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

Додаток 1 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2015 році

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

Громадяни України

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчанняНазваКодНазваКод

Вартість одного року навчання,
грн. *

Нормативні терміни навчанняЛіцензовані обсягиНапрями підготовкиГалузі знань

Бакалавр

Гірничий факультет

6900.003р 10м0030геологія6.040103Природничі науки0401

4400.008000.004р 10м3р 10м2600385гірництво6.050301Розробка корисних копалин0503

3800.006900.004р 10м3р 10м50050переробка корисних копалин6.050303Розробка корисних копалин0503

8000.003р 10м00110
геодезія, картографія та
землеустрій6.080101Геодезія  та  землеустрій0801

Факультет економіки

5100.008000.003р 10м3р 10м30030економічна теорія6.030501Економіка та підприємництво0305

5800.009200.003р 10м3р 10м750100економіка підприємства6.030504Економіка та підприємництво0305

5800.009200.003р 10м3р 10м50090фінанси і кредит6.030508Економіка та підприємництво0305

5800.009200.003р 10м3р 10м35080облік і аудит6.030509Економіка та підприємництво0305

9200.003р 10м0085менеджмент6.030601Менеджмент і адміністрування0306

Факультет енергетики та металургії

3800.006900.004р 10м3р 10м1600200металургія6.050401Металургія та матеріалознавство0504

3800.006900.004р 10м3р 10м700110інженерне матеріалознавство6.050403Металургія та матеріалознавство0504

4400.008000.004р 10м3р 10м950150теплоенергетика6.050601
Енергетика та енергетичне
машинобудування0506
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4400.008000.004р 10м3р 10м1700150
електротехніка та
електротехнології6.050701

Електротехніка та
електромеханіка0507

4400.008000.004р 10м3р 10м750150електромеханіка6.050702
Електротехніка та
електромеханіка0507

Факультет комп'ютерних інформаційних технологій, автоматики,електроніки і радіотехніки

4400.008000.004р 10м3р 10м500115системна інженерія6.050201Автоматика та управління0502

4400.008000.004р 10м3р 10м500100
автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології6.050202Автоматика та управління0502

4400.008000.004р 10м3р 10м25050електронні пристрої та системи6.050802Електроніка0508

8000.003р 10м0050радіотехніка6.050901
Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

4400.008000.004р 10м3р 10м550110телекомунікації6.050903
Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

8000.003р 10м0050приладобудування6.051003

Метрологія, вимірювальна техніка
та інформаційно-вимірювальні
технології0510

8000.003р 10м0050
системи технічного захисту
інформації6.170102Інформаційна безпека1701

Факультет комп'ютерних наук і технологій

5100.008000.003р 10м3р 10м25025філософія6.020301Гуманітарні науки0203

5050.009200.004р 10м3р 10м830245комп’ютерні науки6.050101
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

4400.009200.004р 10м3р 10м1000200комп’ютерна інженерія6.050102
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

9200.003р 10м00175програмна інженерія6.050103
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

Факультет машинобудування,екології та хімічних технологій

3800.006900.004р 10м3р 10м850165

екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування6.040106Природничі науки0401

3800.006900.004р 10м3р 10м500100інженерна механіка6.050502
Машинобудування та
матеріалообробка0505

3800.006900.004р 10м3р 10м1750355машинобудування6.050503
Машинобудування та
матеріалообробка0505

6900.003р 10м0030
метрологія, стандартизація та
сертифікація6.051002

Метрологія, вимірювальна техніка
та інформаційно-вимірювальні
технології0510

3800.006900.004р 10м3р 10м500110хімічна технологія6.051301Хімічна технологія та інженерія0513

Факультет менеджменту

8000.003р 10м0075соціологія6.030101Соціально-політичні науки0301
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5800.009200.003р 10м3р 10м1000135економічна кібернетика6.030502Економіка та підприємництво0305

9200.003р 10м0085міжнародна економіка6.030503Економіка та підприємництво0305

5800.009200.003р 10м3р 10м30050
управління персоналом та
економіка праці6.030505Економіка та підприємництво0305

