які зараховані на навчання 

за кошти фізичних, юридичних осіб

1. Університет самостійно надає рекомендації для адресного розміщення 
бюджетних місць вступникам у межах місць (крім небюджетних конкурсних 
пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до цього закладу 
освіти за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому 
пунктом 6 розділу IX Порядку, і надалі анульовані згідно з пунктом 1 розділу XI 
Порядку.

2. Правом переведення на вакантні місця державного (регіонального) 
замовлення користуються особи, які не отримували рекомендацій до 
зарахування на місця державного (регіонального) замовлення.

3. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення 
осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 
основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

1) особи, зазначені в пункті 7 розділу VIII цих Правил прийому та 
Порядку, незалежно від конкурсного бала;

2) особи, зазначені в пункті 5 розділу VIII цих Правил прийому та 
Порядку, якщо конкурсний бал складає не менше 125 балів;

3) особи, зазначені в пункті 8 розділу VIII цих Правил прийому та 
Порядку, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного 
бала (мінімального бала, який дав можливість отримати рекомендацію до 
зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною 
пропозицією за загальним конкурсом у порядку, передбаченому пунктом 6 
розділу IX Порядку) не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для 
спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається 
особлива підтримка);
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4) особи, зазначені в пункті 9 розділу VIII цих Правил прийому та 

Порядку, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного 
бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у 
Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);

5) особи, які не отримали рекомендації для зарахування на місця 
державного (регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 
6 розділу IX Порядку (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку 
спеціальностей, яким надається особлива підтримка), якщо їх конкурсний 
бал не менше ніж спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений 
Приймальною комісією наступного дня після оголошення адресного 
розміщення бюджетних місць.
Якщо особи, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого 

бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним ступенем 
вищої освіти та отримали рекомендацію до зарахування на місця державного 
(регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу IX цих 
Правил прийому, однак не приступили до навчання у зв’язку з неможливістю 
відшкодування до державного або місцевого 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, на вивільнені у такому порядку вакантні місця 
державного замовлення можуть бути переведені наступні за рейтингом особи, 
що не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення 
станом на дату переведення (за погодженням з державним або регіональним 
замовником).

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, 
зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту, проводиться за відсутності 
непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх офіційно зафіксованої 
відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в 
рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні 
місця державного (регіонального) замовлення заклад вищої освіти використовує 
для цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших 
спеціальностей цієї галузі (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому- 
п’ятому пункту 3 цього розділу), а за їх відсутності - інших галузей знань (тільки 
для осіб, зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 3 цього розділу) цієї 
або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця 
державного замовлення осіб, зазначених у пункті 3 цього розділу за відповідною 
спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно повідомляє 
відповідного державного (регіонального) замовника.

Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення 
вважаються такими, що не розміщені в Університеті, і про їх кількість у розрізі
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спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти повідомляється 
державному (регіональному) замовнику. У разі відсутності достатньої кількості 
місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення 
осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 3 цього розділу, Університет надсилає 
державному (регіональному) замовнику запит на виділення додаткових місць 
державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих 
місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.

5. 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.

ХШ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором на підставі 
рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками 
до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на вебсайті Університету 
( ) у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі 
V цих Правил прийому або відповідно до нього.
www.donnu.edu.ua

2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути 
скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, 
передбачених пунктом 6 розділу XV цих Правил прийому.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про 
зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Університету 
за власним бажанням. Відрахованим із Університету за власним бажанням 
особам подані ними документи повертають не пізніше наступного дня після 
подання заяви про відрахування.

3. 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.

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, 
місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір (за погодженням з 
державним або регіональним замовником) 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 дозволено зараховувати осіб з таких 
конкурсних пропозицій за умови збігу вступних випробувань шляхом 
перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 жовтня, при цьому 
накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18:00 
19 жовтня.

http://www.donnu.edu.ua
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Заяви вступників, зарахованих на навчання за державним або регіональним 

замовленням для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 
середньої освіти (денної та заочної форм здобуття освіти) та вступників на 
здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» 
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, передбачених у 
пункті 1 розділу X цих Правил прийому та Порядку.

XIV. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства

1. Прийом на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства 
здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про 
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом 
Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку 
економічного співробітництва областей України з суміжними областями 
Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки 
Молдова» (крім вступників з Республіки Білорусь), постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 вересня 2018 року №729 «Питання здобуття вищої 
освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України 
від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та 
навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом 
Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 «Про 
затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями 
та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно 
до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 10 лютого 2020 року за № 153/34436.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають 
посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на 
навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати 
вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не 
передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами 
вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до Університету на навчання за рахунок коштів 
державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та 
осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно проживають 
в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які погребують додаткового 
захисту).
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3. Прийом на навчання іноземців (Додаток 11) для здобуття ступенів 

бакалавра, магістра та доктора філософії проводиться иа акредитовані освітні 
програми.

4. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб може здійснюватися Університетом:

1) тричі на рік у визначені Правилами прийому строки для здобуття ступенів 
бакалавра, магістра;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, на підготовчому відділенні.
Університет обчислює бали/опінки вступника на основі документа про 

попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для 
вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких 
проводиться вступний іспит для іноземців.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти 
здійснюється на основі документа про попередній здобутий рівень освіти за 
результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови 
навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що 
надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і 
врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на 
наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала 
документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

5. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до 
Університету на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту 
навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

6. Вимоги щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в 
Україну з метою навчання, Порядку та Правилам прийому, а також строки 
прийому заяв і документів, проведення вступного іспиту для іноземців та 
зарахування зазначаються у Правилах прийому (Додаток 11) та 
оприлюднюються на офіційному вебсайті Університету у розділі «Іноземному 
абітурієнту» .https://www.donnu.edu.Ua/ulc/vstup/#intemational-students

7. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними 
договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними 
зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот 
для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

8. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної 
мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між Університетом 
та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на 
навчання з урахуванням договірних зобов’язань відповідних закладів.

9. Іноземці та особи без громадянства, зокрема 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

https://www.donnu.edu.Ua/ulc/vstup/%2523intemational-students
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бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами 
України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного 
українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись 
на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців 
за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

XV. Забезпечення відкритості та прозорості 
під час проведення прийому до Університету

1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми освітній 
омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники 
засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової 
інформації).

Метою акредитації представників засобів масової інформації (далі - ЗМІ) є 
забезпечення прав журналістів і прав громадян на отримання інформації, 
всебічного, повного, оперативного та вільного розповсюдження достовірної 
інформації про діяльність Приймальної комісії, створення сприятливих умов для 
здійснення професійної діяльності акредитованих журналістів як осіб, які 
виконують громадянський обов’язок і забезпечують право громадян на 
інформацію.

Право на акредитацію мають зареєстровані відповідно до чинного 
законодавства України ЗМІ незалежно від форм власності і складу засновників, 
а також закордонні ЗМІ, акредитовані при Міністерстві закордонних справ 
України.

Заявка на акредитацію подається до пресцентру Університету не пізніше, 
ніж до 16:00 дня, що передує початку засідання Приймальної комісії.

Надіслати заявку про акредитацію можна на e-mail: press.div@donnu.edu.ua 
Заявка на акредитацію повинна містити такі відомості:

• повне найменування ЗМІ (для телеканалів також назву програми, редакції);
• прізвище, ім’я, по батькові журналіста (повністю);
• контактні телефони.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки 
України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальних 
комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і 
науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх 
спостерігачів. Приймальна комісія створює умови для присутності громадських 
спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення до 
засідання з документами, що надаються членам Приймальної комісії.

3. Університет створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на 
провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної 
спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому,

mailto:press.div@donnu.edu.ua
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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 вебсайті Університету 
(www.donnu.edu.ua) не пізніше робочого дня, наступного після дня 
затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

Університет не пізніше 14 липня оприлюднює на офіційному вебсайті 
інформацію про порядок поселення та наявність (мінімальну кількість) вільних 
місць для осіб з числа зарахованих на навчання у 2022 році в гуртожитках.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше 
дня, що передує дню засідання, а при розгляді питань, які не можуть бути 
розглянуті наступного дня, - не пізніше ніж за три години до початку засідання. 
Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на 
офіційному вебсайті Університету.

5. Університет робить запит на відповідні заклади охорони здоров’я для 
підтвердження спеціальних умов вступників, які надали довідки 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) протягом одного місяця з дати зарахування, але не пізніше 15 
листопада. Запити та відповіді від закладів охорони здоров’я завантажуються до 
ЄДЕБО.

6. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних 
відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за 
квотами, права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі або на 
спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти державного або місцевого 
бюджету (за державним або регіональним замовленням), про участь в учнівських 
олімпіадах, реєстрації на особливо небезпечній території, медичний висновок за 
формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про 
створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього 
незалежного оцінювання», про проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного 
випробування, національного мультипредметного тесту, магістерського тесту 
навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту є підставою для 
скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

7. Інформування громадськості про ліцензований обсяг (для конкурсних 
пропозицій за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної 
кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання) або 
максимальний обсяг місць за іншими конкурсними пропозиціями, обсяг місць 
(максимальний або фіксований), що фінансуються за державним замовленням, 
вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами),

http://www.donnu.edu.ua
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осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до 
зарахування та зарахування до Університету здійснюється інформаційними 
системами на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за 
адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами 
(відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем 
з технічним адміністратором ЄДЕБО).

8. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікується у 
розділі «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою:  не менше 
двох разів протягом періоду прийому заяв та документів.

https://vstup.edbo.gov.ua/

Відповідальний секретар
Приймальної комісії Ольга ТРОФИМЕНКО

https://vstup.edbo.gov.ua/
https://vstup.edbo.gov.ua/


Додаток 1.1
до Правил прийому
до Донецького національного університету
імені Василя Стуса
у 2022 р.

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання 
за освітнім ступенем " Бакалавр" (на основі повної загальної середньої освіти)

Галузь знань Спеціальність / Спеціалізація

Освітня проірама
Тип 

конкурсної 
пропозиції

Ліцензовані обсмій
Нормативні строки 

навчання
Предмети НМТ

■л
X « 
= с

2
Код Назва Код Назва

Денна формо 
нявчання

Заочна 
форма 

навчання

Денна форма 
навчання

Заочна 
форма 

навчання

Перший 
предмет

ї 
і 
!4 М

іп
ім

жі
ь 

Н
ИМ

 бж
.1

Другий предмет
і

І

М
ін

ім
ж

іь
 

НИ
Й 

бж
.1

Третій предмет

М
ІК

ІМ
Ж

-ІЬ
 

ни
й 

ба
л

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

05
Соціальні та 

поведінкові науки
05! Економіка

Бізнес-економікя (Бізнес- 
амалііика. Економіка 

підприємства. Управління 
персоналом)

відкрита 100 - 3 р. 10 міс. - Українська мова 0,35 100 Математика 0,40 100 Історія України 0,25 100 +

не бюджети а 25 - 3 р 10 міс. Українська мова 0,35 100 Математика 0,40 100 Історія України 0,25 100 +

07
Управління та 

адміністрування

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування відкрита 50 -
3 роки 10

МІСЯЦІВ - Українська мова 0,35 100 Математика 0.4 100 Історія України 0,25 100 +

1)72
Фінанси, банківська справа

■а страхування
Фінанси, банківська справа та 

страхування

відкрита 70 - 3 р. 10 міс. Українська мова 0,35 100 Математика 0,40 100 Історія України 0,25 100 +

небюджетна 20 - 3 р. 10 міс. Українська мова 0,35 100 Математика 0,40 100 Історія України 0.25 100 +•

073 Менеджмент Менеджмент

відкрита 75 - 3 р. 10 міс. Українська мова 0,35 100 Математика 0.4 100 Історія України 0,25 100 4-

небюджетна 25 - 3 р. 10 міс. Українська мова 0,35 100 Математика 0,4 100 Історія України 0,25 100 +

075 Маркеїмні Маркетинг

відкрита 50 - 3 р. 10 міс. Українська мова 0.35 100 Математика 0,40 100 Історія України 0.25 100 +

небюджетна - 10 - 3 р 10 міс. Українська мова 0,35 100 Математика 0,40 100 Історія України 0.25 100 +

076 Підприємниціво, торгівля 
та біржова діяльність

Підіїригмнниїво. Інтернег- 
(рендннг. Туристичний бізнес

відкрита 40 Зр] 0м Українська мова 0,35 100 Математика 0,40 100 Історія України 0,25 100 +

29 Міжнародні 
відносини

292

Міжнародні економічні 
відносини**

**конкурсннн бал для 
вступу від 140

Цифрова бізнес-дніЕломатія відкрита 20 ЗрІОм Українська мова 0,30 100 Математика 0,40 100 Історія України 0,30 100 +

Міжнародний бізнес. Бізнес- 
псреклад 

International bualneu. Business 
transhtioa

відкрита зо Зр 10м Українська мова 0,30 100 Математика 0,40 100 Історія України 0,30 100 +



ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ

03 Гумяніїврні науки

035 Філологія

035. 
01

Українська мова іа 
література

Українська мова та література

Відкрита 10 -
3 роки 10 

міс.
Українська мова 0,50 100 Математика 0,25 100 Історія України 0,25 100 +

Небюджетна 10 -
3 раки 10 

МІС. - - - - - - Ті - +

Українська та німецька мови та 
літераіури (переклад включно)

Небюджстна 15
3 роки 10 

міс. - - - - - - - - - - +

035.
041

Германські мови та 
літератури (переклад 

включно), перша - 
англійська

Ані пінська та друга іноземна 
мови та лїгераіурн (переклад 

включно)
Відкрита 85 0 3 р. 10 міс. 0 Українська мова 0,40 100 Математика 0,30 100 Історія України 0,30 100 +•

035.
10

Прикладна лінгвістика Прикладна ліні вістика Відкрита зо -
3 роки 10 

міс. - Українська мова 0,40 100 Математика 0,30 100 Історія України 0,3 100 +

05
Соціальні та 

новедінкові науки
053 Психологія Психологія Відкрита 50 -

3 роки !0 
міс. - Українська мова 0,35 100 Математика 0,4 100 Історія України 0,25 100

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Історія та археолої ія

Відкрита 20 Зр. 10 м. - Українська мова 0,25 100 Математика 0,25 100 Історія України 0,50 100 4-

Небюджетна 20 - Зр. 10 м. - - - - - - - - +

Небюджстна - 10 - Зр. 10 м. - - - - - - - - - +

29 Міжнародні 
відносним

291

Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 

регіональні студії**

* “конкурсний бал для 
вступу від 140

Міжнародні відносини Відкрігга 70 Зр. 10 м. - Українська мова 0,40 100 Математика 0,30 100 Історія України 0,30 100 +



Відповідальний секретар
Приймальної комісії

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

08 Прано 081

Право**

“конкурсний бал для 
вступу від 140

Право

Відкрита 90 - Зр. 10 м. - Українська мова 0,35 100 Математика 0,25 100 Історія України 0,4 100

4-

Небюджетна - 40 - 3 р. 10 м. Українська мова 0,35 100 Математика 0,25 100 Історія України 0,4 100

29
Міжнародні 
відносним

293
Міжнародне право**  
“конкурсний бал для 

вступу від 140
Міжнародне право Небюджетна 50 - Зр. 10 м. - Українська мова 0,4 100 Математика 0,2 100 Історія України 0,4 100 +

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ПРИКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

02 Культура і 
мистецтво

029
Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа
Докуменгознавство та 

інформаційна діяльність

Відкрита 20 - 3 р. 10 міс. Українська мова 0,35 100 Математика 0,25 100 Історія України 0,4 100 +

Небюджетна 20 - 3 р. 10 міс * - - - - • - * - - 4-

05
Соціальні гя 

поведінкові науки
052 Політологія

Прикладна політологія та 
політичні технології

Відкрита 40 - 3 р. 10 міс. - Українська мова 0.35 100 Математика 0,4 100 Історія України 0,25 100 4-

(М> Журналістика 061 Журналістика Журналістика Відкрита 50 - 3 р. 10 міс. - Українська мова 0,45 100 Математика 0,3 100 Історія України 0,25 100 +

II
Маїечяїнка іа 

статистика
111 Маїемаїнка

Комп'ютерна математика та 
інтелектуальний аналіз даних

Відкрита 10 - 3 р. 10 міс. Українська мова 0,3 100 Математика 0.5 110 Історія України 0.2 100

Небюджетна 10 - 3 р. 10 міс. - - +

12
Інформаційні 

технології
122 Комп'ютерні науки Коміґюіерні науки Відкрита 100 - 3 р. 10 міс. Українська мова 0,3 100 Математика 0,5 110 Історія України 0,2 100

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ

01
Освіта / 

Педагогіка
014. 
08

Середня освіта (Фізика) STEM

Відкрита 13 - 3 р. 10 міс. - Українська мова 0,30 100 Математика 0,50 100 Історія України 0.2 100 +

Небюджетна 7 - Зр. 10 міс. - - - - - - +

09 Біолоіія 091 Біолоіія Біологія

Відкрита 20 Зр. 10 міс. 3 р. 10 міс. Українська мова 0,30 100 Математика 0,35 100 Історія України 0,35 100 4-

Небюджетна 10 20 3 р 10 міс. 3 р 10 міс. - - - - - - - +

10 Природничі науки

101 Екологія Екологія

Відкрита ІЗ - 3 р. 10 міс. - Українська мова 0,30 100 Математика 0,35 100 Історія України 0,35 100 +

Небюджетна 7 - 3 р 10 міс. - - - - - - - - - - +

102 Хімія

Хімія

Відкрита 20 - 3 р 10 міс. - Українська мова 0,30 100 Математика 0,35 100 Історія України 0,35 100 4-

Небюджетна 10 - 3 р. 10 міс. - - - - - - 4-

Екохімбезпека

Відкрита 13 3 р 10 міс. - Українська мова 0,30 100 Математика 0,35 100 Історія України 0.35 100 +

Небюджетна 7 - 3 р. 10 міс. - - - - - - - -

Ольга ТРОФИМЕНКО



Додаток 1.2
до Прали# прийому
до Донецького національного університету 
імені Василя Стуса
у 2022р.

