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Відповідно до рішення Вченої Ради ДВНЗ «ДонНТУ» від 26 лютого 
2015 року (протокол № 3) внести наступні зміни до Правил прийому у 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» у 2015 році:

І. У зв’язку зі структурними змінами, затвердженими Радою ДонНТУ, 
внести такі зміни у додатки до Правил прийому:

1. У тексті Правил прийому та всіх додатках (1-7) слова, що відносяться до 
ліцензії «серія АЕ № 527143, дата видачі ліцензії 09.09.2014 р., термін дії 
ліцензії вказаний в додатку» замінити «серія АЕ № 527659, дата видачі 
ліцензії 25.11.2014 р., термін дії ліцензії вказаний в додатку».

2. У розділі V пункт 5.2 викласти в такій редакції

У заяві вступники вказують напрям підготовки, спеціальність, 
спеціалізацію, мову, факультет та форму навчання.
Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає 
у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, 
при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність. 
Пріоритетність, визначена вступником у заяві про участь у конкурсі, не 
може бути змінена протягом вступної кампанії.

3. У розділі V пункт 5.16 викласти в такій редакції:

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за 
кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і 
встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або 
освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і 
науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення 
еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними 
закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 
960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів 
здійснюються протягом першого року навчання за заявою власника 
іноземних документів або особи, яка представляє його інтереси з питань 
визнання, на підставі нотаріально оформленої довіреності.

4. У розділі V пункт 5.17 викласти в такій редакції:

Особи, які вступають на напрям «Гірництво» денної форми навчання, 
обов’язково проходять медичний огляд у медичному закладі МОЗ
України.

5. У розділі VI пункт 6.11 викласти в такій редакції:



Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат 
Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої 
виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та 
складають вступний екзамен з української мови та літератури.

6. До розділу VIII додати такий пункт:

8.3. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту 
населення приймальна комісія вищого навчального закладу приймає 
рішення про можливість зарахування до вищих навчальних закладів 
понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом 
навчання за місцем проживання інвалідів, *кі неспроможні відвідувати 
навчальний заклад.

7. Згідно з рішенням Вченої Ради ДВНЗ «ДонНТУ» збільшити термін 
навчання для студентів, які будуть здобувати ступінь магістра, з 1р.5 міс. 
до Ір.10 міс.

8. Збільшити термін навчання на здобуття ступеня бакалавра зі скороченою 
формою навчання (заочна форма) структурного підрозділу -  факультет 
комп’ютерних наук і технологій такий напрямок 6.050101 «Комп’ютерні 
науки» з 2р.5 міс. до 2р.Ю міс.

9. Згідно з наказом ДонНТУ № 275-08 від 08.05.2015 року «Про 
встановлення вартості навчання для студентів набору 2015 року» внести 
зміни щодо вартості навчання для здобувачів ступеня магістра заочної 
форми навчання за спеціальністю «Економіка підприємства (за видами 
економічної діяльності)» з 5800 грн. до 8200 грн.

Ю.Виключити із Правил прийому набір на здобуття ступеня бакалавра зі 
скороченою формою навчання (денна та заочна форма) структурного 
підрозділу -  факультет комп’ютерних наук і технологій такі напрямки:
6.040302 «Інформатика», 6.040303 «Системний аналіз і управління», 
6.050101 «Комп’ютерна інженерія».

11.Виключити із Правил прийому набір на здобуття ступеня бакалавра з 
нормативним терміном навчання (денна та заочна форма) структурного 
підрозділу -  факультет комп’ютерних наук і технологій такі напрямки:
6.040302 «Інформатика», 6.040303 «Системний аналіз і управління».

12. Виключити із Правил прийому набір на здобуття ступеня бакалавра зі 
скороченою формою навчання (заочна форма) структурного підрозділу -  
факультет менеджменту напрямок: 6.030601 «Менеджмент» з терміном 
навчання 2 р. 10 міс. (на 2-й курс).
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13.Виключити із Правил прийому набір на здобуття ступеня магістра (денна 
та заочна форма) структурного підрозділу -  факультет економіки таку 
спеціальність: 8.18010013 «Управління проектами».

14. Виключити із Правил прийому набір на здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста (денна та заочна форма) структурного 
підрозділу -  факультет економіки таку спеціальність:
7.03060107 «Логістика».

15. Виключити із Правил прийому набір на здобуття ступеня магістра 
(денна та заочна форма) структурного підрозділу -  факультет економіки 
таку спеціальність: »
8.03060107 «Логістика».

