


 

І. Згідно з наказом МОН від 02 липня 2016 року № 755 «Про затвердження 

Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 

року № 1085», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  14 червня 

2016 року за № 860/28990,  внести такі зміни до Правил прийому 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» у 2016 році:  

 

1. Пункт 8.4. викласти у наступній редакції: 

«Вступники, які отримали рекомендації за результатами співбесіди, повинні 

виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням до 

18.00 години  27 липня, а також подати письмову заяву про виключення з 

конкурсу на інші місця за державним замовленням. Зарахування вступників 

на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за 

державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня. 

Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші 

місця за державним замовленням.» 

  

2. Абзац другий пункту 4.1 вважати абзацем третім 

 

3. Додати до пункту 4.1 другий абзац наступного змісту: 

«ДВНЗ «ДонНТУ» створює консультаційний центри при Приймальній 

комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній 

формі.».   

 

4. Пункт 10.1 викласти у наступній редакції: 

«Право на зарахування на основі повної загальної середньої освіти в межах 

встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 1 – 

2 розділу VI Цих Правил.» 

5. Пункт 10.3 викласти у наступній редакції 

« Ці квоти встановлюються рішенням приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» у 

межах  тридцяти відсотків   максимального (загального) обсягу державного 

замовлення за спеціальностями і оголошуються одночасно з оголошенням 

максимального державного  замовлення .» 

 

 

ІІ. Відповідно до рішення Вченої Ради ДВНЗ «ДонНТУ» від 08 липня 

2016 року (протокол № 11) внести наступні зміни до Правил прийому у 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» у 2016 році: 

 



1. Встановити термін навчання на денній формі для отримання освітнього 

ступеня  «магістр» за спеціальністю 074 «Публічне управління та 

адміністрування» , спеціалізація «Державна служба»: 

- За денною формою навчання – 1 р. 6 міс 

- За заочною формою навчання – 2 р. 6 міс. 

 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                      В.П.Тарасюк 


