
 
 
Донецький національний технічний університет є одним з передових 

та найстаріших вищих навчальних закладів Східної України. Його історія 
починається з 1921 р. За 95 років діяльності 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. Покровськ, де 
успішно функціонує та розвивається, постійно піднімаючись у рейтингах 
провідних вишів України. Переміщення вузу в жодному разі не пригальмува-
ло розвиток науки та не погіршило рівень освіти і суспільного життя в уні-
верситеті. На сьогодні ДонНТУ у м. Покровськ – це ВНЗ європейського рівня 
з понад 3 тис. студентів, потужною матеріально-технічною базою: сучасним 
оснащенням аудиторій та новітніми лабораторіями, міжнародними наукови-
ми, освітніми проектами та програмами. Навчальний процес забезпечує 
висококваліфікований науково-педагогічний колектив, у складі якого працю-
ють близько 50 докторів наук, професорів і 170 кандидатів наук, доцентів. 
 

   

    
 

У ДонНТУ ведеться підготовка фахівців за широким спектром спеціа-
льностей для різних галузей виробництва й індустрії. У структурі університе-
ту функціонує 5 факультетів, Індустріальний інститут, Костянтинівський 
індустріальний технікум, Артемівський індустріальний технікум, Інститут 
післядипломної освіти, магістратура державного управління, аспірантура, 
докторантура, науково-технічна бібліотека. 
 Запрошуємо Вас на навчання саме до нашого університету та гаран-
туємо, що це буде правильний вибір! У нас Ви отримаєте конкурентну освіту 
та великі можливості у майбутньому! 
 

       
 

 

 
 

Код 
спец. Найменування спеціальності (спеціалізації) 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
074 Публічне управління та адміністрування (Державна служба) 

ГІРНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГФ) 
103 Науки про землю (Геологія) 
184 Гірництво (Розробка родовищ та видобування корисних копалин; 

Охорона праці в гірництві; Управління гірничими підприємствами; 
Шахтне та підземне будівництво; Збагачення корисних копалин; 
Маркшейдерська справа) 

193 Геодезія та землеустрій 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ (ФЕМ) 

051 Економіка (Економічна кібернетика; Міжнародна економіка;  
Економіка бізнесу; Економіка довкілля та природничих ресурсів) 

071 Облік і оподаткування (Оподаткування; Облік і аудит) 
072 Фінанси, банківська справа та страхування  

(Страхування та управління ризиками;  
Фінансово-економічна безпека; Фінанси і кредит) 

073 Менеджмент (Управління персоналом та економіка праці;  
Логістика; Менеджмент туристичної діяльності;  
Бізнес-адміністрування) 

074 Публічне управління та адміністрування 
(Адміністративний менеджмент) 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
(Економіка підприємництва) 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ,  
АВТОМАТИЗАЦІЇ, ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ  

(ФКІТАЕР) 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

(Електромеханічні системи автоматизації та електропривод;  
Електромеханічні системи геотехнічних виробництв;  
Електротехнічні системи електроспоживання) 

144 Теплоенергетика 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

(Комп’ютеризовані системи управління та автоматика; Автомати-
зоване управління технологічними процесами в гірничій галузі) 

171 Електроніка (Електронні системи) 
172 Телекомунікації та радіотехніка  

(Телекомунікаційні системи та мережі) 
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ (ФКНТ) 

031 Релігієзнавство 
121 Інженерія програмного забезпечення (Інженерія програмного 

забезпечення; Програмне забезпечення мультимедійних систем 
для ігрових додатків) 

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 
123 Комп’ютерна інженерія (Комп’ютерна інженерія;  

Проектування мікросистем) 
ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОБУДУВАННЯ, ЕКОЛОГІЇ ТА ХІМІЧНИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ (ФМЕХТ) 
101 Екологія 
131 Прикладна механіка (Мехатронні системи та комплекси  

в технології машинобудування) 
132 Матеріалознавство 
133  Галузеве машинобудування (Техніка переробки сировинних  

матеріалів; Мехатронне обладнання гірничих виробництв) 
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 
161 Хімічні технології та інженерія 
183 Технології захисту навколишнього середовища 

 

 
 

Особи, які мають диплом бакалавра або спеціаліста (магістра), ма-
ють змогу продовжити навчання в магістратурі за денною або заочною 
форми навчання для здобуття освітнього ступеню «Магістр». Вступник 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). Умови проведення конкурсу 
визначаються Правилами прийому до ДонНТУ 2017 року (див. 
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 відстро-
чка 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 України 
(кількість місць обмежена) або за рахунок коштів фізичних та юридичних 
осіб. Вартість навчання за контрактною формою, на денній формі складає 
5500-6700 грн.*, на заочній – 3300-4150 грн.* за семестр (залежно від спеці-
альності). 

УВАГА! Вартість навчання, зафіксована у договорі, не змінюється 
упродовж усього періоду навчання. 
 Термін навчання в залежності від форми навчання складає: 

             денна  – 1 р. 4 міс.                заочна – 1 р. 9 міс. 
Примітка - для спеціалізації «Державна служба» терміни навчання: 

денна форма – 1 р. 6 міс., заочна – 2 р. 6 міс.) 
 УВАГА! Іногороднім студентам надається місце у гуртожитку. 
 * Вартість навчання для студентів 2016 року набору. Для студентів, що будуть 
вступати у 2017 році вартість може бути скорегована. 
 

