
   

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. Покровська, де 
успішно функціонує і розвивається, постійно піднімаючись у рейтингах про-
відних вузів України. Переміщення вузу в жодному разі не пригальмувало 
розвиток науки та не погіршило рівень освіти і суспільного життя в універси-
теті. На сьогодні ДонНТУ у м. Покровську – 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 та індустрії. В структурі універси-
тету функціонує 5 факультетів, Індустріальний інститут, Костянтинівський 
індустріальний технікум, Артемівський індустріальний технікум, Інститут 
післядипломної освіти, магістратура державного управління, аспірантура, 
докторантура, науково-технічна бібліотека. 

Серед випускників університету – відомі науковці, державні і громад-
ські діячі, керівники підприємств і установ, педагоги.  

Універсальність і глибина знань, які отримують студенти ДонНТУ, 
сприяють їх легкій адаптації до потреб ринку праці та ефективній роботі в 
різних сферах діяльності.   
 Запрошуємо Вас на навчання саме до нашого університету та запев-
няємо, 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 навча-
тися за контрактом (форма фінансування за рахунок коштів фізичних або 
юридичних осіб). Правила проведення конкурсу визначаються Правилами 
прийому відповідного року вступу (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. Термін навчання незалежно від форми навчання та фінансування 
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 (за заочною формою). 
 УВАГА! Іногороднім студентам надається місце у гуртожитку. 
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ГІРНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

054 Соціологія о  о      в в  

103 Науки про землю (Геологія) о  о  в  в     

184 Гірництво о  о  в  в     

193 Геодезія та землеустрій о  о  в    в   

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

051 Економіка о  о  в     в  

071 
Облік і оподаткування  
(Облік і оподаткування) 

о  о  в     в  

071 
Облік і оподаткування  
(Оподаткування) Н 

о о   в      в 

072 
Фінанси, банківська справа  
та страхування 

о  о  в     в  

073 Менеджмент о  о  в     в  

075 Маркетинг о  о  в     в  

076 
Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 
(Економіка підприємства) 

о  о  в     в  

281 
Публічне управління та  
адміністрування (Адміністра-
тивний менеджмент) 

о  о      в в  

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 

АВТОМАТИЗАЦІЇ, ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 

125 Кібербезпека о  о    в   в  

141 
Електроенергетика, електро-
техніка та електромеханіка 

о  о    в   в  

144 Теплоенергетика о  о    в   в  

151 

Автоматизація та комп’ютерно 
-інтегровані технології (Авто-
матизація та комп’ютерно-
інтегровані технології)Н 

о  о  в    в   

151 

Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології  
(Системна інженерія) 

о  о    в   в  

171 Електроніка о  о    в   в  

172 Телекомунікації та радіотехн. о  о    в   в  

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ 

033 Філософія о о        в в 

121 
Інженерія програмного  
забезпечення 

о  о    в   в  

122 Комп’ютерні науки  о  о    в   в  

123 Комп’ютерна інженерія о  о    в   в  

123 
Комп’ютерна інженерія (Мо-
більні та вбудовані системи) Н 

о о      в   в 

124 Системний аналіз о  о    в   в  

ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОБУДУВАННЯ, ЕКОЛОГІЇ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
101 Екологія (Екологія) о   о в в      

101 
Екологія (Сільськогосподарсь-
ка екологія) Н 

о о   в      в 

131 Прикладна механіка о  о    в   в  

132 Матеріалознавство Н о  о  в    в   

133  Галузеве машинобудування о  о    в   в  

152 
Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 

о  о    в   в  

161 
Хімічні технології та інженерія  
(Хімічні технол. та інженерія) 

о  о   в  в    

161 
Хімічні технології та інженерія  
(Хімічна технологія палива та 
вуглецевих матеріалів) Н 

о  о  в в      

183 
Технології захисту навколиш-
нього середовища 

о  о    в в    

Позначення: о – обов’язковий сертифікат;  в - вибірковий сертифікат; Н – небюджетна 

конкурсна пропозиція (за кошти фізичних та/або юридичних осіб); * – іноземна мова 
(англійська, німецька, французька, іспанська);   

 
 

Зарахування осіб, які подали заяву на вступ до ДонНТУ, здійснюється 
на конкурсній основі – за рейтинговими списками, що формуються в системі 
ЄДЕБО за критеріями, обумовленими Правилами прийому. Особи, які не 
пройшли за рейтингом на місця державного замовлення, можуть бути зара-
ховані на контрактну форму, на будь-яку зі спеціальностей, куди вступник 
подавав заяву на вступ до університету. 