5800.009200.003р 10м3р 10м25055маркетинг6.030507Економіка та підприємництво0305

5800.009200.003р 10м3р 10м600225менеджмент6.030601Менеджмент і адміністрування0306

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчанняНазваКодНазваКод

Вартість одного року навчання,
грн. *

Нормативні терміни навчанняЛіцензовані обсягиСпеціальностіГалузі знань

Магістр

Гірничий факультет

9300.001р 10м0020геологія8.04010301Природничі науки0401

7200.0010900.001р 10м1р 10м250130

розробка родовищ та видобування
корисних копалин (за способами
видобовування)8.05030101Розробка корисних копалин0503

10900.001р 10м0035шахтне і підземне будівництво8.05030102Розробка корисних копалин0503

10900.001р 10м0025буріння свердловин8.05030103Розробка корисних копалин0503

10900.001р 10м0025маркшейдерська справа8.05030104Розробка корисних копалин0503

6100.009300.001р 10м1р 10м26035збагачення корисних копалин8.05030301Розробка корисних копалин0503

10900.001р 10м1014геодезія8.08010101Геодезія  та  землеустрій0801

10900.001р 10м0030землеустрій та кадастр8.08010103Геодезія  та  землеустрій0801

10900.001р 10м0022
геоінформаційні системи і
технології8.08010105Геодезія  та  землеустрій0801

Факультет економіки

10900.001р 10м0020економічна теорія8.03050101Економіка та підприємництво0305

8200.0012400.001р 10м1р 10м250102
економіка підприємства (за
видами економічної діяльності)8.03050401Економіка та підприємництво0305

8200.0012400.001р 10м1р 10м25075
фінанси і кредит (за
спеціалізованими програмами)8.03050801Економіка та підприємництво0305

8200.0012400.001р 10м1р 10м25055облік і аудит8.03050901Економіка та підприємництво0305

8200.0012400.001р 10м1р 10м30030
менеджмент інноваційної
діяльності8.03060102Менеджмент і адміністрування0306
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7200.0010900.001р 10м1р 10м30030
управління інноваційною
діяльністю8.18010012Специфічні категорії1801

10900.001р 10м0030
управління фінансово-
економічною безпекою8.18010014Специфічні категорії1801

10900.001р 10м0040бізнес-адміністрування8.18010016Специфічні категорії1801

10900.001р 10м0030адміністративний менеджмент8.18010018Специфічні категорії1801

Факультет енергетики та металургії

9300.001р 10м0020металургія чорних металів8.05040101Металургія та матеріалознавство0504

9300.001р 10м0010металургія кольорових металів8.05040102Металургія та матеріалознавство0504

9300.001р 10м0015обробка металів тиском8.05040104Металургія та матеріалознавство0504

9300.001р 10м0010промислова теплотехніка8.05040106Металургія та матеріалознавство0504

9300.001р 10м0010прикладне матеріалознавство8.05040301Металургія та матеріалознавство0504

9300.001р 10м004металознавство8.05040304Металургія та матеріалознавство0504

9300.001р 10м005термічна обробка металів8.05040305Металургія та матеріалознавство0504

10900.001р 10м0015теплоенергетика8.05060101
Енергетика та енергетичне
машинобудування0506

10900.001р 10м0015теплові електричні станції8.05060103
Енергетика та енергетичне
машинобудування0506

10900.001р 10м0010енергетичний менеджмент8.05060105
Енергетика та енергетичне
машинобудування0506

7200.0010900.001р 10м1р 10м30045електричні станції8.05070101
Електротехніка та
електромеханіка0507

10900.001р 10м0030електричні системи і мережі8.05070102
Електротехніка та
електромеханіка0507

7200.0010900.001р 10м1р 10м25045
електротехнічні системи
електроспоживання (за видами)8.05070103

Електротехніка та
електромеханіка0507

10900.001р 10м0040
електромеханічні системи
автоматизації та електропривод8.05070204

