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1. Загальні положення 
 

1.1. До Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського (далі – ДонНУЕТ) на завершальний цикл навчання за 

освітнім ступенем магістра та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 

приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно 

проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту, особи, яким надано статус 

закордонного Українця, які перебувають в Україні на законних підставах та 

проживають на тимчасово окупованій території, мають ступінь/ОКР бакалавра або 

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та виявили бажання здобути повну 

вищу освіту.  

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, 

особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту, особи, яким надано статус закордонного Українця, які 

перебувають в Україні на законних підставах мають право на здобуття вищої освіти 

нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб 

за державним замовленням здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом 

Міністрів України. 
1.2. Прийом та навчання іноземців та осіб без громадянства у ДонНУЕТ імені 

Михайла Туган-Барановського здійснюється у відповідності до Правил прийому до 
Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського в 2016 році (далі – Правила прийому), зокрема розділу XVII даних 
Правил прийому. 

1.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або 

ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра.  

1.4. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень (далі – ОКР) спеціаліста. Навчання 

здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб. 

1.5. На навчання для здобуття ступеня магістра і ОКР спеціаліста 

приймаються особи на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови 

успішного проходження додаткового вступного випробування з філософії із 

урахуванням середнього бала диплома бакалавра. ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у 

частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж 

першого року навчання. Навчання здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб. 

1.6. Особи, які вступають на основі ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста, 

здобутого за спеціальностями (напрямами підготовки), що не ліцензовані у 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, приймаються на навчання виключно 

для здобуття ступеня магістра зі строком навчання 2 роки (непрофільна 

магістратура). Навчання здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Ректор ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського має право розглядати, 

як виняток, питання про допуск таких категорій вступників до участі у конкурсі на 

навчання для здобуття ступеня магістра з нормативним строком навчання. 
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1.7. Підготовка осіб за освітнім ступенем магістра та ОКР спеціаліста денної 

та заочної форм навчання всіх спеціальностей здійснюється через відповідні 

навчально-наукові інститути ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. 

1.8. Фінансування підготовки фахівців у ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського здійснюється: 

 за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним 

замовленням); 

 за рахунок цільових пільгових державних кредитів; 

 за ваучерами; 

 за кошти фізичних та юридичних осіб. 

1.9. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на конкурсній основі відповідно до 

стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь або ОКР вищої освіти громадянин 

здобуває вперше за державним замовленням або за кошти місцевого бюджету. 

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним 

замовленням, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних 

осіб. 
 

2. Організація роботи приймальної комісії 
 

2.1. Організацію прийому до університету здійснює Приймальна комісія, що 

працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до 

законодавства України, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

України в 2016 році, затверджених наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, 

Правил прийому до Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського в 2016 році (далі – Правила прийому), статуту 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського та Положення про Приймальну комісію Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі – 

Положення). 

2.2. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення 

нею своїх функцій щодо прийому на завершальний цикл навчання для здобуття 

вищої освіти за освітнім ступенем магістра та ОКР спеціаліста відповідно до наказу 

ректора утворюються такі підрозділи Приймальної комісії: 

предметні екзаменаційні комісії; 

комісії для проведення співбесід; 

фахові атестаційні комісії;  

апеляційна комісія (апеляційні комісії); 

відбіркова комісія (відбіркові комісії) – у разі потреби. 

Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників інших навчальних закладів. 

Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід 

утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому. До складу цих комісій 

можуть входити (за згодою) працівники інших навчальних закладів, науково-

дослідних установ.  



 4 

Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних 

випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня)  відповідно до пункту 1 розділу ІХ Умов прийому. До 

складу цих комісій можуть входити (за згодою) науково-педагогічні (педагогічні) 

працівники інших навчальних закладів. 

2.3. До роботи в фахових та предметних комісіях залучаються найбільш 

досвідчені, кваліфіковані та сумлінні науково-педагогічні працівники ДонНУЕТ. 

2.4. Університет зобов’язаний забезпечити дотримання прав громадян на 

освіту, установлених законодавством України, гласність і відкритість роботи 

приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників. 

 

3. Порядок прийому 
 

3.1. Для участі у конкурсному відборі на здобуття ОКР спеціаліста та ступеня 

магістра вступники подають до приймальної комісії такі документи: 

- заяву на ім’я ректора, в якій вказано ступінь, освітньо-кваліфікаційний рівень, 

спеціальність, форму навчання (заява подається вступником особисто до 

приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до 

вимог Закону України «Про захист персональних даних»); 

- документ державного зразка про раніше здобутий ступінь або освітньо-

кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 

нього, за особистим вибором оригінал або копію; 

- дві копії паспорта (1-2 та 11 стор.) (свідоцтва про народження для осіб, які за 

віком не мають паспорта) або іншого документа, що посвідчує особу та 

громадянство; 

- дві копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; 

- копію військового квитка (або приписного свідоцтва); 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см без куточка для печатки; 

- копію документа, що підтверджує зміну прізвища (для осіб, які мають 

- розбіжності прізвищ у документах). 