Перелік сертифікатів ЗНО 2019-2021 рр. для вступу на спеціальності та освітні програми, за якими оголошується прийом на навчання
за освітнім ступенем "Бакалавр" (на основі повної загальної середньої освіти)

Галузь знань Спеціальність / Спеціалізація

Освітня нроіряма
Тип 

конкурсної 
пропозиції

Нормативні строки 
навчання

Сертифікат и ЗНО 2019-2021 рр.

М
от

ив
ац

ій
ни

й 
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ст

Код Назва Код Назва Денна форма 
навчання

Заочна 
форми 

навчання

Перший 
предмет 1 М

ін
ім

ал
ь 

ни
й 

ба
л

Другий предмет 3
І
* М

ін
ім

ал
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ба
л Предмет на 

вибір 
вступника 1 М

ін
ім
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ь 

ни
й 

ба
л

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

05
Соціальні та 

иоведінкові науки
051 Економіка

Бізнес-економіка (Бізнсс- 
аналііика. Економіка 

підприємства. Управління 
персоналом)

відкрита 3 р 10 міс. -
Українська мова 

і література
0.35 100 Математика 0,35 100

Географія

Ін.мова

Історія України

Фізика

Біологія

Хімія

0.3 100 +

нсбюджстна - 3 р. 10 міс.
Українська мова 

і література
0,35 100 Математика 0.35 100

Г сографія 

Ін.мова

Історія України

Фізика

Біологія

Хімія

0,3 100 +■

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування відкрита 3 р. 10 міс. -
Українська мова 

і література
0,35 100 Математика 0,35 100

Географія

Ін.мова

Історія України

Біологія

Фізика

Хімія

030 100 +

072
Фінанси, банківська 

справа та страхування Фінанси, банківська справа 
та страхування

відкрита 3 р. 10 міс.
Українська мова 

і література
0,40 100 Математика 0.25 100

Географія

Ін.мова

Історія України

Біологія

Фізика

Хімія

0.35 100 +

нсбюджстна 3 р. 10 міс.
Українська мова 

і література
0,35 100 Математика 0,35 100

Ін.мова

Географія
0,3 100 ■є



07 У правління їм 
адміністрування

073 Менеджмент Менеджмент

відкрита 3 р. 10 міс.
Українська мова 

і література
0,4 100 Математика 0J 100

Географія

0.3 100 +

Ін.мова

Історія України

Біологія

Фізика

Хімія

небюджстна
3 р. 10 міс.

Українська мова 
і література

0,40 100 Математика 0,30 100

Географія

0,30 100 +

Ін.мова

Історія України

Біологія

Фізика

Хімія

075 Маркетинг Маркетинг

відкрита 3 р. 10 міс.
Українська мова 

і література
0.40 100 Математика 0.25 100

Географія

0,35 100 +

Ін.мова

Історія України

Біологія

Фізика

Хімія

небюджстна 3 р. 10 міс.
Українська мова 

і література
0,40 100 Математика 0.25 100

Географія

0,35 100 +•

Ін.мова

Історія України

Біологія

Фізика

Хімія

076
Підприємництво, 

юріівля та біржова 
діяльність

Підприємництво. Інтернет- 
трейдинг. Туристичний 

бізнес
відкрита 3 р. 10 міс. Українська мова 

і література
0,40 100 Математика 0,20 100

Г еографія

0,40 100 +

Ін.мова

Історія України

Фізика

Біологія

Хімія

Міжнародні економічні 
відносини**

**конкурсний бал для
вступу від 140

Міжнародний бізнес. Бізнес- 
нереклад 

International business. 
Business translation

відкрита 3 р. 10 міс. Українська мова 
і література

0,35 100 Математика 0,30 100

Географія

0,35 100 +

Ін.мова

Історія України

Фізика

Біологія

Хімія



ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ

03 Гуманітарні науки

035 ФІЛОЛОГІН

035. 
01

Українська мова та 
література

Українська мова та 
література

Відкрита
3 роки 10 

міс. -
Українська мова 

і література
0,45 100 Ін.мова 0,20 100

Історія України

03 100 +

Математика

Географія

Фізика

Хімія

Біологія

035. 
041

Германські мови та 
літератури (переклад 

включно), перша - 
англійська

Англійська та друга іноземна 
мови та літератури 
(переклад включно)

Відкрита 3 р. 10 міс. Українська мова 
і література

0.20 100 Ін.мова 0,60 140

Історія України

0,20 100 +

Географія

Математика

Біологія

Фізика

Хімія

035.
10

Прикладна лінгвістика Прикладна лінгвістика Відкрита
3 роки 10 

міс. -
Українська мова 

і література
0,45 100 Ін.мова 0.25 100

Історія України

0,25 100

Математика

Г сографія

Біологія

Фізика

Хімія

05
Соціальні та 

поведінкові науки
053 Психологія Психологія Відкрита

3 роки 10 
міс. -

Українська мова 
і література

0,3 100 Математика 0.3 100

Історія України

0,35 100 +

Біологія

Ін.мова

Географія

Хімія

Фізика

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

03 Гуманітарні наукн 032 Історія та археологія Історія та археологія Відкрита 3 р. 10 міс.
Українська мова 

і література
0,25 101 Історія України 0.40 101

Ін.мова

0,25 101 +

Географія

Математика

Біологія

Фізика

Хімія

29 Міжнародні 
відносний

291

Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 

регіональні студії**

**конкурений бал для 
вступу від 140

Міжнародні відносини Відкрита 3 р. 10 міс. Українська мова 
і література

0,25 101 Ін.мова 0,40 101

Історія України

0.25 101 4-

Математика

Географія

Біологія

Фізика

Хімія



ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

08 Право 081

Право**

“конкурсний бал для 
вступу від 140

Право Відкрита 3 р. 10 міс. -
Українська мова 

і література
0.4 100 Історія України 0,3 100

Математика

0.3 100 +

Ін.мова

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ПРИКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

02
Культура і 
мистетво

029
Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 
справа

Документ ознавство та 
інформаційна діяльність Відкрита 3 р. 10 міс. -

Українська мова 
та література

0.5 105 Історія України 0.2 100

Математика

Ін.мова

0,2 100 +Біологія

Географія

Фізика

Хімія

05
Соціальні та 

ловедінкові науки
052 Політологія Прикладна політологія та 

політичні технології Відкрита ЗрЮ міс •
Українська мова 

і література
0,3 105 Історія України 0,4 100

Математика

0.2 100 +

Ін.мова

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика Відкрита 3 р Ю міс -
Українська мова 

і література
0.4 100 Історія України 0,3 100

Математика

Ін.мова

0.2 100 +
Біологія

Географія

Фізика

Хімія

11
Ма їемаї ика та 

статистика
111 Математика Комп'ютерна математика та 

інтелектуальний аналіз даних
Відкрита 3 р 10 міс - Українська мова 0,2 100 Математика 0,5 110

Фізика
0.2 100 +

Ін.мова

12
технології

122 Комп'ютерні науки Коміґюіерні науки Відкрита 3 р. 10 міс. - Українська мова 0,2 105 Математика 0.5 по

Історія України

0.2 100

Ін.мова
Біологія

Г еографія
Фізика
Хімія

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ

01
Освіта / 

Педагогіка
014.
08

Середня освіта (Фізика) STEM Відкрита 3 р 10 міс - Українська мова 0,35 100 Математика 0.35 100

Історія України

0.2 100 +

Ін.мова
Біологія

Географія
Фізика
Хімія

09 Біологія 091 Біологія Біологія Відкрита 3 р. 10 міс. Українська мова 0.35 100 Біологія 0,35 100

Історія України 

Маїсмаїика

0.2 100 +
Ін.мова

Географія

Фізика

Хімія



и> Природничі науки

101 Екологія Екологія Відкрита 3 р. 10 міс. Українська мова 0,35 100 Біологія 0.35 100

Історія України

03 100 +■
Математика

Ін.мова
Географія

Фізика
Хімія

102 Хімія Хімія Відкрита 3 р. 10 міс. Українська мова 0,35 100 Хімія 0,35 100

Історія України

ч

0,2 100 4

Матсмапіка

Ін.мова

Біологія

Г еографія

Фізика

Відповідальний секретар
Приймальної комісії Ольга ТРОФИМЕНКО



Додаток і.3
до Правил прийому
до Донецького національного університету
імені Насиля Стуса 
у 2022р

Перелік акредитованих спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий курс (з нормативним строком навчання) осіб, 
які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодшого спеціаліста" /освітній ступінь "Молодшого бакалавра", для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр"

Галузь знань Спеціальність

Освітив програма

вс
ту

п 
и 

ін
ш

ою
 

сп
си

іа
ль

ні
ст

ю

.Ііцсніовані обсяги Нормативні строки Споріднені спеціальності

Вступні випробування

Ко
еф

іц
іє

нт

М
ін

ім
ал

ьн
н 

і ба
л

ь 

2

Кші Назва Кол Наїм
Денна
♦Ч>"> 

навчання

Заочна 
форма 

навчання

Денна 
форм*  

навчання

Заочна 
форма 

навчання
Шифр Назва

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ і прикладних технологій

02 Культура і мистецтво »29
Інформаційна, 

бібліотечна та вртівма 
справа

Докуменіоліавство тв 
інформаційна діяльність

так

10

2 р- 10 МІС - інші спеціальності
І. Перший предмет НМТ 2022 (Українська мова)/ 

Сертифікат ЗНО 2019-2021 років з Української мови 
2. Друїии предмет НМТ 2022 (Історія України або 

Математика) / Сертифікат ЗНО 2019-2021 років на вибір 
вступника з: Історія України, Математика, Іноземна 

мова. Біологія, Географія. Фізика. Хімія

0.5

0.5

100

100 ♦

НІ - 2 р. 10 міс - 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Відповідальний Секретар
Приймальної комісії Омы» ТРОФИМЕНКО



Додаток І 4
до Правих прийому
до Донецького національного уюеврситему
імені Василя Стуса
у 2022 році

Перелік акредитованих спеціальностей та освітніх програм, 
м якими оголошується прийом на навчання 

на другий курс студентів, які не менше одного року гдибувають ступінь бакалавра, 
для гдобуття ступеня бакалавра /а іншою спеціальністю

Галузь знань Спеціальність

Освітня її рот рама Перелік каарвмів иЦготовга, з якиї 
ілійсиккться прийом Форми минчанин

Фяіиаг 
випробування

Сертифікати 3110

■ с: є
У.

Кад Назва Кад Наша lk-ршяй предмет 1 h г Другий предмет 1 іі
У

Предмет на 
вибір вступника 

і
і 5 : 

ж
1Î 
У.

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
05

Соціальні та иьвсдіикові
■аукв

051 Економіка
Бізнес-екоііітиікв (Бінкс-вижиігикв.

Економіка нідирисмсіаа.
Управління персоналом)

бет обмежень денна, таояіж співбесіда Українська мов а га література 0,35 100 Математика 0.35 Î00

Геоірмфія

0J 100 ♦

Ін.мова

Історія України
Фізика

Біологія

Хімія

07 Управління та 
ялміяіструванив

071 Облік 1 анода>кувікни Облік і оподаткування без обмежень датив співбесіда Українська мова та література 0,4 100 Математика 0,3 100

Гехиряфія

о.з JOO

ІІІ.МПМ
Історія України

Фізика

Біологія

Хімія

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування

Фінанси, банківська справа та 
страхування беї обмежать денна співбесіда Українська мова та література о.* 100 Математика 0.25 100

Геогряфія

0,35 100 +

їм.мова

Історія України

Фізика

Біологія

Хімія

073 Менеджмент Менеджмент без і.бмгжсиь лапи, заочна співбесіда Українська мова та література 0,4 100 Математика 0,3 100

1 иярафія

о.з ІОО +

Ін. мова

Ісгиріи України

Фізика

Біологія

Хімія

075 Марке тині Маркетинг без обмежень денна, заочна співбесіда Українська мова ти література 0.4 100 Математика 0,25 100

Географія

0.35 100 +

Ін.мова

Історії України

Фізика

Біологія

Хімія

076 Піліірясмнніпво, торгівля та 
біржова діяльність

Підирвсмництво. Інтересі- 
тренлинг. Туристичний бізнес

без обмежать денна єні »бесіда Українська мова та література 0.4 100 Математика 0,2 100

1 еографія

0,4 100 ♦

Ін.мова

Історія України

Фізика

Біологія

Хімія

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ПРИКЛАДНИХ ТЕХНОЛОПЙ

02 Культура і ммсіемгва 029 Іафорваціімй. бЛліігтечка та 
вріївна справа

Декумсмтознввство та 
інформаційна діяльність Без обмежень ланів співбесіда Українська мови та іггсрагура 0.5 105 історії України ОД 100

Географія

0.2 100 +

Ін. мої»

Математика

Фізика

Біологія

Хімія

Відповідальний секретар
Приймальної комісії Ольга ТРОФИМЕНКО



Додаток 2.1
до Правій прийому
до Донецького національного університету 
імені Василя Стуса
у 2022 р.