Електротехніка та
електромеханіка0507

10900.001р 10м0025
електромеханічні системи
геотехнічних виробництв8.05070205

Електротехніка та
електромеханіка0507

Факультет комп'ютерних інформаційних технологій, автоматики,електроніки і радіотехніки

10900.001р 10м0060
комп’ютеризовані системи
управління та автоматика8.05020101Автоматика та управління0502

10900.001р 10м0050
автоматизоване управління
технологічними процесами8.05020201Автоматика та управління0502

10900.001р 10м0025електронні системи8.05080202Електроніка0508

10900.001р 10м0015
радіоелектронні пристрої, системи
та комплекси8.05090103

Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509
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7200.0010900.001р 10м1р 10м10075
телекомунікаційні системи та
мережі8.05090302

Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

10900.001р 10м0025
прилади і системи екологічного
моніторингу8.05100304

Метрологія, вимірювальна техніка
та інформаційно-вимірювальні
технології0510

10900.001р 10м0015

системи технічного захисту
інформації, автоматизація її
обробки8.17010201Інформаційна безпека1701

Факультет комп'ютерних наук і технологій

10900.001р 10м0015релігієзнавство8.02030102Гуманітарні науки0203

10900.001р 10м0015системний аналіз і управління8.04030301Системні науки та кібернетика0403

12400.001р 10м0050
інформаційні управляючі системи
та технології (за галузями)8.05010101

Інформатика та обчислювальна
техніка0501

12400.001р 10м0015системи штучного інтелекту8.05010104
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

12400.001р 10м0025
комп’ютерний еколого-
економічний моніторинг8.05010105

Інформатика та обчислювальна
техніка0501

12400.001р 10м0050комп’ютерні системи та мережі8.05010201
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

12400.001р 10м0050системне програмування8.05010202
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

12400.001р 10м0025
спеціалізовані комп’ютерні
системи8.05010203

Інформатика та обчислювальна
техніка0501

12400.001р 10м0050програмне забезпечення систем8.05010301
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

12400.001р 10м0040
інженерія програмного
забезпечення8.05010302

Інформатика та обчислювальна
техніка0501

Факультет машинобудування,екології та хімічних технологій

6100.009300.001р 10м1р 10м25085
екологія та охорона
навколишнього середовища8.04010601Природничі науки0401

9300.001р 10м0040технології машинобудування8.05050201
Машинобудування та
матеріалообробка0505

9300.001р 10м0025
гідравлічні машини, гідроприводи
та гідропневмоавтоматика8.05050205

Машинобудування та
матеріалообробка0505

9300.001р 10м0040
металорізальні верстати та
системи8.05050301

Машинобудування та
матеріалообробка0505

9300.001р 10м0030

підйомно-транспортні, дорожні,
будівельні, меліоративні машини і
обладнання8.05050308

Машинобудування та
матеріалообробка0505

6100.009300.001р 10м1р 10м20070гірничі машини та комплекси8.05050309
Машинобудування та
матеріалообробка0505

9300.001р 10м0035металургійне обладнання8.05050311
Машинобудування та
матеріалообробка0505
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9300.001р 10м0010

обладнання хімічних виробництв і
підприємств будівельних
матеріалів8.05050315

Машинобудування та
матеріалообробка0505

9300.001р 10м0025

хімічні технології тугоплавких
неметалевих і силікатних
матеріалів8.05130104Хімічна технологія та інженерія0513

6100.009300.001р 10м1р 10м25025
хімічні технології палива та
вуглецевих матеріалів8.05130105Хімічна технологія та інженерія0513

9300.001р 10м0025
хімічні технології
високомолекулярних сполук8.05130108Хімічна технологія та інженерія0513

7200.0010900.001р 10м1р 10м10015
якість, стандартизація та
сертифікація8.18010010Специфічні категорії1801

Факультет менеджменту

8200.0012400.001р 10м1р 10м15045економічна кібернетика8.03050201Економіка та підприємництво0305

8200.0012400.001р 10м1р 10м5050міжнародна економіка8.03050301Економіка та підприємництво0305

8200.0012400.001р 10м1р 10м50050
управління персоналом та
економіка праці8.03050501Економіка та підприємництво0305