 

Додаткові документи (подаються за бажанням абітурієнта): 

• грамоти, дипломи, сертифікати, які підтверджують перемогу в наукових 

конференціях, конкурсах, олімпіадах різного рівня (міжнародного, 

всеукраїнського, регіонального та університетського); 

• ксерокопії (за наявності оригіналу) статей з дисциплін професійного 

спрямування та інших дисциплін у наукових збірниках за результатами участі у 

наукових конференціях різного рівня (міжнародного, всеукраїнського, 

регіонального та університетського); 

• ксерокопії (за наявності оригіналу) тез доповідей з дисциплін професійного 

спрямування у наукових збірниках за результатами участі у наукових 

конференціях різного рівня (міжнародного, всеукраїнського, регіонального та 

університетського); 

• витяги з протоколів засідання кафедр, що підтверджують участь у виконанні 

держбюджетних та госпдоговірних тем на платній основі; 

• грамоти, листи подяки, довідки громадських та профспілкових організацій 
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різного рівня; 

• довідки про виконання громадських обов’язків в університеті, інституті 

(факультеті) того ВНЗ, де навчався студент (голова ради студентського 

самоврядування або профспілки студентів ВНЗ, його заступник, громадський 

декан або голова профбюро інституту (факультету), староста групи). 

3.2. Паспорт, оригінал документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та 

додаток до нього вступник пред’являє особисто. Усі копії документів засвідчуються 

за оригіналами приймальною комісією ДонНУЕТ, або в установленому 

законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не 

розглядаються. 

3.3. Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на особливі 

умови вступу, встановлені чинним законодавством України, у строки прийому заяв і 

документів, встановлені Правилами прийому до ДонНУЕТ. 

3.4. Для абітурієнтів, які вступають на денну та заочну форми навчання для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра фахові 

випробування проводяться з відповідної спеціальності. 

3.5. При зарахуванні абітурієнтів на завершальний цикл навчання за 

відповідною програмою враховуються результати їх участі в навчальній, науково-

дослідній та громадській роботі. Перелік інформаційних матеріалів, що 

підтверджують ці результати, та критерії їх оцінювання затверджуються ректором 

ДонНУЕТ (додатки 1, 2). 

3.6. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, Актом узгодження, 

наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а 

також надання ним згоди на оприлюднення результатів вступних екзаменів та 

наявності підстав для вступу за квотами, співбесідою, права на першочергове 

зарахування, обробку даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і 

підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі. 

3.7. Строки прийому документів та проведення фахових вступних 

випробувань встановлюються у відповідному наказі ректора університету згідно до 

Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року 

№ 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2015 року за                            

№ 1351/27796, Правилами прийому до Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в 2016 році, цим 

Положенням та у відповідності до графіку навчального процесу. 

3.8. Зарахування на місця державного замовлення і такі, що фінансуються за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, здійснюється відповідно до Правил 

прийому до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського в 2016 році. 
 

4. Організація і проведення вступних випробувань 
 

4.1. Голови фахових атестаційних комісій та предметних екзаменаційних 

комісій щорічно складають і подають на затвердження Голові приймальної комісії 

всі необхідні екзаменаційні матеріали: програми фахових вступних випробувань, 

критерії оцінювання знань, тестові завдання тощо. Програми фахових вступних 
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випробувань розробляються і затверджуються не пізніше ніж за три місяці до 

початку прийому документів. 

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті 

www.donnuet.edu.ua та в приймальній комісії ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського. 

4.2. Затверджені тестові завдання та інші матеріали вступних випробувань 

тиражуються в необхідній кількості та зберігаються як документи суворої звітності. 

4.3. Інформація про порядок проведення вступних випробувань доводиться до 

відома вступників разом з Правилами прийому до ДонНУЕТ. 

4.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у 

визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 

встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали 

документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 

вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

4.5. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ДонНУЕТ 

імені Михайла Туган-Барановського, розглядає апеляційна комісія університету, 

склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора. Порядок подання та 

розгляду апеляційних заяв визначається окремим положенням про апеляційну 

комісію, що затверджується ректором університету. 

 

5. Кількість і форма вступних випробувань 

 

5.1. Для вступу на всі спеціальності ОКР спеціаліста та ступеня магістра 

абітурієнти складають два вступних випробування: комплексне випробування з 

фаху (профільне) та випробування з іноземної мови.  

5.2. Вступні випробування проводяться в письмовій формі за тестовими 

технологіями та оцінюються за шкалою від 0 до 200 балів. При цьому оцінки 

виставляються з кожного предмету, що містить комплексне випробування. 

 

6. Порядок зарахування 

 

6.1. Особи, допущені приймальною комісією до участі в конкурсі щодо 

зарахування на навчання, беруть участь у конкурсі з урахуванням кількості 

отриманих балів. Конкурсний бал обчислюється згідно з порядком, визначеним 

Правилами прийому, як сума балів, отриманих на вступних випробуваннях (за 

фахом та з іноземної мови) з урахуванням балів за додаткові показники науково-

дослідної роботи, та вноситься до Єдиної бази (додаток 2). Перелік матеріалів, що 

підтверджують результати науково-дослідної, навчальної і громадської роботи, 

затверджується в.о. ректора ДонНУЕТ (додаток 1). 

