Донецький національний технічний університет є одним з передових та найстаріших вищих навчальних закладів Східної України. Його історія починається з
1921 р. За 95 років підготовлено понад 200 тис. висококваліфікованих фахівців.
У 2014 р., через збройний конфлікт на території м. Донецька, ДонНТУ разом із
викладачами та студентами був переміщений до м. Покровська, де успішно функціонує і розвивається, займаючи високі позиції у рейтингах провідних вузів України.
Переміщення вузу в жодному разі не пригальмувало розвиток науки та не погіршило
рівень освіти і суспільного життя в університеті. На сьогодні ДонНТУ у м. Покровську
– це ВНЗ європейського рівня з понад 3 тис. студентів, потужною матеріальнотехнічною базою, сучасним оснащенням аудиторій та новітніми лабораторіями,
міжнародними науковими, освітніми проектами та програмами. Навчальний процес
забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний колектив, у складі якого
працюють близько 50 докторів наук, професорів і 170 кандидатів наук, доцентів.

У ДонНТУ ведеться підготовка фахівців за широким спектром спеціальностей
для різних галузей виробництва та індустрії.
Універсальність і глибина знань, які отримують студенти ДонНТУ, сприяють їх
легкій адаптації до потреб ринку праці та ефективній роботі в різних сферах.
Запрошуємо Вас на навчання саме до нашого університету та запевняємо, що
це буде правильний вибір! У нас Ви отримаєте конкурентну освіту та великі можливості у майбутньому!

Абітурієнти, які отримали повну загальну середню освіту, мають змогу вступати на денну або заочну форми навчання для здобуття освітнього ступеню
«Бакалавр». Кожен абітурієнт має право брати участь у конкурсі на місця державного замовлення (бюджетна форма фінансування) або навчатися за контрактом (форма фінансування за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб). Конкурс проводиться
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http://donntu.edu.ua/abit).
Студенти денної форми навчання бюджетної форми фінансування отримують
стипендію за результатами семестрового контролю.
УВАГА! Для студентів денної форми навчання передбачена відстрочка від
призову до лав Збройних сил України (на період навчання).
Заочна форма навчання дає змогу поєднувати роботу і навчання. Форма фінансування – за рахунок коштів Державного бюджету або за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Вартість навчання, у середньому, на денній формі складає 4200-5500 грн./семестр (залежно від спеціальності), на заочній – 3000-3500 грн.
Термін навчання незалежно від форми навчання складає – 3 р. 10 міс.
Студенти, які отримали освітній ступінь «Бакалавр», мають змогу продовжити
навчання в магістратурі, а надалі – в аспірантурі, як ДонНТУ, так і іншого ВНЗ України або зарубіжжя. Крім цього, паралельно з основною спеціальністю, студенти
мають можливість отримати додаткову освіту за іншою спеціальністю.
УВАГА! Іногороднім студентам надається місце у гуртожитку.
Під час навчання в університеті Ви матимете змогу здійснювати стажування та
ознайомчі поїздки до університетів Німеччини, Франції, Польщі, Португалії, Іспанії,
Чехії та ін. Студентське життя у ДонНТУ – це не тільки навчання, це ще й різноманітне та яскраве суспільне життя, спорт, культурні заходи, відпочинок.
Не втрачайте можливості зануритися у насичене і захоплююче студентське
життя, вступивши до лав студентського братства ДонНТУ!

Центром довузівської підготовки Державного вищого навчального закладу
«Донецький національний технічний університет» оголошено набір на підготовчі
курси, на яких Ви матимете змогу якісно підготуватися до Зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), а також отримати додаткові бали до конкурсного балу при
вступі в ДонНТУ.
Заняття проводяться висококваліфікованими та досвідченими викладачами з
таких дисциплін:

 українська мова та література;
 математика;
 фізика;

● історія України;
● географія;
● іноземна мова.

Набір проводиться за програмою навчання у вихідні дні: субота, неділя.
Крім того, у Центрі довузівської підготовки можна ознайомитися з правилами
вступу до університету; визначитися з майбутньою професією; детальніше ознайомитися зі спеціальностями; здійснити ознайомлюючи екскурсію аудиторіями та
лабораторіями університету; користуватися бібліотечним фондом ДонНТУ; познайомитися з викладачами та брати участь у наукових, культурно-масових, суспільних
та спортивних заходах разом із студентами, і, взагалі цікаво проводити час.

П’ять аргументів пройти курси довузівської підготовки ДонНТУ:
1. Ви отримаєте можливість якісно підготуватися до ЗНО та отримати високі
бали, а також додаткові бали на певні спеціальності при участі у конкурсі
при вступі у ДонНТУ.
2. Ви адаптуєтесь до навчального процесу у вищому навчальному закладі.
3. Ви підготуєтесь до вступу разом з провідними викладачами ДонНТУ при поєднанні очно-заочної форми навчання, що дасть можливість відвідувати
заняття незалежно від місця проживання.
4. Знайдете однодумців серед тих, хто прагне отримати цікаву та затребувану
професію.
5. Зможете підвищити свій загальноосвітній та культурний рівень.
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АДРЕСА: 85300, Україна, Донецька обл., м. Покровськ, площа Шибанкова, 2.
Для отримання більш докладної інформації з питань вступу звертайтеся до
приймальної комісії університету. Для отримання інформації про спеціальності
рекомендуємо звертатися безпосередньо на відповідні факультети.
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+38(050)012-92-48
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Офіційний веб-сайт ДонНТУ:

Як добратися з автовокзалу
м. Покровська:
Маршрутом № 108 доїхати до
зупинки «Центральний ринок»
та пройти 300 м за наведеною
схемою.