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання 
за освітнім ступенем "Магістр"

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Гялузь знань Спеціальність/ Спеціалізація

Освітня програма
Тип 

конкурсної 
пропозиції

Ліцензовані обсяги Нормативні строки 
навчання

1<туа Я евфіавсаап ешмії іьаоетеЯ
<тах/ві)

Конкурсні показникв

Код Назва К.д Казна
Девав 
фермі формі Деяка ф>рмі 

мачіааа
Іаочве фврмі 

навчання
Каякурсм 

•ивройуваммя 1 Каакурсас ■■■рвЯувіаиа і
3 
t

X

05
Соціальні ти 
по ведім ко ві 

науки
051 Економіка Економіка підприємства Фіксована 20 20 1 рік 

4 місяці
1 рік 

4 місяиі так/ні мтнк 0,5 100 фаховий іспит 0,5 101 +

07 Управління та 
ндмініггрувян-ня

071 Облік і оподаїкування Облік і оподаї кування Фіксована 10 15 1 рік 
4 місяці

1 рік
4 місяці так/ні мтнк 0,5 100 фаховий іспит 0,5 101 +

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування

Фінанси, банківська справа та 
страхування

Фіксована 15 15 1 рік 
4 місяці

1 рис
4 місяці так/ні мтнк 0.5 100 фаховий іспит 0.5 101 +

International Financial Management 
(Міжнародний фінансовий 

менеджмент)
Небюлжепіа 5 1 рік 

4 мкяцз - так/ні мтнк 0,5 100 фаховий іспит 0.5 101 +

073 Менеджмент

Бізнес-адмінісгруваиня Небюдже-та - 10 -
1 рік 

4 місяці так/ні мтнк 0,5 100

фаховий іспит

0,5 101

+Менеджмент Організацій та 
адмінісірування

Фіксована 25 зо 1 рік 
4 мкяю

1 рік 
4 місяці так/ні мтнк 0,50 100 0,5 101

Менеджмент у судовій сфері Нсбюджспів - 15 -
1 рік

4 місяці так/ні мтнк 0,5 100 0,5 101

073+ 
052 Міждисциплінарна Управління постконфліктнимн 

територіями
Фіксована 15 10 1 ріх 

4 місяці
1 рік 

4 місяці так/ні мтнк 0.5 100 фаховий іспит 0,5 101 +

075 Маркетинг Маркетинг Фіксована 15 20 [рік
4 місяці

1 рік 
4 місяці так/ні мтнк 0,5 100 фаховий іспит 0,5 101 +

076
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність

Інноваційне підприємництво Фіксовано 15 5 1 рік
4 місяці

1 рік 
4 місяці так/ні мтнк 0,5 100 фаховий іспит 0,5 101 +

23 Соціальна робота 232 Соціальне 
забезпечення Соціальне підприємництво Небюджеткі 10 5 1 рік 

4 иклш
Ірік 

4 мкліп так/ні ”■ - - - +

29 Міжнародні 
виносним

292 Міжнародні економічні 
відносини Міжнародні економічні відносний

Фіксована 20 - 1 рік 
4 місяці - так/ні мтнк 0,5 100 фаховий іспит 0.5 101 +

Нвбюджеіяв - 17 -
1 рік

4 місяці гак/ні мтнк 0.5 100 фаховий іспит 0,5 101 +



ФАКУЛЬТЕТ філології, психології та іноземних мов

03 Гуманітарні 
науки

035 Філологія

035.01 Українська мова та 
література

Українська мова та література

Фіксована 8 - 1 рік
4 місті - так/ні - - - фаховий іспит 1.0 101 +

Небюджепіа 7 - 1 рік
4 місяці - так/пі - - - - 1 - +•

Небюлжепі» - 10 -
1 рік

4 місяці так/пі - - - - - - +

035.041

Германські мови та 
літератури (переклад 

включно), перша - 
англійська

Англійська та друга іноземна мови 
та літератури (переклад включно)

Фіксована зо - 1 рік
4 місяці -

так
035.041 Філологія. Германські мови та 
лгіерагурн (переклад включно), перша - 
англійська
035.043 Філологія. Германські мови та 
літератури (переклад включно), перша - 
німецька
6,020303 ФІ.Ю.ЮИЯ. Мова іа діїерагура 
(англійська і німецька)
014.021 Середня освіта (Мова і
література (англійська)
014.022 Середня освіта (Мова і
.іперагура (німецька)

- - - фаховий іспит 1,0 102 +

035.10 Прикладна лінгвістика Прикладна лінгвістика

Фіксована 8 - 1 рік
4 мкяш - так/ні - - фаховий іспит 1,0 101 +

Н ©бюджетна 7 - 1 рік
4 місяці - так/ні - - - - - - +

05
Соціальні та 
поведінкові 

науки
053 Психологія Реабілітаційна психологія в 

надзвичайних си туаціях

Фіксована 10 - 1 рік
4 місяці - так/ні мтнк 0.5 100 фаховий іспит 0,5 101 +

а

Нсбю.ожетка - 8 -
! рік 

4 місяці так/ні мтнк 0.5 100 фаховий іспит 0,5 101 +

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

03 Тумані і арні 
науки 032 Історія та археологія Публічна історія

Фіксована 6 1 рік
4 місяці - так/ні

-

- - фаховий іспит 1,0 101 +

Небюджетнж 7 -
1 рік

4 місяці - так/ні - - - - - +

Н ©бюджети в - 5 -
1 рік 

4 мккці так/ні - - - - - +■

29 Міжнародні 
відносини 291

.Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації 
та регіональні студії

Міжнародні комунікації та 
медіація в умовах конфліктного 

вреіулювання

Фіксована 15 - 1 рія 
4мючиі - так/ні

мтнк

0.5 100

фаховий іспит

0,50 101

+

Нсбюджетиа - 20 -
1 рж

4 місяці так/ні 0.5 100 0,50 101



ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

08 Право 081 Право Право
Відкрита 60 -

1 рік
4 місяці - так

0Й1 Прано. 293 Міжнародне прано, 
напрями 6.030401 Правознавство.
6.030202 Міжнародне право

МКТ,ЄВІ 
(іноз.мова) 0,3 100 МКТ,СФВВ 

(право) 0,7 100
+

Нсбюджгтнв - 60 -
І рік 

4 місяш
МКТ,ЄВ1 

(іноз.мова) 0,3 100 МКТ,€ФВВ 
(право) 0,7 100

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ПРИКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

02 Культура і 
мистецтво 029

Інформаційна, 
бібліотечна і а архівна 

справа

Документацінна та інформаційна 
підтримка управлінської 

діяльності

Фіксована 10 1 рік
4 місяці - так/ні - - - фаховий іспит 1.0 101 +

Небюджетна 5 - 1 рік
4 місяці - так/ні - - - - - - +

05
Соціальні та 

■іоаедінкові 

науки
052 Політологія Політичне консультування у сфері 

публічної політики
Фіксомиа 10 - 1 рік

4 місяш - так/ні мтнк 0.5 100 фаховий іспит 0.5 10) +

28
Публічне 

управління та 

адміністрування
281 Публічне управління 

та адміністрування
Публічна політика та 

адміністрування

Фіксована 7 1 рік
4 місяці - так/ні

мтнк
0,5 100

фаховий іспит
0,5 101

+

Небюджепіа - 8 -
1 рік

4 місяці так/ні 0.5 100 0,5 101

06 Журналістика 061 Журналістика Політична журналістика Фіксована 13 - 1 рік
4 місяці - так/ні мтнк 0,5 100 фаховий іспит 0.5 101 +

11 Математика та 

стагнсінка 113
Прикладна 
математика Прикладна математика

Фіксована 8 - 1 рік
4 місяці - так/ні - - - фаховий іспит 1.0 101 +

Небюджетна 7 - 1 рік 
4 місяці - так/ні - - - - - - +

12 Інформаційні 
технології 122 Комп'ютерні науки Комп’ютерні технології обробки 

даних (Data Science)
Фіксована 60 - 1 рік 

4 місяш - так/ні - - - фаховий іспит 1.0 101 +

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОПЙ

09 БІОЛОІ ІЯ 091 Біолої ія Біологія
Фіксована 18 - 1 рік 

4 місяці - так/ні - - - фаховий іспит 1,0 101 +

Иебюджетиа 5 23 1 р№
4 місяці

1 рік
4 місяці так/ні - - - - - - 4-

10 Природничі 
науки

101 Еколої ія Екологія
Фіксована 5 - 1 рік 

4 місяці - так/ні - - фаховий іспит 1.0 101 +

Небюджетна 3 - 1 рік
4 місяці так/ні - - - - - - +

102 Хімія Хімія

Фіксована зо - 1 рік
9 місяіив -

так
6 04010) Хімія
102 Хімія
6 040102 Біологія
091 Біологія
6 040106 Екологія, охорон*  
нмвкаїнпинммо середовнша гя 
збалансоване природокористування
101 Екологія
6.120201 Фармація
226 Фармація
6 051301 Хімічна технологія
161 Хімічні технології та інженерія
6 051302 Хімічна інженерія
6 010104 Професійна освіта (за профілем)
014 Середня освіта (за предметними
сисіихлшиїями)
015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями)
6 05170) Харчові технології та інженерів 
1К) Харчові технології

- - - фаховий іспит 1.0 101 +

Небюджегна 10 - 1 рік 
9 місяців - - - - - - +

Відповідальний секретар
Приймальної комісії Олы* ТРОФИМЕНКО



Додаток 2.2
до Правил прийому
до Донецького національного університету 
імені Василя Стуса
у 2022 р.

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання за освітнім ступенем "Магістр" 
(на базі раніше здобутого ОС "Магістр" або ОКР "Спеціаліст")

Галузь знань Спеціальність / Спеціалізація

Освітня програма
Тип конкурсної 

пропозиції

Нормативні строки 
навчання

Нгтуп 1І гплріди*м  НЖ ГОРЦІВ дьностей 

(так/ні)

Показники конкурсного бала

Код Назва Код Назва
Денна 
форма 

навчання

Заочна 
форма 

навчання

МІНК/ 
1УС 

з іноземної 
мови

я 
ї

М
ін

ім
ал

ьн
ий

 б
ал

Фахове 
випробування

я
я

і
Ж

М
ін

ім
ал

ьн
ий

 б
ал

М
от

ив
ац

ій
ни

й 
ли

ст

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ

03 Гуманітарні 
науки 035

Філологія.
035.04] Германські 
мови та літератури 
(переклад включно), 
перша - англійська

Англійська та друга 
іноземна мови та 

літератури (переклад 
включно)

■іебюджепіа 1 рік
4 місяці -

так
035.04] Філологія. Германські мови та 
літератури (переклад включно), перша - 
англійська
035.043 Філологія. Германські мови га 
літератури (переклад включно), перша - 
німецька
6.020303 Філологія. Мова та література 
(англійська / німецька)
014.021 Середня освіта (Мова і
література (англійська)
014.022 Середня освіта (Мова і
.'іггсратура (німецька)

- - - + 1 102 +

05
Соціальні та 
поведінкові 

науки
053 Психологія Реабілітаційна психологія в 

надзвичайних ситуаціях небюджетна 1 рік
4 місяці

1 рік
4 місяці так/ні + 0,5 101 + 0,5 101 +

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

03 Гуманітарні 
науки 032 Історія та археологія Публічна історія небюджетна 1 рік

4 місяці так/ні - - - - - — +

29 Міжнародні 
відносини 291

Міжнародні 
відносини, суспільні 

комунікації та 
регіональні студії

Міжнародні комунікації та 
медіація в умовах 

конфліктного 
вреіулювання

небюджетна - 1 р. 4 м. так/ні + 0,5 100 + 0,5 101 +



ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГ1Й

09 Біологія 091 Біологія Біологія небюджетна 1 рік 
4 місяці

1 рік
4 місяці так/ні - - - - - -

10 Еколої ія 101 Екологія Екологія небюджетна І рік 
4 місяці так/ні - - — - - +

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ 1 ПРИКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

02 Культура і 
мистецтво 029

Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 

справа

Документа цій на та 
інформаційна підтримка 
управлінської діяльності

небюджетна 1 рік
4 місяці - так/ні - - - + 1 101 +

05
Соціальні та 
поведінкові 

науки
052 Політологія Політичне консультування 

у сфері публічної політики небюджетна - 1 рік
4 місяці так/ні + 0,5 100 + 0,5 101 +

06 Журналістика 061 Журналістика Політична журналістика небюджетна 1 рік
4 місяці - так/ні + 0,5 100 + 0,5 101 +

11 Математика та 
статистика 113 Прикладна 

математика Прикладна математика небюджетна 1 рік
4 місяці - так/ні - - - - — - +

12 Інформаційні 
ІЄХНОЛОІ ії 122 Комп'ютерні науки

Комп’ютерні технологи 
обробки даних (Data 

Science)
небюджетна 1 рік

4 місяці так/ні — — - + 1 101 4-

28
Публічне 

управління та 
адміністрування

281 Публічне управління 
та адміністрування

Публічна полії ика та 
адміністрування небюджетна -

1 рік
4 місяці так/ні + 0,5 100 + 0,5 101 +



ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

05 Соціальні та 
повсдінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства небюджетна - 1 рік

4 місяці так/ні + 0,5 100 + 0,5 101 +

07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і 
оподаткування Облік і оподаткування небюджетна - 1 рік

4 місяці так/ні + 0,5 100 + 0,5 101 +

072
Фінанси, банківська 

справа та 
страхування

Фінанси, банківська справа 
та страхування небюджетна - 1 рік

4 місяці так/ні + 0,5 100 + 0,5 101 +

Infernatinnal Financial 
Management (Міжнародний 
фінансовий менеджмент)

небюджетна 1 рік
4 місяці - так/ні + 0,5 100 + 0,5 101 +

073

Менеджмент

Бізнес-ад міністру ванн я небюджетна -
1 рік

4 місяці так/ні + 0,5 100 + 0,5 101 +

Менеджмент організацій та 
адміністрування

небюджетна 1 рік
4 місяці

1 рік
4 місяці так/ні + 0,5 100 + 0,5 101 +

Менеджмент у судовій 
сфері небюджетна -

1 рік
4 місяці так/ні + 0,5 100 + 0,5 101 +

073 
+
052

Міждисциплінарна
Управління 

носі конфліктними 
територіями

небюджетна - ] рік
4 місяці так/ні + 0,5 100 + 0,5 101 +

075 Маркетинг Маркетинг небюджетна -
1 рік

4 місяці так/ні + 0,5 100 + 0,5 101 +

076
11 ід цр нем н и цтво, 

торгівля та біржова 
діяльність

Інноваційне 
підприємництво небюджетна -

1 рік
4 місяці так/ні + 0,5 100 + 0,5 101 +

23 Соціальна 
робота 232 Соціальне 

забезпечення Соціальне підприємництво небюджетна 1 рік
4 місяці

1 рік
4 місяці так/ні - - - - - - +

29 Міжнародні 
відносннн

292
Міжнародні 

економічні відносний
Міжнародні економічні 

ВІДНОСИНИ
небюджетна -

1 рік
4 місяці так/ні + 0,5 100 + 0,5 101 +

Відповідальний секретар
Приймальної комісії



Додаток З
до Правил прийому до Донецького
національного університету
імені Василя Стуса у 2022 р.

ПЕРЕЛІК 
наказів державних замовників, якими визначаються предметні 
спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими 

здійснюються формування та розміщення державного замовлення

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 506 
"Про затвердження Переліку предметних спеціальностей спеціальності 014 "Середня 
освіта (за предметними спеціальностями)", за якими здійснюється формування і 
розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних 
спеціальностей) в системі підготовки педагогічних кадрів", зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 798/28928 (зі змінами).

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2016 року № 567 
"Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти 
ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 "Філологія", за якими 
здійснюються формування та розміщення державного замовлення", зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 08 червня 2016 року за № 825/28955 (зі змінами).

ДгВідповідальний секретар
Приймальної комісії

Ольга ТРОФИМЕНКО



Додаток 4
до Правил прийому до Донецького
національного університету
імені Василя Стуса у 2022 р.

ПЕРЕЛІК 
спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Шифр 
галузі Галузь знань Код 

спец. Назва спеціальності

01 Освіта 014 Середня освіта (за основними предметними 
спеціалізаціями: 014.04 - 014.10, 014.15)

10 Природничі науки 102 Хімія

11 Математика та 
статистика 111 Математика

Відповідальний секретар 
Приймальної комісії Ольга ТРОФИМЕНКО



Додаток 5
до Правил прийому
до Донецького національного 
університету імені Василя Стуса 
в 2022 р.

Вимоги до написання мотиваційних листів вступників на 
навчання для здобуття вищої освіти в ДонНУ імені Василя Стуса 

та критерії їх оцінювання

1. Загальні положення

1.1. Цей документ (далі - Вимоги) містить вимоги до написання 
мотиваційних листів та критерії їх оцінювання і зорієнтований на вступників 
2022 року до Донецького національного університету імені Василя Стуса (далі - 
ДонНУ імені Василя Стуса). Вимоги розроблені та затверджені у відповідності 
до вимог чинного законодавства України, Порядку прийому на навчання для 
здобуття вищої освіти в 2022 році. Ці Вимоги є додатком до Правил прийому на 
навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році до ДонНУ імені Василя Стуса.

1.2. У цьому документі терміни вжиті в таких значеннях:
вступник - особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному 

відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій до ДонНУ імені Василя Стуса.
мотиваційний лист - викладена вступником письмово у довільній формі 

інформація про його особисту зацікавленість у вступі до ДонНУ імені Василя 
Стуса на певну освітню програму та відповідні очікування, досягнення у 
навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у 
разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній 
формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію. 
Мотиваційний лист є обов’язковою умовою допуску вступника до участі в 
конкурсному відборі. Інформація, що міститься у мотиваційному листі, має бути 
правдивою, доброчесною і відповідати вимогам чинного законодавства.

1.3. Ці Вимоги є підставою для оцінювання мотиваційних листів 
вступників для здобуття:

- освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, 
попередньо отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
(освітнього ступеня молодшого бакалавра);

- ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (освітньою програмою) осіб, які 
не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному 
обсязі навчальний план;

- освітнього ступеня магістра на основі здобутого раніше освітнього ступеня 
бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.



2. Подання мотиваційного листа

2.1. Мотиваційний лист надається на розгляд Приймальної комісії під час 
подачі заяви на вступ.