6.2. Рішення приймальної комісії про зарахування до складу студентів 

приймається на її засіданні та оформлюється протоколом, в якому вказуються 

умови зарахування. 

6.3. На підставі рішення Приймальної комісії ректор ДонНУЕТ видає наказ 

про зарахування до складу студентів; інформація про зарахованих доводиться до 
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відома вступників за допомогою засобів наочної інформації. 

6.4. Зарахованим до складу студентів за їх проханням видається довідка 

встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв'язку зі вступом до 

вищого навчального закладу. Іногороднім студентам надсилається письмове 

повідомлення. 

6.5. Особам, які не зараховані на навчання, видається за їх проханням 

довідка про результати їх участі у вступних випробуваннях для участі в конкурсі 

щодо вступу до іншого вищого навчального закладу. 

6.6. Зарахування до університету проводиться за конкурсом окремо для 

кожної спеціальності, освітньо-кваліфікаційного рівня, ступеня, форми навчання 

(денна, заочна) незалежно від джерела його фінансування. 
6.7. Порядок зарахування вступників, які мають напівпрохідний бал, 

затверджується ректором ДонНУЕТ (додаток 3).  

6.8. Вступники, які не пройшли за конкурсом для зарахування за ОКР 

спеціаліста та ступенем магістра за державним замовленням (за умови отримання 

позитивних балів) на підставі заяви, яка подається до приймальної комісії, можуть 

бути рекомендовані до зарахування на ступінь магістра або ОКР спеціаліста за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб за умови наявності вакантних місць 

відповідно до рейтингового списку вступників. 

6.9. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих 

навчальних закладів або декількох спеціальностей в одному вищому навчальному 

закладі, після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання 

за державним замовленням, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця 

державного замовлення: у встановлений термін подати особисто оригінали 

документа про освітньо-кваліфікаційний рівень/ступінь та додатка до нього до 

приймальної комісії вищого навчального закладу, у якому вони вирішили навчатись 

за державним замовленням. 

6.10. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями 

(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами 

навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням, оригінали 

документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього 

державного зразка зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання 

за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів 

протягом усього строку навчання. 

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, 

освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох 

денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених 

документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням 

студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу 

студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються. 

6.11. Особи, які у встановлений термін не подали до Приймальної комісії 

оригіналів документа про ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень, додатка до 

нього державного зразка, втрачають право зарахування на навчання за кошти 

державного замовлення. 

6.12. Для зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 
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вступник має право подати до приймальної комісії завірені ксерокопії документа 

про освітньо-кваліфікаційний рівень державного зразка та додатка до нього за умови 

його одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою 

освітньо-професійною програмою і формою навчання. Зазначені ксерокопії 

документів зберігаються в університеті протягом усього терміну навчання, разом з 

оригіналом довідки вищого навчального закладу, в якому зберігаються оригінали 

документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, в 

якому зберігаються оригінали вищезазначених документів. 

6.13. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 

днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу, про що 

видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі. 

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом 

наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог Правил прийому. 

При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній 

базі до 18.00 години 19 вересня. 

6.14. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових 

випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом 

одного року, потім знищуються, про що складається акт.  

 

7. Апеляція 

 

7.1. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ДонНУЕТ 

імені Михайла Туган-Барановського, розглядає апеляційна комісія університету, 

склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора університету та 

Положенням про апеляційну комісію. 

7.2. Вступник має право подати письмову апеляційну заяву про незгоду з 

оцінкою, отриманою ним на вступному випробуванні в ДонНУЕТ імені Михайла 

Туган-Барановського. Апеляції на результати вступних випробувань повинні бути 

обґрунтованими та подаватись до приймальної комісії особисто абітурієнтом не 

пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів відповідного 

випробування. Факт подання апеляції фіксується в журналі реєстрації апеляцій. 

Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються і 

не розглядаються.  

7.3. Апеляції на результати вступних випробувань розглядаються на засіданні 

апеляційної комісії (у складі голови комісії та викладачів з відповідної дисципліни з 

числа затверджених відповідним наказом) не пізніше наступного робочого дня після 

її подання. Апеляція розглядається тільки в присутності вступника. Додаткове 

опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається. 

7.4. Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та 

доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних 

випробувань. 

 

8. Координація діяльності приймальної комісії з іншими  

структурними підрозділами університету 

 

8.1. Приймальна комісія доводить до директоратів навчально-наукових 
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інститутів наступні документи: 

- Правила прийому до Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в 2016; 

- Положення про Приймальну комісію Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; 

- перелік інформаційних матеріалів, що подаються до приймальної комісії для 

оцінки студентських досягнень при вступі на ОКР спеціаліста і ступінь 

магістра в 2016 році; 

- графік подання документів випускниками університету поточного 

навчального року ступеня/ОКР бакалавра. 

 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                     Р.П. Никифоров 