16.Виключити із Правил прийому у зв’язку із закінченням строку ліцензії 
набір на здобуття ступеня магістра (денна та заочна форма) структурного 
підрозділу -  факультет факультет машинобудування, екології та хімічних 
технологій такий напрямок: 8.18010011 «Інтелектуальна власність».

17.Виключити із Правил прийому набір на здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста (заочна форма) структурного 
підрозділу -  факультет енергетики та металургії такі спеціальності: 
7.05040101 «Металургія чорних металів»,
7.05040104 «Обробка металів тиском».

18.Виключити із Правил прийому набір на здобуття ступеня бакалавра 
(денна форма, 2 та 3 курси) структурного підрозділу -  факультет 
енергетики та металургії такі спеціальності:
6.050401 «Металургія»,
6.050601 «Теплоенергетика».

19.Виключити із Правил прийому набір на здобуття ступеня бакалавра 
(заочна форма) структурного підрозділу -  факультет енергетики та 
металургії такі спеціальності:
6.050401 «Металургія»,
6.050702 «Електромеханіка» (термін навчання 2 р.5 міс.).

20.У переліку споріднених спеціальностей додатку 3 Правил прийому до 
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» структурного підрозділу 
факультет менеджменту для всіх форм навчання додати такі споріднені 
спеціальності ОКР «молодший спеціаліст»:
5.03050401 «Економіка підприємства»
5.03050601 «Прикладна статистика»
5.03050701 «Маркетингова діяльність»
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5.03050702 «Комерційна діяльність»
5.03050801 «Фінанси і кредит»
5.03050802 «Оціночна діяльність»
5.03050901 «Бухгалтерський облік»
5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»
5.03051002 «Організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції».
5.07010103 «Організація перевезень і управління на залізничному 
транспорті»
5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному 

транспорті»
5.07010105 «Організація перевезень і перевантажень на водному 
транспорті»

21.У переліку, споріднених спеціальностей додатку 3 Правил прийому до 
напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» структурного 
підрозділу -  факультет менеджменту для всіх форм навчання додати такі 
споріднені спеціальності ОКР «молодший спеціаліст»:
5.03050401 «Економіка підприємства»
5.03050601 «Прикладна статистика»
5.03050701 «Маркетингова діяльність»
5.03050702 «Комерційна діяльність»
5.03050801 «Фінанси і кредит»
5.03050802 «Оціночна діяльність»
5.03050901 «Бухгалтерський облік»
5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»
5.03051002 «Організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції».

22.У переліку споріднених спеціальностей додатку 3 Правил прийому до 
напрямів підготовки 6.050201 «Системна інженерія», 6.050903 
«Телекомунікації», 6.050802 «Електронні пристрої та системи» 
структурного підрозділу -  факультет комп’ютерних інформаційних 
технологій, автоматики, електроніки і радіотехніки для заочної 
скороченої фсщми навчання, денної нормативної форми навчання (на 2 
курс) додати таку споріднену спеціальність ОКР молодшого спеціаліста: 
5.01010201 «Початкова освіта (основи інформатики)».

23. У переліку споріднених спеціальностей додатку 4 Правил прийому до 
спеціальності 7(8).05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі» 
структурного підрозділу -  факультет комп’ютерних інформаційних 
технологій, автоматики, електроніки і радіотехніки для денної та заочної 
форм навчання додати таку споріднену спеціальність ОКР бакалавра: 
6.170102 «Системи технічного захисту інформації»
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24. У переліку споріднених спеціальностей додатку 4 Правил прийому до 
спеціальності 7(8).05080202 «Електронні системи» структурного 
підрозділу -  факультет комп’ютерних інформаційних технологій, 
автоматики, електроніки і радіотехніки для денної та заочної форм 
навчання додати таку споріднену спеціальність ОКР бакалавра:
6.051003 «Приладобудування».

25. Перенести напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг» та спеціальність
8.03050701 «Маркетинг» із структурного підрозділу -  факультет 
економіки до структурного підрозділу -  факультет менеджменту у 
зв’язку з приєднанням кафедри економіки і маркетингу факультету 
економіки до кафедри менеджменту та господарського права факультету 
менеджменту (наказ по ДонНТУ № 12 -03 від 19.02.2015р.).

Відповідальний секретар 
приймальної комісії В.П.Тарасюк
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