2.2. Терміни подачі заяв визначаються Порядком прийому на навчання для 
здобуття вищої освіти в 2022 році, Правилами прийому до Донецького 
національного університету імені Василя Стуса у 2022 році.

2.3. Мотиваційний лист створюється особисто вступником із дотриманням 
принципів академічної доброчесності та засвідчується власним підписом під час 
виконання вимог до зарахування або накладанням особистого електронного 
підпису (за умов електронного подання оригіналів документів).

3. Структура мотиваційного листа

Мотиваційний лист повинен містити такі структурні елементи:
- відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, електронна адреса, номер 

телефону);
- назва закладу вищої освіти, факультет із зазначенням спеціальності, 

освітньої програми та форми навчання, на яку бажає вступити автор 
мотиваційного листа;

- інформація про особисту зацікавленість у вступі до ДонНУ імені Василя 
Стуса;

- мотивації щодо бажання вступити на певну освітню програму та власні 
очікування від навчання;

- факти про особисті досягнення у навчанні та інших видах діяльності, 
власні сильні та слабкі сторони, додаткові самопрезентаційні матеріали;

- додатки, що можуть підтверджувати викладену в мотиваційному листі 
інформацію.

4. Критерії оцінювання мотиваційного листа

4.1. Мотиваційний лист вступника оцінюється Приймальною комісією, 
що діє на підставі наказу ректора ДонНУ імені Василя Стуса.

4.2. Оцінювання мотиваційного листа не передбачає бали і здійснюється 
на підставі таких критеріїв:

- дотримання структури мотиваційного листа, що викладена в Розділі 3 цих 
Вимог;

-обґрунтованість власних успіхів1, що можуть надавати вступникові 
переваги за умови рівності конкурсних балів з іншим вступником за обраною 
освітньою програмою ДонНУ імені Василя Стуса;

1 Скановані копії документів, які підтверджують особисті успіхи, потрібно надіслати одночасно з подачею 
заяви на офіційну електронну адресу Приймальної комісії pk@donnu.edu.ua

mailto:pk@donnu.edu.ua


-логіка побудови тексту мотиваційного листа, здатність автора 
формулювати і грамотно письмово висловлювати авторські думки.

5. Розгляд мотиваційних листів

5.1. Розгляд мотиваційних листів передбачає уважне ознайомлення з 
текстом і обмін думками чітко за критеріями оцінювання, що викладені у п.4 цих 
Вимог, гаранта освітньої програми чи представника кафедри, що є випусковою 
для неї, декана факультету чи його заступника, голови (заступника голови) 
Приймальної комісії, відповідального секретаря Приймальної комісії чи його 
заступника.

5.2. Після отримання від відповідальної особи за СДЕБО відповідного 
факультету мотиваційних листів, проводиться засідання представників 
Приймальної комісії із присутністю на ньому осіб, вказаних в пп.5.1. Під час 
засідання формується рейтинговий список, в який вносяться дані вступника та 
його позиція в рейтингу.

5.3. Результат розгляду мотиваційних листів затверджується простою 
більшістю голосів присутніх.

Рейтингова позиція кожного мотиваційного листа вибудовується з 
урахуванням критеріїв, визначених у Розділі 4 цих Вимог, без присвоєння їм 
конкурсних балів.

5.4. Затвердження результатів розгляду мотиваційних листів вступників, 
поданих до ДонНУ імені Василя Стуса, відбувається на засіданні Приймальної 
комісії та оприлюднюються разом із рекомендаціями на зарахування на навчання 
для здобуття вищої освіти в 2022 році до ДонНУ імені Василя Стуса.

5.5 За умови однакових показників рейтингування вищого порядку осіб, які 
подали заяви на одну конкурсну пропозицію, члени приймальної комісії 
розглядають мотиваційні листи таких осіб. Якщо побудова рейтингового списку 
конкурсної пропозиції для вступу на здобуття ступеня вищої освіти за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб здійснюється без конкурсних балів та 
пріоритетності, то мотиваційний лист є основним показником конкурсного 
відбору, і рейтинг вступників формується тільки на основі результатів розгляду 
мотиваційних листів.

5.6 У випадку проведення конкурсного відбору з використанням 
мотиваційних листів проводиться перевірка мотиваційних листів на 
оригінальність тексту та забезпечується доступ до результатів такої перевірки 
уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції.

5.7. Подання апеляцій на результати розгляду мотиваційних листів не 
передбачається.

5.8. Мотиваційні листи осіб, зарахованих до ДонНУ імені Василя Стуса, 
зберігаються в особовій справі здобувана вищої освіти. Мотиваційні листи 



вступників, які не прийняті на навчання, зберігаються в Приймальній комісії не 
менше ніж один рік, після чого знищуються.

Відповідальний секретар
Приймальної комісії Ольга ТРОФИМЕНКО



Додаток 6
до Правил прийому
до Донецького
національного університету
імені Василя Стуса у 2022 р.

ТАБЛИЦІ 
переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, 
комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної 

компетентності до шкали 100-200



Продовження додатка 6

3. Таблиця переведення тестових балів з історії України національного 
мультипредметного тесту до шкали 100-200 __ ____________________________

Тестовий бал Бал за шкалою 100-200 18 150
1 100 19 15!
2 107 20 152
3 113 21 153
4 119 22 154
5 125 23 156
6 128 24 158
7 131 25 160
8 134 26 162
9 136 27 164
10 138 28 167
11 140 29 170
12 142 зо 173
13 144 31 176
14 146 32 180
15 147 33 186
16 148 34 192
17 149 35 200

4. Таблиця переведення тестових балів з права магістерського комплексного тесту до 
шкали 100-200

Тестовий бал Бал за шкалою 
100-200 Тестовий бал Бал за шкалою 

100-200
1 100 26 151
2 105 27 152
3 110 28 153
4 114 29 154
5 118 зо 155
6 122 31 156
7 125 32 157
8 128 33 158
9 131 34 159
10 133 35 160
11 135 36 161
12 137 37 162
ІЗ 138 38 164
14 139 39 166
15 140 40 168
16 141 41 170
17 142 42 172
18 143 43 174
19 144 44 176
20 145 45 179
21 146 46 182
22 147 47 186
23 148 48 190
24 149 49 195
25 150 50 200



Продовження додатка 6
5. Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови магістерського комплексного

тесту до шкали 100-200

Тестовий бал Бал за шкалою 
100-200 Тестовий бал Бал за шкалою 

100-200
1 100 16 151
2 110 17 152
3 118 18 153
4 125 19 154
5 129 20 156
6 132 21 158
7 135 22 161
8 138 23 164
9 140 24 168
10 142 25 172
11 144 26 176
12 146 27 180
13 148 28 185
14 149 29 192
15 150 зо 200

6. Таблиця переведеннятестових балів магістерського тесту навчальної компетентності 
до шкали 100-200

Тестовий бал Бал за шкалою
100-200 17 150

1 100 18 151
2 108 19 152
3 115 20 153
4 120 21 155
5 125 22 157
6 129 23 159
7 132 24 162
8 135 25 165
9 138 26 168
10 140 27 171
11 142 28 175
12 144 29 179
13 146 зо 183
14 147 31 188
15 148 32 194
16 149 33 200

Відповідальний секретар
Приймальної комісії Ольга ТРОФИМЕНКО



Додаток 7
до Правил прийому до 
Донецького національного 
університету імені 
Василя Стуса в 2022 р.

Порядок прийому на навчання осіб 

для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі попередньо отриманого 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший снеціаліст» 

(освітнього ступеня «Молодший бакалавр»)

1. Загальні положення

1.1. Порядок прийому на навчання для здобуття ступеня освіти 

«Бакалавр» на основі попередньо отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Молодший спеціаліст» (освітнього ступеня «Молодший бакалавр») (далі - 

Порядок) регламентує порядок та особливості вступу до Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (далі - Університет) на основі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (освітнього 

ступеня «Молодший бакалавр») для здобуття першого (бакалаврського) 

ступеня вищої освіти.

1.2. Порядок розроблений відповідно до чинного національного 

законодавства у сфері освіти та локальних нормативних актів, відповідно до 

яких провадиться освітня діяльність в Університеті.

1.3. Порядок є обов’язковим документом, що визначає процедуру 

проведення комплексного оцінювання програмних результатів навчання 

вступників у межах попередньо опанованої спеціальності (освітньої програми) 

та здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» 

(освітнього ступеня «Молодший бакалавр»), та зарахування до Університету.

2. Організація та проведення конкурсного відбору

2.1. Приймальна комісія здійснює прийом документів вступника на 

навчання на основі попередньо здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 



«Молодший спеціаліст» (освітнього ступеня «Молодший бакалавр») на другий 

(третій) курс нормативного терміну навчання на освітні програми в межах 

ліцензованих спеціальностей, за якими Університет веде підготовку здобувачів 

вищої освіти. Приймальна комісія передає документи вступника на факультет, 

де реалізується підготовка здобувачів вищої освіти за конкурсними 

пропозиціями, що обрав вступник. Розпорядженням керівника факультету 

створюється комісія щодо розгляду документів осіб, які виявили бажання 

здобути ступінь освіти «Бакалавр» на основі попередньо отриманого освітньо- 

кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (освітнього ступеня 

«Молодший бакалавр») (далі - Комісія). Комісія здійснює перевірку 

можливості перезарахування здобутих компетентностей (в обсязі кредитів 

ЄКТС) на підставі попереднього освітнього документа й відповідно до чинного 

законодавства в частині обсягу кредитів, необхідних для здобуття першого 

(бакалаврського) ступеня вищої освіти.

Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодшого 

спеціаліста» (освітній ступінь «Молодший бакалавр»), перезараховуються 

кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти 

(за відсутності стандарту - не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть 

прийматись на другий курс (з нормативним терміном навчання).

Результати перевірки затверджуються керівником відповідного факультету 

та членами Комісії, а вступник допускається до участі у конкурсному відборі за 

умов позитивного рішення Комісії.

2.2. Для вступу на другий курс (з нормативним терміном навчання у межах 

вакантних ліцензійних місць) на навчання для здобуття освітнього ступеня 

«Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» 

(освітнього ступеня «Молодший бакалавр») конкурсний відбір здійснюється у 

формі у формі національного мультипредметного тесту 2022 року або 

зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (відповідно до Додатку 

1.3), індивідуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційних листів в 

передбачених цими Правилами випадках;



2,3. Умовами допуску вступників до участі у подальшому конкурсі для 

здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня «Молодший спеціаліст» (освітнього ступеня «Молодший бакалавр») є 

мінімальна оцінка з першого та другого предметів (відповідно до Додатку 1.3) 

та мотиваційний лист. Інформація, що міститься у мотиваційному листі, має 

бути правдивою, доброчесною і відповідати вимогам чинного законодавства.

2.4. Конкурсний бал обчислюється:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 х ПІ +0,5 х П2, 

де ПІ, П2 - оцінки з першого та другого предметів.

2.5. Рекомендації до зарахування за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб на здобуття вищої освіти ступеня «Бакалавр» на базі освітньо- 

кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (освітнього ступеня 

«Молодший бакалавр») надаються на основі конкурсних балів. Формування 

списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній 

державній електронній базі з питань освіти у межах встановленого (граничного) 

обсягу місць у межах ліцензійного обсягу.

3. Проведення комплексного оцінювання результатів навчання 

вступників, отриманих в межах освітньої програми,

за якою попередньо був здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень 

«Молодший спеціаліст» (освітній ступінь «Молодший бакалавр»)

3.1. Перезарахування кредитів відбувається в період після закінчення 

прийому заяв. Нормативними документами, які використовуються членами 

Комісії для підготовки кваліфікованого висновку, є освітні програми (та, за 

якою навчався попередньо вступник, і та, яку обрав для вступу), освітній 

документ, на підставі якого подано документи. Стандарти вищої освіти за 

відповідною спеціальністю або їх проекти,

3.2. Нормативний термін навчання за освітньо-професійними програмами 

ступеня освіти «Бакалавр» становить 3 роки 10 місяців і складає 

240 кредитів ЄКТС. Національне законодавство і Стандарти вищої освіти 



передбачають можливість зарахування не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, 

отриманих в межах попередньої освітньої програми молодшого спеціаліста 

(молодшого бакалавра).

Комісія має прийняти чітке рішення про можливість перезарахування 

кредитів вступникам на навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» 

на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» 

(освітнього ступеня «Молодший бакалавр») у випадках:

- назви дисциплін і сумарна кількість кредитів відповідно до попереднього 

освітнього документа за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший 

спеціаліст» (освітнім ступенем «Молодший бакалавр») дозволяє їм бути 

перезарахованими через їх повне співпадіння чи співпадіння більшою 

мірою;

- назви навчальних дисциплін мають значні розбіжності, але співпадають 

компетентності, що здобув вступник у рамках попереднього навчання 

(відповідно до зазначеного в освітніх програмах і Стандарті 

спеціальності);

- загальний обсяг годин (кредитів) відрізняється, але він не менший за 70% 

обсягу дисципліни, передбаченої навчальним планом Університету.

3.3. На підставі ґрунтовного аналізу Комісія може прийняти рішення:

- перезарахувати 60- 120 кредитів ЄКТС;

- перезарахувати ЗО - 90 кредитів ЄКТС із подальшою ліквідацією 

академічної різниці (не більше 30 кредитів ЄКТС);

- не перезараховувати результати навчання, здобуті за попередньою 

освітньою програмою, через неможливість встановити якісну кореляцію. 

В останньому випадку вступник не може продовжити участь у 

конкурсному відборі.

3.4. Ліквідація академічної різниці здійснюється у строки, встановлені 

Комісією відповідно до «Порядку визначення та ліквідації академічної різниці 



особами, що поновлюються або переводяться до Донецького національного 

університету імені Василя Стуса».

3.5. Форми всіх документів, що згадуються в Порядку, є складовою 

частиною номенклатури Університету.

Відповідальний секретар
Приймальної комісії Ольга ТРОФИМЕНКО



Додаток 8
до Правил прийому до 
Донецького національного 
університету імені 
Василя Стуса в 2022 р.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

для здобуття ступеня «Бакалавр» за іншою спеціальністю 

(паралельне навчання)

1. Донецький національний університет імені Василя Стуса (далі - Університет) 

здійснює прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю 

(освітньою програмою) осіб, які не менше одного року здобувають ступінь 

бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план на місця за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб за конкурсними пропозиціями згідно з 

Додатком 1.4.

2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, 

конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня 

«Бакалавр» за іншою спеціальністю (паралельне навчання) відбувається в такі

строки:

Етапи вступної кампанії
Денна та заочна 

форми здобуття освіти

Прийом заяв
29 липня - 

до 18:00 08 серпня
Проведення регламентованих процедур 
конкурсного відбору (складання фахового 
випробування (співбесіда), перезарахування 
кредитів)

09-16 серпня

Оприлюднення списку рекомендованих до 
зарахування вступників

17 серпня

Терміни виконання вступниками вимог щодо 
зарахування

25 серпня



Зарахування вступників на навчання (у межах 
вакантних ліцензійних місць) 26 серпня

3. Вступники подають до Приймальної комісії такі документи у паперовій 

формі:

- заяву встановленого зразку (заповнюються під час подання документів);

- мотиваційний лист;

- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус»;

- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - 

військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а 

для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

- копію документа державного зразка про повну загальну середню освіту і 

копію додатка до нього (завірено печаткою закладу вищої освіти);

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 

2020, 2021 років (завірено печаткою закладу вищої освіти);

- копію індивідуального навчального плану здобувана вищої освіти (залікової 

книжки) або виписку з нього (із залікової книжки) (завірено печаткою закладу 

вищої освіти);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см.

4. Для здобуття ступеня освіти бакалавра за іншою спеціальністю (освітньою 

програмою) осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та 

виконують у повному обсязі навчальний план, конкурсний відбір здійснюється у 

формі фахового випробування (співбесіда) та розгляду мотиваційних листів в 

передбачених цими Правилами випадках.



5. Вступники, які проходять вступні випробування, допускаються до участі в 

них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу.

6. Конкурсний бал обчислюється:

Конкурсний бал (КБ) = ПІ,

де ПІ - оцінка фахового випробування (співбесіда).

7. Приймальна комісія здійснює прийом документів вступника на навчання 

здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (освітньою програмою) за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на другий курс з нормативним 

терміном навчання. Приймальна комісія передає документи вступника на 

факультет, де реалізується підготовка здобувачів вищої освіти за конкурсними 

пропозиціями, що обрав вступник, для виконання регламентованих процедур.