12400.001р 10м0040маркетинг8.03050701Економіка та підприємництво0305

8200.0012400.001р 10м1р 10м450135

менеджмент організацій і
адміністрування (за видами
економічної діяльності)8.03060101Менеджмент і адміністрування0306

8200.0012400.001р 10м1р 10м25050
менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності8.03060104Менеджмент і адміністрування0306

10900.001р 10м0030управління соціальним закладом8.18010001Специфічні категорії1801

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчанняНазваКодНазваКод

Вартість одного року навчання,
грн. *

Нормативні терміни навчанняЛіцензовані обсягиСпеціальностіГалузі знань

Спеціаліст

Гірничий факультет

9300.0010м0015геологія7.04010301Природничі науки0401

7200.0010900.0010м10м2100130

розробка родовищ та видобування
корисних копалин (за способами
видобовування)7.05030101Розробка корисних копалин0503

10900.0010м0020шахтне і підземне будівництво7.05030102Розробка корисних копалин0503

10900.0010м0050буріння свердловин7.05030103Розробка корисних копалин0503

10900.0010м0035маркшейдерська справа7.05030104Розробка корисних копалин0503
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6100.009300.0010м10м26020збагачення корисних копалин7.05030301Розробка корисних копалин0503

10900.0010м0010геодезія7.08010101Геодезія  та  землеустрій0801

10900.0010м0030землеустрій та кадастр7.08010103Геодезія  та  землеустрій0801

10900.0010м0025
геоінформаційні системи і
технології7.08010105Геодезія  та  землеустрій0801

Факультет економіки

8200.0012400.0010м10м1470100
економіка підприємства (за
видами економічної діяльності)7.03050401Економіка та підприємництво0305

8200.0012400.0010м10м105035
фінанси і кредит (за
спеціалізованими програмами)7.03050801Економіка та підприємництво0305

8200.0012400.0010м10м92025облік і аудит7.03050901Економіка та підприємництво0305

Факультет енергетики та металургії

9300.0010м0075металургія чорних металів7.05040101Металургія та матеріалознавство0504

9300.0010м0040металургія кольорових металів7.05040102Металургія та матеріалознавство0504

9300.0010м0060обробка металів тиском7.05040104Металургія та матеріалознавство0504

9300.0010м0025промислова теплотехніка7.05040106Металургія та матеріалознавство0504

9300.0010м0040прикладне матеріалознавство7.05040301Металургія та матеріалознавство0504

9300.0010м0040металознавство7.05040304Металургія та матеріалознавство0504

9300.0010м0030термічна обробка металів7.05040305Металургія та матеріалознавство0504

7200.0010900.0010м10м50065теплоенергетика7.05060101
Енергетика та енергетичне
машинобудування0506

7200.0010900.0010м10м35035теплові електричні станції7.05060103
Енергетика та енергетичне
машинобудування0506

10900.0010м0050енергетичний менеджмент7.05060105
Енергетика та енергетичне
машинобудування0506

7200.0010900.0010м10м40045електричні станції7.05070101
Електротехніка та
електромеханіка0507

7200.0010900.0010м10м100025електричні системи і мережі7.05070102
Електротехніка та
електромеханіка0507

7200.0010900.0010м10м60070
електротехнічні системи
електроспоживання (за видами)7.05070103

Електротехніка та
електромеханіка0507

10900.0010м0065
електромеханічні системи
автоматизації та електропривод7.05070204

Електротехніка та
електромеханіка0507

7200.0010900.0010м10м20020
електромеханічні системи
геотехнічних виробництв7.05070205

Електротехніка та
електромеханіка0507

Факультет комп'ютерних інформаційних технологій, автоматики,електроніки і радіотехніки

16.06.2015 14:50Роздруковано в ЄДЕБО7/9



7200.0010900.0010м10м50055
комп’ютеризовані системи
управління та автоматика7.05020101Автоматика та управління0502

7200.0010900.0010м10м75050
автоматизоване управління
технологічними процесами7.05020201Автоматика та управління0502