Для вступу до ДонНТУ в 2018 році абітурієнти повинні подати серти-
фікати ЗНО. Для допуску до участі в конкурсному відборі мінімальна кіль-
кість балів сертифікату ЗНО повинна складати не менше 100 балів (з кожно-
го предмету, перелік яких встановлений для вступу на кожну спеціальність).  

Терміни прийому заяв та документів встановлюються Правилами 
прийому відповідного року вступу та будуть розміщені на сайті університету 
(donntu.edu.ua/abit) після затвердження Умов прийому. 

Якщо абітурієнт має сертифікат ЗНО, та на нього не розповсюджують-
ся особливі умови вступу, тобто вступ відбувається на загальних підставах, 
подача заяв здійснюється тільки в електронній формі в режимі он-лайн 
на сайті: ez.osvitavsim.org.ua. 

Для окремих категорій вступників, для яких діють інші умови вступу, 
передбачені Правилами прийому, подача заяв і документів може здійснюва-
тися у паперовій формі. 
  Абітурієнт особисто подає до Приймальної комісії наступні докумен-
ти (Увага! Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються): 

  заява (формується системою ЄДЕБО під час подання документів); 
  атестат про повну загальну середню освіту з додатком  

            (копії або оригінали); 
  4 кольорових фото 3×4 см; 
  паспорт (копія), ідентифікаційний код (копія довідки); 
  посвідчення про приписку до призовної дільниці або військовий  

            квиток (для абітурієнтів, що вступають на денну форму навчання); 
  документи, що підтверджують право на пільги (за наявності). 

 

 
 

Студенти ДонНТУ проходять практичну підготовку на провідних підп-
риємствах України або підприємствах за власним вибором. Існуючі програ-
ми академічної мобільності студентів дають можливість протягом періоду 
навчання в університеті провчитись один або більше семестрів у закордон-
ному університеті, де готують фахівців за обраною спеціальністю та отрима-
ти подвійний диплом, або пройти стажування в одному з європейських уні-
верситетів (університети Німеччини, Франції, Польщі, Португалії, Іспанії, 
Чехії та ін.). 

 

  

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


 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. 
 
 

 
 
Студентське життя у ДонНТУ – це не тільки навчання, це ще й різно-

манітне та яскраве суспільне життя, спорт, культурні заходи, відпочинок. 
Студенти ДонНТУ мають великі можливості для здійснення захоплюючих 
поїздок Україною та за її межі. Активні студенти, які мають творчі здібності і 
бажають зробити життя своє і університету багатшим та багатограннішим, 
знайдуть себе у студентському КВК, як учасники різноманітних культурних, 
розважальних та спортивних заходів усіх рівнів, у громадському житті уні-
верситету, студентському самоврядуванні та ін.  Не втрачайте можливості 
зануритися у насичене і захоплююче студентське життя, вступивши до лав 
студентського братства ДонНТУ. 

 

  
 

 
 

 
 

  
 

 

   

Центр довузівської підготовки ДонНТУ проводить набір на підготовчі 
курси, за допомогою яких Ви будете мати змогу підготуватися до ЗНО. За-
няття проводяться висококваліфікованими та досвідченими викладачами 
університету з наступних дисциплін: українська мова та література; мате-
матика; географія; фізика; історія України; іноземна мова. 

Набір проводиться за програмою навчання у вихідні дні: субота, 
неділя. Також передбачено програму прискореної підготовки (протягом 3-х 
місяців) з наданням додаткових дистанційних послуг. 

 

 
 

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 
Розташування 

(№ 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 

ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

+38(050)012-92-48 nnipo@donntu.edu.ua 1.223 

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 
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