8. Розпорядженням керівника факультету створюється комісія щодо розгляду 

документів осіб, які виявили бажання здобути ступеня бакалавра за іншою 

спеціальністю (освітньою програмою) та не менше одного року здобувають ступінь 

бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план (далі - Комісія). Комісія 

здійснює перевірку можливості перезарахування здобутих компетентностей (в 

обсязі кредитів ЄКТС) на підставі наявного освітнього документа та встановлює 

графік виконання вимог до навчального плану відповідної освітньої програми за 1 

курс. Ці вимоги мають бути виконані протягом першого року навчання.

9. На факультетах для вирішення питань, пов’язаних з отриманням другої 

спеціальності, наказом ректора створюються атестаційні комісії зі складу 

викладачів основних дисциплін. Результати вступних випробувань зі вступниками 

передаються у Приймальну комісію Університету. Засідання атестаційних комісій 

на факультетах відбуваються за розкладом, який затверджує голова Приймальної 

комісії.

10. У мовою зарахування здобу вача вищої освіти для одночасного навчання

за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої освіти є 

виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до вступників на відповідні освітні 



програми.

11. Накази про зарахування вступників до складу студентів Університету 

видаються ректором.

12. Договір про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та 

вступником укладається після видання наказу про зарахування до складу студентів 

Університету.

Відповідальний секретар
Приймальної комісії Ольга ТРОФИМЕНКО



Додаток 9
до Правил прийому до 
Донецького національного 
університету імені Василя 
Стуса в 2022 р.

І.

II.

ПІ.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ДОНЕЦЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

НА 2022 РІК
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули 
вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста).
Фінансування підготовки в аспірантурі Доиецького національного 
університету імені Василя Стуса здійснюється:
- за державним замовленням;
- за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (на умовах 

договору) - в межах ліцензійного обсягу (І етап вступної кампанії) 
та за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (на умовах 
договору) - в межах ліцензійного обсягу (II етап вступної кампанії) 

Особа, яка раніше здійснювала підготовку в аспірантурі за державним 
(регіональним) замовленням і не захистила дисертацію або була 
відрахована з аспірантури достроково, має право на повторний вступ 
до аспірантури за державним (регіональним) замовленням лише за 
умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у 
визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
Строки прийому заяв та документів, проведення вступних 
випробувань, конкурсного відбору та зарахування до аспірантури для 
громадян України наведено у таблиці 1.

Таблиця 1
Терміни проведення вступної кампанії в аспірантуру в 2022 р. 

для громадян України

І Етап вступної кампанії Строки проведення
Початок прийому заяв та документів ІЗ червня 2022 р.
Закінчення прийому заяв та документів 22 липня 2022 р. (за 

державним замовленням) 
12 серпня 2022 р. (за кошти 

фізичних або юридичних осіб)
Проведення вступних випробувань до 
аспірантури

22 - 26 серпня 2022 р.

Оприлюднення рейтингового списку 
вступників до аспірантури

29 серпня 2022 р.

Зарахування до аспірантури з 1 вересня 2022 р.

II Етап вступної кампанії Строки проведення
Початок прийому заяв та документів 20 грудня 2023 р.
Закінчення прийому заяв та документів 20 січня 2023 р. (за кошти 

фізичних чи юридичних осіб)



Проведення вступних випробувань до 
аспірантури

23 - 27 січня 2023 р.

Оприлюднення рейтингового списку 
вступників до аспірантури

ЗО січня 2023 р.

Зарахування до аспірантури з 01 лютого 2023 р.

IV. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб здійснюватиметься закладом вищої 
освіти протягом року, окрім червня, липня і серпня. Вступники мають 
подати документи не пізніше, ніж за 2 тижні до зарахування. Строки 
прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, 
конкурсного відбору та зарахування до аспірантури наведено у 
таблиці 2.

Таблиця 2
Терміни проведення вступної кампанії в аспірантуру в 2022 р. 

для іноземних громадян
Етани вступної кампанії Строки проведення

Початок та закінчення прийому заяв та 
документів

Не пізніше 45 календарних 
днів до завершення терміну 

перебування в Україні
Проведення вступних випробувань до 
аспірантури

Не пізніше 31 календарного 
дня до завершення терміну 

перебування в Україні
Оприлюднення рейтингового списку 
вступників до аспірантури

За 2 дні до дати зарахування

Зарахування до аспірантури Не пізніше 30 календарних 
днів до завершення терміну 
перебування в Україні, крім 

червня, липня і серпня
V. Громадяни України, які вступають до аспірантури, мають надати до 

відділу аспірантури та докторантури «Докторська школа» у відповідні 
строки (див. таблицю 1) такі документи:
- заяву (пишеться на ім'я ректора, візується передбачуваним 

науковим керівником, завідувачем випускової кафедри та 
гарантом освітньо-наукової програми)',

- згоду на збір та обробку персональних даних;
- особову картку за формою П-2ДС з фотографією 6x4 (завірену 

печаткою та підписом відповідальної особи відділу кадрів 
підприємства, установи чи організації, де працює вступник - для 
працюючих)',

- подання від навчального закладу, наукової установи, організації в 
аспірантуру (для зовнішніх вступників - за наявності)',

- витяг з протоколу засідання вченої ради факультету про 
рекомендацію до вступу до аспірантури (для осіб, які навчалися в 
магістратурі Донецького національного університету імені 
Василя Стуса - за наявності)',



- копію диплому магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої 
спеціальності (кваліфікації) та додатка до диплому;

- список і копії опублікованих наукових праць і винаходів (форма 
26); копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних, 
всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових 
конференцій (за наявності);

- висновок передбачуваного наукового керівника за співбесідою;
- завірену копію трудової книжки (за наявності);
- копію паспорта, копію довідки копію довідки про присвоєння 

реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копію першої сторінки закордонного паспорта (за наявності);
- копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних 

(крім випадків передбачених законодавством);
- копію документа про зміну прізвища (за наявності);
- 4 кольорові фотокартки Зх4 см.

Під час подання заяви вступник особисто пред’являє оригінали 
паспорта, військово-облікового документа, документа (державного 
зразка) про раніше здобутий ступінь освіти (освітньо-кваліфікаційний 
рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

VI. Іноземні громадяни, які вступають до аспірантури, мають надати до 
відділу аспірантури та докторантури «Докторська школа» у відповідні 
строки (див. таблицю 2) такі документи:
- заяву на ім'я ректора (візується передбачуваним науковим 

керівником, завідувачем випускової кафедри та деканом 
факультету);

- згоду на збір та обробку персональних даних;
- копію диплому магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої 

спеціальності (кваліфікації) і додаток до нього з нотаріально 
засвідченим перекладом) (документи про освіту зарахованих для 
підготовки в аспірантурі іноземців, видані закладами освіти інших 
держав, протягом першого семестру проходять процедуру 
визнання в Міністерстві освіти і науки Україні відповідно до 
законодавства);

- копію паспортного документа іноземця або документа, що 
посвідчує особу без громадянства з нотаріально засвідченим 
перекладом;

- медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним 
органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;

- свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців 
(вимога не поширюється на іноземців, щодо яких Приймальна 
комісія зробила висновок про достатній рівень володіння 
українською мовою);

- дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули 
з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної 
медичної допомоги);



- 8 кольорових фотокарток 3x4 см;
- копію посвідчення закордонного українця (за наявності)',
- дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або 

список опублікованих наукових праць і винаходів українською або 
англійською мовою;

- висновок передбачуваного наукового керівника за співбесідою.
Під час подання заяви вступник особисто пред'являє оригінали 
паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу 
без громадянства, документа про раніше здобутий ступінь освіти 
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється 
вступ, і додаток до нього.
У випадку дистанційного вступу (див. Додаток 11 до Правил 
прийому) ідентифікація особи, верифікація оригіналів документів 
вступників, організація прийому заяв вступників в електронній формі, 
надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і 
вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному 
форматі здійснюється партнерською організацією в країні 
походження іноземного вступника.
Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали 
запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі 
«Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки 
України державного підприємства, отримали комплекс послуг з 
інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу 
для в’їзду в Україну (крім громадян країн безвізового в’їзду) з метою 
навчання або здійснили процедуру легалізації документів про освіту в 
країні їх видачі (здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних 
справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили 
легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України 
за кордоном (консульська легалізація або апостиль)).
У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового 
зв’язку до Університету легалізовані та нотаріально завірені копії 
документів про попередню освіту. При першому перетині державного 
кордону України та після прибуття до Університету, іноземець 
передає оригінали документів особисто.

VII. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури 
виноситься Приймальною комісією за результатами співбесіди з 
передбачуваним науковим керівником і поданих наукових праць. 
Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних 
іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та 
складання іспитів згідно з чинним законодавством України (на 
підставі cm. 215-220 КЗпП України та cm. 15 Закону України «Про 
відпустки»).

VIII. Вступні випробування до аспірантури складаються з:
- вступного іспиту зі спеціальності у формі тесту і в обсязі програми 

рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності;



- вступного іспиту з іноземної мови за вибором (англійська, 
німецька, французька) у формі тесту і в обсязі, який відповідає 
рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (для 
громадян України)',

- вступного іспиту з української мови як іноземної у формі тесту (для 
іноземних громадян).

За результатами складання вступного іспиту з української мови як 
іноземної, вступникові може бути надана рекомендація щодо 
закінчення курсів мовної підготовки перед вступом до аспірантури. 
Вступникам до аспірантури, які претендують на здобуття ступеня 
доктора філософії з іншої спеціальності, ніж та, яка зазначена в їх 
дипломі магістра або спеціаліста, можуть бути призначені додаткові 
вступні випробування.

IX. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до 
Донецького національного університету імені Василя Стуса протягом 
одного календарного року.
Особи, які склали повністю або частково кандидатські іспити, при 
вступі до аспірантури не звільняються від відповідних вступних 
іспитів.

X. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями у 
кількості не менше трьох осіб, які призначаються Приймальною 
комісією.
До складу предметних комісій входять:
- не менше одного доктора наук з відповідної або суміжної 

спеціальності;
- кандидати наук з відповідної спеціальності.
До предметних комісій можуть входити потенційні наукові 
керівники вступників.
До складу предметної комісії з іноземної мови входять:
- кандидати наук з відповідної спеціальності;
- за рішенням Приймальної комісії можуть входити також штатні 

співробітники Донецького національного університету імені 
Василя Стуса, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але 
можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови 
вступником.

XI. За результатами проведення вступних іспитів до аспірантури 
Приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника на 
основі конкурсного балу (КБ).

XII. Конкурсний бал (КБ) для громадян України, які претендують на 
зарахування до аспірантури, розраховується як сума балів за кожен 
вид вступного випробування, помножених на вагові коефіцієнти:

КБ = К1 х В1С +К2 х ВІМ + ДБ
де:



BIC - результат вступного іспиту зі спеціальності (оцінка за 100- 
бальною шкалою),
ВІМ - результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100-бальною 
шкалою) або бали сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови 
за професійним спрямуванням, що підтверджує рівень В2 або вище 
(замість іспиту з іноземної мови),
ДБ - додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (Додаток А).

Сума вагових коефіцієнтів становить 1, причому:
- К1 дорівнює 0,6;
- К2 дорівнює 0,4.
Вступники, які на одному з іспитів отримали оцінку нижче 60 балів, 
не допускаються до наступних іспитів та не допускаються до участі у 
конкурсі.
Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до 
аспірантури розглядає та нараховує Приймальна комісія.

XIII. Конкурсний бал (КБ) для іноземців, які претендують на зарахування 
до аспірантури, розраховується за формулою:

КБ = Kl х BIC +К2 х BIM
де:
BIC - результат вступного іспиту зі спеціальності (оцінка за 100- 
бальною шкалою),
ВІМ - результат вступного іспиту з мови викладання (за 100- бальною 
шкалою).

Сума вагових коефіцієнтів становить 1, причому:
- К1 дорівнює 0,6;
- К2 дорівнює 0,4.

XIV. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до 
аспірантури вступникам повідомляється в п’ятиденний строк з дня 
винесення Приймальною комісією відповідного рішення.

XV. У разі зарахування на підготовку за договором вступник зобов’язаний 
укласти договір протягом п’яти робочих днів з дати зарахування. У 
разі неукладання договору протягом 10 днів з моменту зарахування та 
невиконання умов договору, аспірант відраховується.

XVI. Правила прийому до аспірантури діють протягом календарного року.

Відповідальний секретар 
Приймальної комісії Ольга ТРОФИМЕНКО



Додаток А
Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення

Навчальні та наукові досягнення Кад Кількість балів

Зарахування сертифіката міжнародного зразка з 
іноземної мови не нижче рівня В2 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти 
або аналогічного рівня, замість вступного існиту до 
аспірантури.

(англійська мова — TOEFL або International English 
Language Testing System або сертифікатом 
Cambridge English Language Assessment; німецька 
мова - TestDaF; французька мова - DELF або DALF)

ДБі

«відмінно» 100

Диплом переможця та призера міжнародної 
студентської олімпіади з фаху*

ДБт ЗО

Диплом переможця та призера всеукраїнської 
студентської олімпіади МОН України з фаху*

ДБз нерше місце - 15 
друге місце - 10 
третє місце - 5

Диплом переможця та призера конкурсу наукових 
студентських робіт МОН України з фаху*

ДБд перше місце - 20 
друге місце - 15 
третє місце - 10

Диплом переможця університетської олімпіади 3 
іноземної мови, який підтверджує рівні В2 - С2*

(за умови участі міжнародних експертів, не менше 
як 1/3)

ДБ5 В2-5
СІ- 10
С2-15

Наукова стаття у вітчизняному науковому виданні не 
нижче категорії Б **

ДБб 20 (кожна стаття)

Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних 
наукометричних баз

(Scopus, Web of Science)

ДБ7 ЗО (кожна стаття)

Наукова стаття у вітчизняному нефаховому виданні ** ДБв 5 (кожна стаття)

Наукова стаття у іноземному виданні **

(за умови публікації в наукових виданнях країн, що 
входять до ЄС)

ДБ9 25 (кожна стаття)

Участь у науковій міжнародній конференції

(заумови опублікування тез доповідей)**

ДБю 5 (кожні тези)

Участь у науковій конференції за межами України 

(за умови опублікування тез доповідей та наявності 
сертифікату про участь )**

ДБіі 10 (кожні тези)

Участь у науковій всеукраїнській конференції

(заумови опублікування тез доповідей)**

ДБ|2 5 (кожні тези)

Участь у науковій регіональній або
вузівській конференції

ДБіз 2 (кожні тези)



* диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;
** зараховуються здобутки за період, що складає не більше трьох років до моменту вступу.

(заумови опублікування тез доповідей)**

Патент або авторське свідоцтво ДБ|4 ЗО

Рекомендація вченої ради факультету до вступу в 
аспірантуру 
(за наявності)

ДБ|5 5

Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою ДБіб 10



Додаток 10
до Правил прийому до 
Донецького національного 
університету імені Василя 
Стуса в 2022 р.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ 
ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ 

СТУСА НА 2022 РІК

І. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії 
(кандидата наук), 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) і які мають наукові 
результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді 
дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

II. Фінансування підготовки докторантів здійснюється:
- за державним замовленням;
- за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах 

контракту).
Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним (регіональним) 
замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має 
право на повторний вступ до докторантури за державним (регіональним) 
замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її 
підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

III. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук у докторантурі здійснюється 
лише за очною (денною) формою навчання.

IV. У разі зарахування за державним замовленням докторанти отримують 
стипендію згідно з чинним законодавством України.
Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі становить 2 
роки.

V. Для вступу до докторантури вступник не менш ніж за два місяці до вступу 
має подати на кафедру Донецького національного університету імені 
Василя Стуса, на яку він має намір вступити, розгорнуту пропозицію, в 
якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про об’єм 
наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених 
досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від 
усіх вступників відповідна кафедра заслуховує їх наукові доповіді і 
шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника 
до докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради Донецького 
національного університету імені Василя Стуса.

VI. Прийом документів для вступу до докторантури за державним 
замовленням здійснюється з 13 червня 2022 року по 05 серпня 2022 року (І 



етап вступної кампанії) та з 20 грудня 2022 року по 20 січня 2022 року (II 
етап вступної кампанії).