7200.0010900.0010м10м40023електронні системи7.05080202Електроніка0508

10900.0010м0020
радіоелектронні пристрої, системи
та комплекси7.05090103

Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

7200.0010900.0010м10м110055
телекомунікаційні системи та
мережі7.05090302

Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

10900.0010м0020
прилади і системи екологічного
моніторингу7.05100304

Метрологія, вимірювальна техніка
та інформаційно-вимірювальні
технології0510

10900.0010м0035

системи технічного захисту
інформації, автоматизація її
обробки7.17010201Інформаційна безпека1701

Факультет комп'ютерних наук і технологій

7200.0010900.0010м10м10010релігієзнавство7.02030102Гуманітарні науки0203

10900.0010м0020системний аналіз і управління7.04030301Системні науки та кібернетика0403

8200.0012400.0010м10м30030
інформаційні управляючі системи
та технології (за галузями)7.05010101

Інформатика та обчислювальна
техніка0501

8200.0012400.0010м10м15050системи штучного інтелекту7.05010104
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

8200.0012400.0010м10м50035
комп’ютерний еколого-
економічний моніторинг7.05010105

Інформатика та обчислювальна
техніка0501

8200.0012400.0010м10м50025комп’ютерні системи та мережі7.05010201
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

8200.0012400.0010м10м80050системне програмування7.05010202
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

8200.0012400.0010м10м20035
спеціалізовані комп’ютерні
системи7.05010203

Інформатика та обчислювальна
техніка0501

8200.0012400.0010м10м50045програмне забезпечення систем7.05010301
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

8200.0012400.0010м10м50055
інженерія програмного
забезпечення7.05010302

Інформатика та обчислювальна
техніка0501

Факультет машинобудування,екології та хімічних технологій

6100.009300.0010м10м59090
екологія та охорона
навколишнього середовища7.04010601Природничі науки0401

6100.009300.0010м10м50035технології машинобудування7.05050201
Машинобудування та
матеріалообробка0505

9300.0010м0020
гідравлічні машини, гідроприводи
та гідропневмоавтоматика7.05050205

Машинобудування та
матеріалообробка0505
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6100.009300.0010м10м20035
металорізальні верстати та
системи7.05050301

Машинобудування та
матеріалообробка0505

9300.0010м0025

підйомно-транспортні, дорожні,
будівельні, меліоративні машини і
обладнання7.05050308

Машинобудування та
матеріалообробка0505

6100.009300.0010м10м1750120гірничі машини та комплекси7.05050309
Машинобудування та
матеріалообробка0505

6100.009300.0010м10м30020металургійне обладнання7.05050311
Машинобудування та
матеріалообробка0505

9300.0010м0045

обладнання хімічних виробництв і
підприємств будівельних
матеріалів7.05050315

Машинобудування та
матеріалообробка0505

6100.009300.0010м10м10020

хімічні технології тугоплавких
неметалевих і силікатних
матеріалів7.05130104Хімічна технологія та інженерія0513

6100.009300.0010м10м15020
хімічні технології палива та
вуглецевих матеріалів7.05130105Хімічна технологія та інженерія0513

9300.0010м0010
хімічні технології
високомолекулярних сполук7.05130108Хімічна технологія та інженерія0513

7200.0010900.0010м10м25035
якість, стандартизація та
сертифікація7.18010010Специфічні категорії1801

Факультет менеджменту

8200.0012400.0010м10м100050економічна кібернетика7.03050201Економіка та підприємництво0305

8200.0012400.0010м10м65037міжнародна економіка7.03050301Економіка та підприємництво0305

8200.0012400.0010м10м20020
управління персоналом та
економіка праці7.03050501Економіка та підприємництво0305

8200.0012400.0010м10м600130

менеджмент організацій і
адміністрування (за видами
економічної діяльності)7.03060101Менеджмент і адміністрування0306

8200.0012400.0010м10м35045
менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності7.03060104Менеджмент і адміністрування0306

*Дані за результатами прийому у 2014 році

Примітки:
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