 
 

 
 

На навчання для здобуття освітнього ступеня «МАГІСТР» приймають-
ся особи, які здобули освітній ступінь «БАКАЛАВР» («МАГІСТР») або освіт-
ньо-кваліфікаційний рівень «СПЕЦІАЛІСТ». 

Вступники можуть подавати до чотирьох заяв на три освітні програ-
ми (спеціальності, спеціалізації). 

Вступники подають заяви тільки в паперовій формі. 
Під час подання заяви в вступник пред’являє особисто оригінали та 

надає до Приймальної комісії наступні документи: 
 

 паспорт (копія, 3 сторінки) та ідентифікаційний код (копія); 
 документ державного зразка про раніше здобутий рівень освіти 

(копії дипломів бакалавра або спеціаліста з додатками); 
 4 кольорових фото 3×4 см; 
 посвідчення про приписку до призовної дільниці або військовий  

квиток (для абітурієнтів, що вступають на денну форму навчання); 
 

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за ре-
зультатами вступних випробувань – у формі вступного іспиту з іноземної 
мови та фахового вступного випробування в університеті. При зміні 
спеціальності до конкурсного балу враховуються результати додаткового 
випробування. 

 

УВАГА! МОЖЛИВИЙ ВСТУП НА БАЗІ НЕ СПОРІДНЕНИХ  
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, А ТАКОЖ ЗДОБУТТЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

У НАЙБІЛЬШ КОРОТКИЙ ТЕРМІН! 
 

Докладніше з Правилами прийому 2017 року можна ознайомитися на 
сайті університету (donntu.edu.ua/abit). Початок прийому заяв – 10.07.2017. 

http://donntu.edu.ua/abit
http://donntu.edu.ua/abit


 
 
Магістранти ДонНТУ проходять практичну підготовку на багатьох під-

приємствах України (базах практики). Також студент може самостійно за-
пропонувати підприємство для проходження практики.  

Студенти мають можливість здійснити стажування за обраним напря-
мом навчання у провідних європейських університетах – партнерах ДонНТУ 
в рамках освітніх програм Європейського Союзу Еразмус+, а також отримати 
диплом одного із престижних зарубіжних університетів (Німеччини, Франції, 
Польщі, Португалії, Іспанії, Чехії та ін.) та диплом ДонНТУ. 

Сьогодні цілеспрямовані студенти Донецького національного технічно-
го університету беруть участь у міжнародних освітніх програмах завдяки 
програмам академічної мобільності.  

Завдяки програмам академічної мобільності наші студенти також ма-
ють можливість:  
 здобути додаткові знання в суміжних галузях; 
 користуватися сучасним технічним оснащенням у зарубіжних навчальних 

лабораторіях і наукових центрах для вирішення поставлених завдань; 
 удосконалити рівень володіння іноземною мовою; 
 набути професійного досвіду роботи у період проходження практики на 

зарубіжному підприємстві або під час стажування в науковій лабораторії; 
 ознайомитися із зарубіжною культурою, історією, вивчити звичаї країни та 

дружнього народу. 

 
 
 

 Крім цього, студенти ДонНТУ мають можливість брати участь у науко-
во-дослідній роботі, наукових конференціях, семінарах, міжнародних олімпі-
адах, конкурсах тощо. Все це відкриває перед нашими студентами великі 
можливості для працевлаштування, як в Україні, так і за кордоном. 
 Активні студенти, які мають творчі здібності, знайдуть себе у студент-
ському КВК, зможуть взяти участь у різноманітних культурних, розважальних 
і спортивних заходах усіх рівнів, у громадському житті університету та ін.  
 

 

 
 

   

   

   

  
 

 
  

  
 

 
 
АДРЕСА: 85300, Україна, Донецька обл., м. Покровськ (Красноар-

мійськ), площа Шибанкова, 2. 
Для отримання більш докладної інформації з питань вступу звертай-

теся до приймальної комісії університету. Для отримання докладної інфор-
мації про спеціальності рекомендуємо звертатися безпосередньо на відпо-
відні факультети. 

 

Номер телефону Е-mail  № каб. 
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

+38(06239)2-51-99 
+38(066)185-74-31 
+38(093)049-69-89 

vstup@donntu.edu.ua 1.109 

ГІРНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГФ) 
+38(066)052-95-77 gf@donntu.edu.ua 2.215 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ (ФЕМ) 
+38(050)012-91-76 fem@donntu.edu.ua 3.203 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, АВТО-
МАТИЗАЦІЇ, ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (ФКІТАЕР) 

+38(099)477-67-91 fkitaer.dekanat@donntu.edu.ua 3.206 
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ (ФКНТ) 

+38(066)837-46-00 fknt@donntu.edu.ua 3.104 
ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОБУДУВАННЯ, ЕКОЛОГІЇ ТА ХІМІЧНИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ (ФМЕХТ) 
+38(050)045-40-64 
+38(050)083-28-67 mext@donntu.edu.ua 1.106 

Офіційний веб-сайт ДонНТУ: donntu.edu.ua      
 

Як добратися з  
автовокзалу  
м. Покровська:  
Маршрутом № 108  
доїхати до зупинки 
«Центральний ринок»   
та пройти 300 м за  
наведеною схемою.  
Розробка та дизайн: © Центр кар’єри і маркетингу ДонНТУ (+38(066)367-62-45)  
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