VII. Вступник до докторантури має подати до відділу аспірантури та 
докторантури «Докторська школа», не пізніше, ніж 05 серпня 2022 року 
(І етап вступної кампанії) та не пізніше, ніж 20 січня 2022 року (II етап 
вступної кампанії), такі документи:
— заяву (пишеться на ім'я ректора, візується передбачуваним науковим 

консультантом, завідувачем випускової кафедри та деканом 
факультету)',

- згоду на збір та обробку персональних даних;
- особову картку за формою П-2ДС з фотографією 6 4 (завірену 

печаткою та підписом відповідальної особи відділу кадрів 
підприємства, установи чи організації, де працює вступник - для 
працюючих)',

Х

- список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим 
зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю 
передбачуваної дисертації);

- копію диплому про закінчення закладу вищої освіти;
- копію диплому про присудження наукового ступеня доктора філософії 

або кандидата наук;
- копію атестату про присвоєння вченого звання доцента (професора, 

старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за 
наявності);

- копію паспорта;
- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків;
- розгорнутий план дисертації на здобуття ступеня доктора наук;
- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим 
працівником Донецького національного університету імені Василя 
Стуса, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування 
вступника до докторантури;

- копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних 
(крім випадків, передбачених законодавством);

- 4 кольорові фотокартки 3><4 см.
Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового 
ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння 
вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого 
наукового співробітника) подаються вступниками особисто і після 
прийняття документів повертаються вступнику.

VIII. Вчена рада університету в місячний строк розглядає висновок кафедри 
щодо кожного випускника і приймає рішення про зарахування (або 
відмовляє у зарахуванні) до докторантури.

IX. Особа, яка раніше здійснювала підготовку в докторантурі за державним 
(регіональним) замовленням і не захистила дисертацію або була 



відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до 
докторантури за державним (регіональним) замовленням лише за умови 
відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному 
Кабінетом Міністрів України порядку.

X. Про зарахування до докторантури або про відмову в зарахуванні до 
докторантури вступникам повідомляється в п’ятиденний термін з дня 
винесення відповідного рішення Вченою радою ДонНУ імені Василя 
Стуса.

XI. Зарахування до докторантури за державним замовленням передбачено 
виключно на І етапі вступної кампанії та здійснюється за наказом ректора 
Донецького національного університету імені Василя Стуса з 1 вересня 
2022 року. Зарахування до докторантури за кошти фізичних чи юридичних 
осіб передбачено на І та II етапах вступної кампанії та здійснюється за 
наказом ректора Донецького національного університету імені Василя 
Стуса з 1 вересня 2022 року та з 01 лютого 2023 року відповідно.

XII. У випадку зарахування на контракт вступник зобов’язаний укласти договір 
протягом п’яти робочих днів з дати зарахування. У разі неукладання 
договору протягом 10 днів з моменту зарахування та невиконання умов 
договору, докторант відраховується.

XIII. Правила прийому до докторантури діють протягом календарного року.

Відповідальний секретар 
Приймальної комісії Ольга ТРОФИМЕНКО



Додаток 11
до Правил прийому до Донецького 
національного університету імені
Василя Стуса у 2022 р,

ПОЛОЖЕННЯ 
про прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства 

до Донецького національного університету імені Василя Стуса 
у 2022 році

1. Загальні положення

1.1. Положення про прийом на навчання іноземців та осіб без 
громадянства до Донецького національного університету імені Василя Стуса 
у 2022 році (далі - Положення) розроблено згідно з Правилами прийому до 
Донецького національного університету імені Василя Стуса у 2022 р. (далі - 
Правила прийому).

1.2. Підготовка іноземців та осіб без громадянства (далі - іноземці) 
здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Прийом іноземців на навчання до Донецького національного 
університету імені Василя Стуса (далі - Університет) здійснюється згідно із 
Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента 
України від 03 червня 1994 року N 271 «Про заходи щодо розвитку 
економічного співробітництва областей України з суміжними областями 
Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями 
Республіки Молдова» (крім вступників з Республіки Бєларусь), постановою 
Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року N 729 «Питання здобуття 
вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки 
України від 01 листопада 2013 року N 1541 «Деякі питання організації набору 
та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим 
у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за N 2004/24536, 
наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року N 1498 
«Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти 
іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного 
замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за N 153/34436.

1.3. Прийом іноземців здійснюється без обмежень ознак раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або 
іншими ознаками. Громадяни Російської Федерації та Республіки Бєларусь, які 
не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, 
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приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і 
науки України.

1.4. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового 
захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти, у 
тому числі на навчання за рахунок видатків державного та місцевого 
бюджетів.

1.5. Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:
- документів, поданих особисто вступником;
- міжнародних договорів України;
- загальнодержавних програм;
- договорів, укладених закладами вищої освіти з фізичними 

та/або юридичними особами.
1.6. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України 

та державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН 
України у порядку, передбаченому цими договорами та програмами.

1.7. Навчання в Університеті здійснюється державною та англійською 
мовами.

1.8. У разі, якщо іноземці, які навчатимуться в Університеті на підставах, 
зазначених у п. 1.5 цього Положення, потребують мовної підготовки для 
здобуття певного ступеня вищої освіти (бакалавр, магістр, доктор філософії), 
вони проходять навчання на підготовчому відділенні відділу підготовки до 
навчання та освіти іноземців навчально-наукового центру міжнародної освіти 
та академічної мобільності навчально-наукового-інституту розвитку 
академічного потенціалу (далі - Підготовче відділення) Університету. 
Рішення про таку підготовку виносить Приймальна комісія за умови наявності 
в іноземців повної загальної середньої освіти, отриманої за кордоном.

Після успішного закінчення Підготовчого відділення Університету 
іноземець отримує відповідне свідоцтво. Свідоцтва виготовляються 
Університетом за встановленим зразком.

1.9. Навчання іноземців здійснюється за очною (денною) та заочною 
формами.

Університет забезпечує своєчасне подання документів до територіальних 
органів чи підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення 
зарахованим на навчання іноземцям в установленому законодавством порядку 
посвідок на тимчасове проживання на період навчання.

Періоди навчання іноземних здобувачів освіти визначаються окремим 
наказом Університету відповідно до тривалості освітніх (наукових) програм та 
включають в себе також строк, необхідний для вступу на наступний рівень 
освіти та (або) здійснення офіційного засвідчення отриманих після завершення 
навчання документів.

1.10. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення 
іноземців здійснюється в установленому законодавством порядку на підставі 
наказу Університету.

1.11. Освітня програма та строк навчання за всіма рівнями освіти 
визначається стандартами вищої освіти України (за наявності), чинними 
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нормативно-правовими актами України, Умовами прийому на навчання до 
закладів вищої освіти України у 2022 році.

2. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття ступеня освіти «Бакалавр» приймаються 
іноземці з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття ступеня освіти «Магістр» приймаються 
іноземці, які мають ступінь освіти «Бакалавр».

2.3. Для здобуття ступеня доктора філософії приймаються іноземці, які 
мають ступінь освіти «Магістр».

Іноземці, які мають намір вступити до аспірантури на основі іноземного 
документа про попередню освіту, але не володіють українською мовою, мають 
пройти мовну підготовку на Підготовчому відділенні.

2.4. Університет здійснює прийом іноземних здобувачів освіти старших 
курсів, які не менше одного року здобувають ступінь освіти «Бакалавр» та 
виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня освіти 
«Бакалавр» за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс за 
іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

2.5. Прийом на навчання на перший курс з нормативним строком 
навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями 
відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним строком 
навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за 
спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до Переліку 
спеціальностей (напрямів підготовки), за якими здійснювався набір на перший 
курс.

2.6. Університет здійснює прийом іноземних здобувачів освіти на другий 
та наступні курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних 
місць ліцензованого обсягу відповідно до чинного законодавства та 
Положення про відрахування, поновлення та переривання навчання в 
Донецькому національному університету імені Василя Стуса.

Поновлення до складу іноземних здобувачів освіти на всі форми навчання 
та ступені освіти здійснюється, як правило, під час канікул.

Поновлення іноземних здобувачів освіти, яким надавалася академічна 
відпустка, відбувається на загальних засадах.

Переведення іноземних здобувачів освіти із закладів вищої освіти 
України до Університету здійснюється за згодою ректорів обох закладів вищої 
освіти, а в межах Університету - за згодою деканів.

Документи на поновлення і переведення здобувачів освіти на навчання на 
1 курсі ступеня освіти «Бакалавр» або ступеня освіти «Магістр» не 
приймаються. Відраховані особи, які здобували ступінь освіти «Магістр», 
можуть вступати на навчання у терміни, встановлені Правилами прийому до 
Донецького національного університету імені Василя Стуса у 2022 році.
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2.7. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані 
закладами освіти інших держав, протягом першого семестру проходять 
процедуру визнання в Міністерстві освіти і науки Україні відповідно до 
законодавства.

Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за 
програмами академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено 
присвоєння відповідних кваліфікацій/наукових ступенів.

За результатами процедури визнання Університет приймає рішення щодо 
продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам 
процедури визнання, або щодо відрахування іноземця.

3. Фінансування підготовки іноземних здобувачів освіти

3.1. Оплата освітніх послуг, що надаються Університетом для іноземців, 
здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну 
академічну мобільність.

Прийом іноземців на навчання за рахунок коштів державного бюджету 
здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без 
громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно проживають в 
Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового 
захисту).

3.2. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними 
договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними 
зобов’язаннями України, приймаються на навчання в межах установлених 
квот прийому до Університету на підставі направлень Міністерства освіти і 
науки України.

3.3. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України 
та державними програмами здійснюється на підставі направлення 
Міністерства освіти і науки України у порядку, передбаченому цими 
договорами та програмами.

Якщо іноземці, які навчатимуться за міжнародними договорами та 
державними програмами, потребують мовної підготовки для здобуття 
відповідного ступеня вищої/післядипломної освіти, вони зараховуються до 
Підготовчого відділення Університету відповідно до листів-направлень МОН. 
Навчання на Підготовчому відділенні здійснюється за договором, укладеним 
іноземцем з Університетом.

3.4. Вартість навчання іноземців, які на законних підставах беруть участь 
у конкурсному відборі на зарахування до числа здобувачів освіти 
Університету, не може бути нижчою, ніж для українських громадян, якщо 
інше не передбачено міжнародними договорами, загальнодержавними 
програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України.
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4. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання

4,1. Прийом заяв і документів іноземців, що надходять згідно з 
виділеними Університету квотами на навчання за ступенями освіти 
«Бакалавр» і «Магістр» на всі факультети Університету здійснюється в 2022 
році з 01 липня 2022 року до 22 жовтня 2022 року включно).

Зарахування здійснюється до 01 листопада 2022 року на підставі наказів 
про зарахування, що верифікуються в Єдиній державній електронній базі з 
питань освіти (далі - ЄДЕБО).

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір 
та зарахування на навчання вступників-іноземців на основі повної загальної 
середньої освіти, які отримали свідоцтво про мовну підготовку, для вступу на 
навчання для здобуття ступеня освіти «Бакалавр» та без свідоцтва про мовну 
підготовку, якщо вступники володіють мовою навчання, проводиться в такі 
терміни:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів 01 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів 
від осіб, які мають складати вступні 
випробування

22 жовтня 2022 року

Терміни проведення вступних
випробувань 02 липня - 31 жовтня 2022 року

Терміни зарахування вступників 07 липня - 01 листопада
2022 року

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить 
Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання іноземців на 
основі базової та повної вищої освіти, яку вони отримали не в Україні, але 
мають свідоцтво про мовну підготовку, для продовження навчання на ступені 
освіти «Магістр» проводиться в такі терміни:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів 01 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів 
від осіб, які мають складати вступні 
випробування

22 жовтня 2022 року

Терміни проведення вступних
випробувань 02 липня - 31 жовтня 2022 року

Терміни зарахування вступників 07 липня - 01 листопада
2022 року
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4.4. Іноземці, які вступають до аспірантури, подають необхідні 
документи, складають вступні випробування та зараховуються, як правило, 
упродовж року.

4.5. Прийом документів на Підготовче відділення здійснюється, як 
правило, упродовж року.

5. Порядок прийому заяв і документів іноземних абітурієнтів

5.1. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або 
дистанційно.

5.2. Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати 
його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» 
уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного 
підприємства.

5.3. Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали 
запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі 
«Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України 
державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та 
консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну (крім 
громадян країн безвізового в’їзду) з метою навчання або здійснили процедуру 
легалізації документів про освіту в країні їх видачі (здійснили легалізацію в 
Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про 
освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної 
установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль)).

5.4. Для організації дистанційного набору іноземних громадян на 
навчання для здобуття вищої освіти Університет має угоди з такими 
партнерськими організаціями, що є резидентами країни походження 
вступників:

- Центр вступу та супроводження навчання іноземних студентів в 
Україні» (CENTRE D'AFFILIATION ET SUIVI DES ÉTUDIANTS 
ÉTRANGERS EN UKRAINE) (Марокко);

- Фізична особа-підприємець Насіб АЛІДЖАНОВ (Азербайджан);
- ХАНЧЖОУ ДІН'ЇН ЗАКОРДОННИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ KO., ЛТД 

(Китайська Народна Республіка).
Укладання угод закладами освіти України можливе з організаціями, що 

відповідають таким вимогам:
відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, 

проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам 
карантинних обмежень в країні, де здійснюється набір;

забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;
забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням 

технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних 
(прізвище, ім'я по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх 
верифікацію;
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забезпечення контролю дотримання вимог доброчесності під час 
складання вступного іспиту для іноземців;

забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного 
випробування телефонів, планшетних комп'ютерів та інших електронних 
пристроїв вступників;

забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі;
забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій 

відбувається вступний іспит для іноземців шляхом встановлення не менше ніж 
двох відеокамер;

забезпечення технічного оснащення для відеозв'язку з екзаменаційною 
комісією закладу освіти у режимі реального часу (комп'ютер, відеокамера, 
мікрофон, телевізор або проектор з екраном);

наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за 
дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під 
час проведення вступного іспиту для іноземців;

забезпечення усіх вступників індивідуальними комп'ютерами з 
підключенням до онлайн-платформи закладу, через яку відбуватиметься 
вступний іспит для іноземців;

забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним 
іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в 
дистанційній формі і використання онлайн-платформи;

забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі 
відеоматеріалу до закладу освіти через онлайн-платформу, зберігання 
інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для 
іноземців протягом п’яти років в партнерській організації.

5.5. Іноземці, що вступають на навчання до Університету, звертаються до 
відділу підготовки до навчання та освіти іноземців навчально-наукового 
центру міжнародної освіти та академічної мобільності навчально-наукового 
інституту розвитку академічного потенціалу, який разом із Приймальною 
комісією здійснює перевірку, прийом заяв і документів та організацію 
вступних випробувань.

5.6. При очному вступі під час подання заяви вступник особисто 
пред’являє оригінали паспортного документа іноземця або документа, що 
посвідчує особу без громадянства, документа про раніше здобутий ступінь 
освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, 
і додаток до нього.

У випадку дистанційного вступу ідентифікація особи, верифікація 
оригіналів документів вступників, організація прийому заяв вступників в 
електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення 
консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному 
форматі здійснюється партнерською організацією в країні походження 
іноземного вступника.

5.7. Документ (оригінал) про здобутий ступінь освіти, на основі якого 
здійснюється вступ іноземця до Університету, має бути засвідчений у країні 
його видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого 
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засвідчення, та легалізований відповідною закордонною установою України, 
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового 
зв’язку до Університету легалізовані та нотаріально завірені копії документів 
про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та 
після прибуття до Університету, іноземець передає оригінали документів 
особисто.

5.8. Особи, які вступають на Підготовче відділення, подають такі 
документи:

1)заяву;
2) документ (оригінал) та його копію про здобутий ступінь освіти, на 

основі якого здійснюється вступ, і оригінал та копію додатка до нього (за 
наявності) (документи про освіту мають бути засвідчені в країні їх видачі у 
спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та 
легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не 
передбачено міжнародними договорами України);

3) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним 
органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;

4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 
особу без громадянства;

5) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з 
країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної 
допомоги);

6) 8 фотокарток розміром 30x40 мм.
Документи, зазначені у підпунктах 2-4 цього пункту, мають бути 

перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням 
перекладу.

5.9. Іноземці, що вступають на навчання за ступенем освіти «Бакалавр», 
подають до Приймальної комісії Університету такі документи:

1) заяву;
2) документ (оригінал) та його копію про здобутий ступінь освіти, на 

основі якого здійснюється вступ, і оригінал та копію додатка до нього (за 
наявності) (документи про освіту мають бути засвідчені в країні їх видачі у 
спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та 
легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не 
передбачено міжнародними договорами України);

3) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним 
органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;

4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 
особу без громадянства;

5) свідоцтво про мовну підготовку (вимога не поширюється на іноземців, 
які володіють мовою навчання, в тому числі є англомовними та вступають на 
англомовні освітні програми;
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6) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з 

країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної 
допомоги);

7) 8 фотокарток розміром 30x40 мм;
8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
Документи, зазначені у підпунктах 2—4 цього пункту, мають бути 

перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням 
перекладу.

5.10. Іноземці, які отримали вищу освіту закордоном, та вступають на 
навчання за ступенем освіти «Магістр», подають до Приймальної комісії 
Університету:

1) заяву;
2) документ (оригінал) та його копію про здобутий освітній (освітньо- 

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
3) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст 

навчальної програми за попереднім ступенем вищої освіти, отримані 
кредити/тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін;

4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 
особу без громадянства;

5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним 
органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;

6) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців 
(вимога не поширюється на іноземців, щодо яких Приймальна комісія зробила 
висновок про достатній рівень володіння українською мовою);

7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з 
країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної 
допомоги);

8) 8 фотокарток розміром 3040  мм;*
9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
Документи, зазначені у підпунктах 2-5 цього пункту, мають бути 

перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням 
перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 2, 3 цього пункту, мають бути 
засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні 
для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою 
України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

5.11. Іноземці, які отримали базову вишу освіту в Україні та вступають на 
навчання за ступенем освіти «Магістр», подають до Приймальної комісії 
Університету документи згідно п. 5.10 цього Положення.

До переліку документів п. 5.9 додається свідоцтво про визнання 
документа, видане Міністерством освіти і науки України, на базі якого 
іноземець вступав на ступінь освіти «Бакалавр».

5.12. При прийомі на навчання за ступенем освіти «Магістр» на 
англомовні освітні програми іноземці подають до Приймальної комісії 
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Університету перелік документів відповідно до пункту 5.10, крім свідоцтва 
про мовну підготовку.

5.13. Іноземці, які вступають до аспірантури, подають до Приймальної 
комісії Університету такі документи:

1)заяву;
2) копію документа про здобутий ступінь освіти, на основі якого 

здійснюється вступ, та додатку до нього (за наявності) (документи про освіту 
мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується 
в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною 
установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами 
України);

3) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 
особу без громадянства;

4) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним 
органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;

5) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців 
(вимога не поширюється на іноземців, щодо яких Приймальна комісія зробила 
висновок про достатній рівень володіння українською мовою);

6) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з 
країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної 
допомоги);

7) 8 фотокарток розміром 30x40 мм;
8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
9) дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або список 

опублікованих наукових праць і винаходів англійською або українською 
мовою.

Документи, зазначені у підпунктах 2—4 цього пункту, мають бути 
перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням 
перекладу.

5.14. Для переведення іноземних здобувачів освіти до Університету з 
інших закладів освіти, а також з однієї форми навчання на іншу або напряму 
(спеціальності) на інший у межах Університету подаються такі документи:

1)заява;
2) подання встановленого зразка (заповнюється під час подачі 

документів);
3) письмова згода ректора закладу вищої освіти, в якому навчається 

заявник, з печаткою закладу вищої освіти (для іноземних здобувачів освіти 
Університету достатньо письмової згоди декана факультету, де навчається 
здобувач освіти);

4) академічна довідка (засвідчена в країні її видачі у спосіб, який офіційно 
застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізована 
відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами України) або залікова книжка;

5) копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 
особу без громадянства;
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6) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним 
органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;

7) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців 
(вимога не поширюється на іноземців, щодо яких Приймальна комісія зробила 
висновок про достатній рівень володіння українською або англійською мовою 
для тих здобувачів освіти, які переводяться на англомовну освітню програму);

8) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з 
країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної 
допомоги);

9) 8 фотокарток розміром 30x40 мм;
10) копія посвідчення закордонного українця (за наявності).
5.15. Іноземці, які поновлюються на навчання до Університету, подають 

такі документи:
1) заяву;
2) подання встановленого зразка (заповнюється під час подачі 

документів);
3) академічну довідку (оригінал);
4) витяг з наказу про відрахування;
5) документ (оригінал) та його копію про здобутий освітній (освітньо- 

кваліфікаційний) рівень, на основі якого раніше здійснювався вступ до 
Університету, і оригінал та копію додатка до нього (за наявності);

6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 
особу без громадянства;

7) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним 
органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, особливо у 
випадку, коли іноземець брав академічну відпустку;

8) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців 
(вимога не поширюється на іноземців, щодо яких Приймальна комісія зробила 
висновок про достатній рівень володіння українською або англійською мовою 
для тих здобувачів освіти, які поновлюються на англомовну освітню 
програму);

9) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з 
країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної 
допомоги);

10) 8 фотокарток розміром 30x40 мм;
11) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
5.16. Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної 

мобільності, подають документи, передбачені вимогами міжнародних програм 
та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

6. Організація та проведення конкурсу

6.1. Університет здійснює набір іноземців у межах ліцензованого обсягу 
на навчання за ступенями освіти «Бакалавр», «Магістр», доктор філософії.
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6.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від 
українських національно-культурних товариств, при вступі до Університету 
користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни 
України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням, за 
винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України. Вони беруть участь у конкурсі на зарахування на таких самих 
підставах, як і громадяни України.

6.3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території 
України на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, у тому 
числі права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів державного бюджету 
України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 
Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як 
і громадяни України.

6.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту в закордонних 
школах із вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до 
Університету за вступними випробуваннями з предметів, передбачених 
Правилами прийому для вступу на ступінь освіти «Бакалавр», у межах 
установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських 
товариств або дипломатичних установ України за кордоном.

6.5. Випускники підготовчих відділень для іноземних громадян 
зараховуються на обраний факультет та ступінь освіти за результатами 
вступних випробувань.

Випробування проводяться предметними екзаменаційними та фаховими 
атестаційними комісіями Університету за розкладом, який затверджується й 
оприлюднюється Приймальною комісією.

Оцінки за вступні випробування виставляються за шкалою 100-200 (з 
кроком в один бал).

6.6. При вступі на ступінь освіти «Бакалавр» іноземці складають вступні 
випробування у формі тестування з:

- мови навчання (української мови як іноземної);
- математики;
- іноземної мови:

Галузь знань Спеціальність Освітня 
програма

Форма 
навчання

Мова 
навчання

Вступні 
випробування

05 «Соціальні та 
поведінкові 

науки»
052 Політологія

Прикладна 
політологія та 

політичні 
технології

денна укр. • мова навчання 
(українська 
мова як
іноземна)

• математика
• іноземна мова

07 «Управління 
та 

адміністрування»

072 Фінанси, 
банківська
справа та 

страхування

Фінанси, 
банківська 
справа та 

страхування
денна укр.

073 Менеджмент Менеджмент денна Укр-
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Галузь знань Спеціальність Освітня 
програма

Форма 
навчання

Мова 
навчання

Вступні 
випробування

08 «Право» 081 Право Право денна, 
заочна укр.

09 «Біологія» 091 Біологія Біологія денна укр.
10 «Природничі 

науки» 102 Хімія Хімія денна УКР-

29 «Міжнародні 
відносини»

292 Міжнародні 
економічні 
відносини

Міжнародний 
бізнес. Бізнес- 

переклад
денна укр-

До вступних випробувань з математики та іноземної мови вступник 
допускається в разі успішного складання випробування з української мови як 
іноземної.

Результат вступних випробувань на основі повної загальної середньої 
освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів (з кроком в один бал) і 
зараховується як еквівалент балів національного мультипредмстного тесту.

6.7. При вступі на ступінь освіти «Магістр» іноземці складають вступні 
випробування у формі тестування з:

- мови навчання (української мови як іноземної або англійської мови при 
вступі на україномовну або англомовну освітню програму відповідно);

- спеціальності, на яку вступають (фахове вступне випробування), або 
спеціальності (фахове вступне випробування) та випробування з іноземної 
мови (залежно від галузі знань та спеціальності):

Галузь знань Спеціальність Освітня 
програма

Форма 
навчання

Мова 
навчання

Вступні 
випробування

05 «Соціальні та 
поведінкові 

науки»
052 Політологія

Політичне 
консультування 

у сфері 
публічної 
політики

денна укр.

• вступний 
іспит для
іноземців з фаху 
(політичне 
консультування у 
сфері публічної 
політики)
• іноземна мова
• українська 
мова як іноземна

07 «Управління 
та 

адміністрування»

072 Фінанси, 
банківська 
справа та 

страхування

International 
Financial 

Management 
(Міжнародний 

фінансовий 
менеджмент)

денна англ.

• вступний 
іспит для
іноземців з фаху 
(International 
Financial 
Management) 
• іноземна мова
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Галузь знань Спеціальність Освітня 
програма

Форма 
навчання

Мова 
навчання

Вступні 
випробування

073 Менеджмент
Менеджмент 
організацій і 

адміністрування

денна, 
заочна укр.

• вступний 
іспит для
іноземців з фаху 
(менеджмент 
організацій і
адміністрування) 
• іноземна мова 
• українська 
мова як іноземна

073 Менеджмент Бізнес- 
адміністрування заочна укр.

• вступний 
іспит для
іноземців з фаху 
(бізнес- 
адміністрування) 
• іноземна мова 
• українська 
мова як іноземна

08 «Право» 081 Право Право денна, 
заочна Укр.

• вступний 
іспит для
іноземців з права
• іноземна мова 
• українська 
мова як іноземна

09 «Біологія» 091 Біологія Біологія денна, 
заочна укр.

• вступний 
іспит для
іноземців з фаху 
(біологія)
• українська 
мова як іноземна

29 «Міжнародні 
відносини»

292 Міжнародні 
економічні 
ВІДНОСИНИ

Міжнародні 
економічні 
ВІДНОСИНИ

денна, 
заочна укр.

• вступний 
іспит для
іноземців з фаху 
(міжнародні 
економічні 
відносини)
• іноземна мова 
• українська 
мова як іноземна

До вступного випробування зі спеціальності вступник допускається в разі 
успішного складання випробування з мови навчання.

6.8. При прийомі до аспірантури іноземці складають випробування у 
формі тестування з:

- мови навчання (української мови як іноземної);
- спеціальності, на яку вступають:
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Галузь знань Спеціальність Освітня 
програма

Форма 
навчання

Мова 
навчання

Вступні 
випробування

03 «Гуманітарні 
науки» 035 Філологія Філологія денна, 

заочна укр.

- українська мова як 
іноземна
- вступне 
випробування зі
спеціальності 
(філологія)

05 «Соціальні та 
поведінкові 

науки»

051 Економіка Економіка денна, 
заочна укр.

- українська мова як 
іноземна
- вступне 
випробування зі
спеціальності 
(економіка)

052 Політологія Політологія денна, 
заочна укр.

- українська мова як 
іноземна
- встунне 
випробування зі
спеціальності 
(політологія)

07 «Управління 
та 

адміністрування»
073 Менеджмент Менеджмент денна, 

заочна укр.

- українська мова як 
іноземна
- вступне 
випробування зі
спеціальності 
(менеджмент)

08 «Право» 081 Право Право денна, 
заочна укр.

- українська мова як 
іноземна
- вступне 
випробування зі
спеціальності (право)

10 «Природничі 
науки» 102 Хімія Хімія денна Укр.

- українська мова як 
іноземна
- вступне 
випробування зі
спеціальності (хімія)

29 «Міжнародні 
відносини»

292 Міжнародні 
економічні 
відносини

Міжнародні 
економічні 
відносини

денна, 
заочна укр.

- українська мова як 
іноземна
- вступне 
випробування зі
спеціальності 
(Міжнародні 
економічні 
відносини)

До вступного випробування зі спеціальності вступник допускається в разі 
успішного складання випробування з мови навчання.

6.9. Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням 
закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть 
зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених 
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квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами 
прийому.

7. Зарахування іноземців

7.1 Іноземці зараховуються до Університету:
- 1 раз на рік до і на початку академічного семестру для здобуття певного 

ступеня вищої освіти за акредитованими освітніми програмами за 
результатами оцінювання поданих згідно підпунктів 9-11 пункту 5 
цього Положення документів та вступного випробування, що 
проводиться приймальною комісією з визначених нею дисциплін та 
мови навчання;

- упродовж року для навчання на Підготовчому відділенні на підставі 
рішення відбіркової комісії за результатами вивчення нею поданих 
згідно пункту 5 цього Положення документів;

- для навчання в аспірантурі зарахування здійснюється протягом року, з 
першого числа кожного місяця, окрім червня, липня і серпня. Вступники 
мають подати документи не пізніше, ніж за два тижні до зарахування.

7.2. Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої 
освіти здійснюється на основі документа про попередній здобутий рівень 
освіти за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів 
і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що 
надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, 
і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на 
наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала 
документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

7.3. Договір на навчання з іноземцем складається та підписується в 2 
примірниках на основі наказу про зарахування.

7.4. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними 
договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними 
зобов’язаннями, зараховуються на навчання на підставі направлень 
Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення 
відповідно до Правил прийому до Донецького національного університету 
імені Василя Стуса у 2022 році.

7.5. Наказ про зарахування іноземця на навчання за ступенями освіти 
«Бакалавр», «Магістр», а також до аспірантури, виданий на підставі рішення 
приймальної комісії, заноситься в електронній формі до ЄДЕБО. 
Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

7.6. Зарахованим на навчання іноземцям видається студентський квиток 
встановленого законодавством зразка. Зразок і порядок видачі студентського 
квитка визначається Міністерством освіти і науки України.

Відповідальний секретар
Приймальної комісії Ольга ТРОФИМЕНКО



Додаток 12 
до Правил прийому до 
Донецького національного 
університету імені 
Василя Стуса в 2022 р.

ПОРЯДОК

прийому для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово 

окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 

тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської 

областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

І. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до абзацу п’ятого частини четвертої 

статті 44 Закону України «Про вищу освіту», Наказу Міністерства освіти і науки 

України від 01 березня 2021 року № 271 «Порядок прийому для здобуття вищої, 

фахової та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на 

тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та 

Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за 

№ 505/36127.

Цей Порядок визначає особливості огримання документів про повну загальну 

середню освіту та особливі умови прийому для здобуття вищої освіти до 

Донецького національного університету імені Василя Стуса (далі - Університет) 

особами, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих 

районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії 

зіткнення, із наданням можливості вступати у межах встановлених квот.

Цей Порядок поширюється також на осіб, які переселися з тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 



тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської 

областей після 01 січня у рік вступу.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

заявник - особа, яка:

після 20 лютого 2014 року завершила здобуття повної загальної середньої 

освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя;

після 14 квітня 2014 року завершила здобуття повної загальної середньої 

освіти на тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та 

Луганської областей;

проживає на тимчасово окупованих територіях України або території 

населених пунктів на лінії зіткнення 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 N 79-р) (далі - тимчасово окуповані території України), і 

отримала документ про повну загальну середню освіту в інших адміністративно- 

територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою 

здобуття освіти;

освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить інформацію 

щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс 

загальної середньої освіти на тимчасово окупованих територіях України, а також 

дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації. Декларація заповнюється за формою згідно з Додатком А 

до цього Порядку та підписується заявником особисто.

У цьому порядку термін "тимчасово окупована територія України Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя" вживається в значенні, наведеному в Законі 

України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України", термін "тимчасово окупована територія 

окремих районів Донецької та Луганської областей" вживається в значенні, 



наведеному в Законі України "Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій та Луганській областях".

3. Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та 

державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої освіти 

таких категорій заявників:

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях 

України або на території населених пунктів на лінії зіткнення та здобувають 

освіту на відповідному рівні вперше;

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, 

яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які 

перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово 

окупованих територіях України або на території населених пунктів на лінії 

зіткнення.

4. Заявники мають право на:

проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;

отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту; 

прийом до закладів освіти для здобуття вищої освіти (на конкурсних засадах та в 

межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором заявника);

безоплатне навчання зі стипендіальним забезпеченням на підготовчих курсах 

закладів вищої освіти тривалістю до одного року з наступним вступом до закладів 

вищої освіти як внутрішньо переміщені особи у порядку, визначеному Умовами 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

5. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів 

Донецької та Луганської областей, не визнаються.

II. Організація роботи із заявниками

1. Організацію роботи із заявниками здійснюють освітній центр "Крим- 

Україна" (для заявників з тимчасово окупованої території Автономної Республіки



Крим та м. Севастополь) та освітні центри "Донбас-У країна" (для заявників з 

тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської 

областей або території населених пунктів на лінії зіткнення, (далі - Центри) в місті 

Вінниця.

2. Центри створюються на базі Донецького національного університету імені 

Василя Стуса на конкурсних засадах за кошти державного (регіонального) 

бюджету спільно з комунальним закладом «Вінницький ліцей №4 

ім. Д.І. Менделєєва» Вінницької міської ради для проведення річного оцінювання 

та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного 

зразка про повну загальну середню освіту в передбачених цим Порядком випадках 

(далі - уповноважений заклад загальної середньої освіти).

Університет забезпечує функціонування Центру на правах підрозділу 

Приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із заступників 

Відповідального секретаря Приймальної комісії.

Інформація про створення Центру, його повноваження, графік роботи, Правила 

прийому та встановлені квоти розміщується на вебсайтах Міністерства освіти і 

науки України та Університету (www.donnu.edu.ua).

3. Центри:

надають консультації та сприяють в оформленні декларації заявника;

забезпечують консультування заявника щодо річного оцінювання (зразки 

тестових завдань, онлайн курсів, очних консультацій тощо);

сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації 

заявника з української мови та історії України, видачі йому документів 

державного зразка про повну загальну середню освіту (відповідальний - 

уповноважений заклад загальної середньої освіти);

організовують оформлення документів заявника як вступника, проведення 

вступного випробування (вступних випробувань) до Університету (з 

обов’язковою особистою участю заявника) та (в разі проходження конкурсного 

відбору) надання рекомендації для вступу (відповідальний - Університет);

http://www.donnu.edu.ua


сприяють поселенню заявника на час проходження річного оцінювання, 

державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до 

гуртожитку закладу освіти;

сприяють отриманню заявником документів, що посвідчують особу;

забезпечують консультування заявника щодо можливості навчання на 

підготовчих курсах.

4. Центри працюють з 07 червня до 24 вересня.

III. Особливості отримання заявниками документів

про повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти

1. Заявники для отримання документів про повну загальну середню освіту, 

необхідних для здобуття вищої освіти, проходять річне оцінювання та державну 

підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноваженому закладі 

загальної середньої освіти.

2. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до уповноваженого 

закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно з наказом його керівника 

та за:

заявою (для повнолітніх заявників);

заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для 

неповнолітніх Заявників).

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у 

супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними 

представниками.

Під час подання заяви заявник пред’являє особисто документ, що посвідчує 

особу, у разі його відсутності - свідоцтво про народження.

До заяви, поданої в паперовій формі, заявник додає декларацію з вклеєною 

до неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання 

електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі 

цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати 

наведену в декларації інформацію.



Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти робить 

копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. 

Оригінали документів повертаються заявнику.

3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація заявників, зарахованих 

на екстернатну форму навчання до випускних 11-х класів, проводяться на 

наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені заявником 

(його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму 

навчання, але не раніше дати початку роботи Центрів і не пізніше трьох днів до 

дати завершення роботи Центрів.

Заявникам, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту та 

зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно 

пройти атестацію екстерном за курс базової та повної загальної середньої освіти.

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються 

посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти відповідно 

до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту 

як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії 

України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації 

з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню 

освіту як «атестований». Середній бал документа про освіту розраховується як 

середній бал результатів державної підсумкової атестації.

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне 

оцінювання у порядку, визначеному розділом П Положення про індивідуальну 

форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8, зареєстрованого 

у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314 (у редакції 

наказу Міністерства освіти і науки від 10 лютого 2021 року № 160). При цьому 

заявникові видається новий додаток до документа про повну загальну середню 

освіту.

Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в уповноваженому 

закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України відповідно 

до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом 



Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979.

4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти видає 

заявникові довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації та замовляє заявникові відповідний документ про повну 

загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління 

освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про повну 

загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 

201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 

року № 737).

IV. Прийом для здобуття вищої освіти 

на основі повної загальної середньої освіти

1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти.

Заявник має право вступати для здобуття вищої освіти на місця, що 

фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету або за кошти 

фізичних та юридичних осіб.

2. Правила прийому розроблені відповідно до Порядку прийому для здобуття 

вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України за №392 від 27 квітня 2022 року (зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року №400 і 

зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за 

№№488/37824, 489/37825 та змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і 

науки України від 29 червня 2022 року № 598 (враховуючи зміни, внесені наказом 

Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2022 року № 608), з урахуванням 

особливостей, визначених цим Порядком прийому для здобуття вищої, фахової та 

професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово 

окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 



тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської 

областей., території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за 

№ 505/36127 затверджуються керівником закладу вищої освіти як додаток до 

правил прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса 

(далі - Правила прийому).

3. Заявником особисто подаються в письмовій формі такі документи: 

заява;

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021, результати 

національного мультипредметного тесту 2022 року (за бажанням);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності); 

документ, що посвідчує особу, а за його відсутності - свідоцтво про народження.

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію 

місця проживання на тимчасово окупованих територіях України, підтвердження 

факту проживання може здійснюватися на підставі відомостей, зазначених у 

документах, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», копіях 

документів, до яких вносяться відомості про місце проживання та/або довідки про 

реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків), в яких зазначено місце 

проживання на відповідних територіях;

чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см;

документ про освіту державного зразка та додаток до нього;

довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової 

атестації уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік вступу (за 

відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього), яка є 

підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання, результатів національного мультипредметного тесту 

2022 року.

4. Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту 



за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 

замовленням) здійснюється в декілька етапів:

І. Основний етап - не пізніше 12:00 17 серпня. Вступники, які отримали 

рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного 

замовлення до 10:00 20 серпня, включаючи подання письмової заяви про 

виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії 

вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня. 

Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються 

впродовж 22 серпня.

II. Завершальний етап - не пізніше 12:00 29 вересня. Вступники, які отримали 

рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного 

замовлення до 10:00 30 вересня. Реалізація завершального етапу здійснюється 

шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення 

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 30 вересня.

5. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання та державну 

підсумкову атестацію, подає до Університету документ про повну загальну 

середню освіту державного зразка, складає індивідуальну усну співбесіду з 

предметів, визначених у Додатку 1.1 до Правил прийому.

6. Конкурсний бал заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра визначається у Додатку 1.1 до Правил прийому.

7. Зарахування заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця 

державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом 

відповідно до конкурсного бала заявника у строки, встановлені Правилами 

прийому.

8. У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в 

наказах про зарахування прізвища заявників шифрують, а саме кожному 

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

відповідає коду закладу освіти в Єдиній державній електронній базі з питань 

освіти; ДДДДДДД - коду фізичної особи - вступника в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти.



9. Зарахування заявників здійснюється на денну та заочну форми здобуття 

освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за 

кошти фізичних або юридичних осіб - відповідно до Правил прийому.

10. Після прийняття Приймальною комісією 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 Порядку.

Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання, результатів національного мультипредметного тесту), які 

передбачені Правилами прийому, обов’язково мають бути подані до Приймальної 

комісії Університету впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі 

неподання цих документів у встановлений строк наказ про зарахування 

скасовується в частині зарахування такого заявника.

Заявники можуть подавати заяви (до 5 заяв) лише через один Центр, у тому 

числі, в електронній формі (у разі вступу за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання/національного мультипредметного тесту) з наступним 

поданням документів, що підтверджують право на вступ за квотою.

Заявник може звернутись до Центрів, у тому числі електронною поштою або 

іншими каналами зв’язку, визначеними Центрами, із зазначенням можливого 

строку прибуття для отримання Запрошення для проходження державної 

підсумкової атестації та/або складання індивідуальної усної співбесіди для вступу 

через освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» за формою згідно з 

Додатком Б до цього Порядку.

Відповідальний секретар
Приймальної комісії А/ Ольга ТРОФИМЕНКО



Додаток А
до Порядку прийому для здобуття 
вищої освіти осіб, які проживають 
на тимчасово окупованій території 
Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя, тимчасово 
окупованій території окремих 
районів Донецької та Луганської 
областей, території населених 
пунктів на лінії зіткнення
(пункт 2 розділу І)

Місце для 
фотокартки

ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ 
про здобуття повної загальної середньої освіти

Розділ І. Загальні відомості 
1._________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))

2.________________________________________________________________________
(документ, що посвідчує особу заявника, або свідоцтво про народження у разі його відсутності)

3.________________________________________________________________________
(місце проживання: поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, квартири заявника)

4. Мета звернення:______________________________________________________ _
(вступ до закладу вншої освіти)

5.________________________________________________________________________
(освітній ступінь)

6.________________________________________________________________________
(шифр та назва спеціальності, за якою вступає заявник)

7.________________________________________________________________________
(додаткові відомості*)

* У разі необхідності зазначається найменування навчального закладу, який видав попередній визнаний документ 
про освіту та попередній визнаний документ про освіту, здобутий освітній ступінь.

Даю згоду на обробку моїх персональних дапих та на перевірку 
інформації щодо статусу внутрішньо переміщеної особи (підпис, прізвище, 
ім’я, по батькові (за наявності))



Розділ II. Відомості про здобуті результати навчання
Вказуються здобуті результати навчання за рівень повної загальної середньої освіти

(дата заповнення) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))



Додаток Б
до Порядку прийому для здобуття 
вищої освіти осіб, які проживають 
на тимчасово окупованій території 
Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя, тимчасово 
окупованій території окремих 
районів Донецької та Луганської 
областей, території населених 
пунктів на лінії зіткнення 
(пункт 10 розділу IV)

ЗАПРОШЕННЯ 

на участь у державній підсумковій атестації/та або вступних випробуваннях 

для вступу через освітні центри «Крим-Україна» та «Допбас-Україна»

Запрошення дійсне до 20__року

Прізвище _ _________________________________________________________ ______

Ім’я_____________________________________________________________________

По батькові (за наявності)__________________________________________________

Дата народження___________________________________________________________

Документ, що посвідчує оеобу І свідоцтво про народження (у разі відсутності 

документа, що посвідчує особу)_____________________________________________

(тип документа, номер, серія, дата видачі)

Місце фактичного проживання______________________________________________

(вулиця, будинок, квартира, населений пункт, область)

Запрошується для вступу через освітній центр «Крим-Україна»/«Донбас-Україна» 

Донецького національного університету імені Василя Стуса на спеціальність

адреса прибуття вступника: 21021, вул. 600-річчя, 21, Вінниця, Україна 

особа, яка супроводжує вступника___________________________________________

(дата народження, номер та серія документа, що посвідчує особу, дата його видачі)

Ректор

Відповідальна особа

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
м.п.



Додаток 13
до Правил прийому
до Донецького національного 
університету імені Василя Стуса 
в 2022 р.

Положення про апеляційну комісію 
та порядок подання і розгляду апеляцій 

на результати вступних випробувань,що проводить 
Донецький національний університет імені Василя Стуса 

у 2022 році

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Це положення регламентує вимоги щодо розгляду апеляцій вступників на 
результати вступних випробувань при вступі на навчання до Донецького 
національного університету імені Василя Стуса у 2022 році.

1.1. Апеляційна комісія утворюється для вирішення спірних питань та 
розгляду апеляцій вступників щодо результатів їх вступних випробувань, 
отриманих у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (далі 
-Університет).

1.2. Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та 
відкритості відповідно до чинного законодавства України, Порядку прийому 
на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році (далі - Порядку), Правил 
прийому до Університету (далі - Правила прийому), Положення про 
Приймальну комісію Донецького національного університету імені Василя 
Стуса. Апеляційна комісія є функціональним підрозділом Приймальної комісії 
Університету.

1.3. Склад апеляційної комісії затверджується керівником Університету з 
урахуванням необхідності залучення до її діяльності представників 
громадськості, органів студентського самоврядування, зовнішніх експертів.

1.4. Головою апеляційної комісії призначається один із проректорів 
Університету, який не є членом предметних або фахових атестапійних комісій. 
При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти склад 
апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників Університету та вчителів системи загальної 
середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії 
або комісії для проведення співбесід Університету. При прийомі на навчання 
на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів та ступенів освіти 
(молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра) склад апеляційної 



комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) 
працівників закладів вищої освіти і наукових установ України.

1.5. До роботи у складі апеляційної комісії не дозволяється залучати осіб, 
діти яких вступають до університету у поточному році.

1.6. Порядок подання і розгляду апеляції оприлюднюється та доводиться 
до відома вступників до початку вступних випробувань.

2. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВ НА АПЕЛЯЦІЮ

2.1. Вступник має право подати апеляцію щодо вирішення спірних 
питань в оцінюванні вступного випробування (кількості балів), отриманої на 
вступному випробуванні в Університеті.

2.2. Апеляція повинна бути обґрунтованою і подається до Приймальної 
комісії особисто вступником у вигляді заяви на ім’я голови Приймальної 
комісії тільки у письмовій формі. У заяві подається прізвище, ім’я та по 
батькові, назва предмету, з якого проводитиметься апеляція, та суть спірного 
питання.

2.3. Вступник, який претендує на перегляд результатів, отриманих на 
вступному випробуванні, повинен пред’явити документ, що посвідчує його 
особу. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не 
приймаються й не розглядаються.

2.4. Апеляційні заяви приймають від вступників, як правило, в день 
оголошення результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня 
після їх оголошення.

2.5. Під час проведення вступних випробувань забороняється 
користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними 
посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням 
Приймальної комісії, або програмами конкурсних предметів. У разі 
використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел 
інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у 
випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого 
вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При 
перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше 
мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами 
прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза 
конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного. Апеляції з питань 
відсторонення від випробування не розглядаються.

2.6. Апеляційною комісією не розглядаються апеляції щодо результатів 
вступних випробувань, які проводилися у формі співбесіди, а також за 
результатами розгляду мотиваційних листів.

2.7, Предметом апеляції не можуть бути результати вступних 
випробувань, проведених не в Університеті.



2.8. У випадках, коли вступник у зазначені терміни не звернувся з 
апеляцією до Приймальної комісії університету, виставлена оцінка є 
остаточною.

3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ

3.1. Апеляція, як правило, розглядається на засіданні апеляційної комісії 
в день її подання уприсутності вступника, але не пізніше наступного робочого 
дня після її подання.

3.2. При поданні апеляції вступнику представником Приймальної комісії 
в усній формі повідомляється дата, час і місце розгляду апеляції та вступник 
запрошується на розгляд апеляції.

3.3. Під час розгляду апеляції сторонні особи, в тому числі члени 
відповідних предметних екзаменаційних комісій, комісій для проведення 
співбесід, фахових атестаційних комісій Університету, за винятком вступника, 
апеляція якого розглядається, на засідання апеляційної комісії не допускаються.

3.4. Додаткове опитування вступника при розгляді апеляцій не
допускається.

3.5. Під час розгляду апеляції члени апеляційної комісії 
протоколюють усі свої зауваження та висновки щодо оцінювання роботи 
вступника.

3.6. Рішення апеляційної комісії приймаються простою більшістю 
голосів від загального складу комісії. У разі рівної кількості голосів "за" та 
"проти" приймається рішення, яке підтримав голова комісії.

3.7. Після закінчення розгляду апеляції комісією складається протокол 
щодо розгляду апеляційної заяви вступника і підписується всіма членами 
апеляційної комісії, які брали участь у засіданні.

3.8. Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією 
одного з трьох рішень:

«попереднє оцінювання вступного випробування відповідає рівню
і якості виконаної роботи та не змінюється»;

«попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає 
рівню і якості виконаної роботи та збільшується до ... балів (вказується 
нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів 
вступних випробувань)»;

«попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає 
рівню і якості виконаної роботи та зменшується до ... балів (вказується 
нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів 
вступних випробувань)».



3.9. Результати апеляції оголошуються вступнику відразу після 
закінчення розгляду його роботи. Вступникові пропонується підписати 
протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з 
рішенням апеляційної комісії. Рішення апеляційної комісії підтверджується 
підписами її членів в журналі реєстрації заяв, поданих для розгляду апеляцій, 
та апеляційній відомості. Матеріали роботи апеляційної комісії долучаються 
до матеріалів роботи Приймальної комісії Університету.

Відповідальний секретар
Приймальної комісії Ольга ТРОФИМЕНКО


