
 



1. Загальні положення 

 

1.1. Положення підготовлено на підставі: Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07. 2014 р. № 1556-18, Переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 

року № 266, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645 та Правил прийому 

до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського в 2017 році. 

1.2. ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського приймає на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим 

строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста, на вакантні місця ліцензійного обсягу за умови 

вступу за тією самою спеціальністю або спорідненою в межах галузі знань, а 

також на спеціальності "133 Галузеве машинобудування", "142 Енергетичне 

машинобудування" та "181 Харчові технології". 

Особа може вступити до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-

Барановського для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою 

спеціальністю, за умови успішного проходження фахового вступного 

випробування з урахуванням середнього бала диплома молодшого 

спеціаліста. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб; 

1.3. Кількість вакантних місць для подальшого навчання за ступенем 

бакалавра визначається ліцензованими обсягами за спеціальностями 

(напрямами підготовки) ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання. 

1.4. Зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста здійснюється Приймальною комісією. Основним показником для 

конкурсного відбору є оцінка з фахового вступного випробування. 

1.5. Усі питання, пов'язані з прийомом до ДонНУЕТ імені Михайла 

Туган-Барановського осіб для здобуття ступеня бакалавра на основі раніше 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

вирішуються Приймальною комісією. 

 

2. Порядок прийому заяв і документів 

 

2.1. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, і вступають до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського 

для здобуття ступеня бакалавра, подають до Приймальної комісії такі 

документи: 



2.1.1. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред'являє 

особисто: 

 документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 

Закону України «Про громадянство»); 

 військовий квиток або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних; 

 диплом молодшого спеціаліста і додаток до нього. 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту вищу 

освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про 

закінчення вищого навчального закладу, здобуття певного освітньо-

кваліфікаційного рівня та кваліфікації. 

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копії документа 

державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього. 

2.1.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

 дві копії документа, що посвідчує особу та громадянство; 

 дві копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; 

 диплом молодшого спеціаліста з додатком до нього (оригінал або 

копію за особистим вибором вступника); 

 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). 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.  

000000 

2.2. Факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням 

того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється 

уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під 

час прийняття заяви. Заяви подані вступниками до приймальної комісії в 

паперовому вигляді та зареєстровані у Єдиній базі, обробляються 

приймальною комісією. 

2.3. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, 

поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти. 

Письмове підтвердження адміністратора (розпорядника) Єдиної бази 

про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального 

закладу, є підставою для прийняття приймальною комісією рішення щодо 

відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання 

(скасування наказу про зарахування). 

2.4. Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних 

осіб вступник має право подати до приймальної комісії завірені копії 

диплома молодшого спеціаліста державного зразка та додатка до нього за 

умови його одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі 

за іншою формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у 



ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського протягом усього терміну 

навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому 

зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента 

вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали 

вищезазначених документів. 

2.5. Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на навчання на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, фахові 

вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання 

вступників проводяться в такі строки: 

Етапи  

вступної кампанії 

Денна форма 

навчання 

(на основі  

ОКР молодшого 

спеціаліста) 

Заочна форма навчання 

(на основі ОКР молодшого 

спеціаліста) 

І етап ІІ етап 

Початок прийому 

заяв та документів 

26 червня 

2017 року 
19 липня 2017 року 

Закінчення прийому 

заяв та документів  

24 липня 

(о 18.00 годині) 

2017 року 

18 серпня 

(о 17.00 годині) 

2017 року 

19 серпня 

(о 17.00 годині) 

2017 року 

Строки проведення 

університетом 

фахових вступних 

випробувань 

25 липня – 31 

липня 

2017 року 

19 серпня - 22 

серпня 

2017 року 

21 серпня - 23 

серпня 

2017 року 

Термін 

оприлюднення 

рейтингового 

списку вступників 

02 серпня  

2017 року 
25 серпня 2017 року 

Строк зарахування 

вступників (не 

пізніше) 

08 серпня  

2017 року 
30 серпня 2017 року 

 

 

3. Вступні випробування, конкурсний відбір і порядок зарахування 

 

3.1. При прийомі на навчання на другий (третій) курс з нормативним 

терміном для здобуття ступеня бакалавра перелік показників конкурсного 

відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються 

Правилами прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. 

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

на другий (третій) курс з нормативним терміном підготовки бакалавра на базі 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», фахові 

випробування проводяться з профільної дисципліни відповідно до випускних 

програм вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 

3.3. Фахові випробування для випускників вищих навчальних закладів 

І-ІІ рівнів акредитації, які вступають до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-



Барановського на другий (третій) курс з нормативним терміном підготовки 

бакалавра, оцінюються за шкалою від 0 до 200 балів. Фахові випробування 

проводяться в письмовій формі за тестовими технологіями. Основним 

показником для конкурсного відбору є оцінка з фахового випробування. 

3.4. Для проведення фахових вступних випробувань при вступі на 

навчання на базі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів наказом 

в.о. ректора ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського створюються 

фахові атестаційні комісії, діяльність яких регламентується примірним 

положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 09.01.2013 р, № 12, Положенням про приймальну комісію 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. 

3.5. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» розробляються і 

затверджуються ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського не пізніше 

ніж за три місяці до початку прийому документів. 

3.6. 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. 

3.7. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, розглядає апеляційна комісія 

університету, склад та порядок роботи якої затверджується наказом в.о. 

ректора університету та Положенням про апеляційну комісію.  

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 вступником 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 вступників, не приймаються і не розглядаються. 

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. До засідання комісії можуть бути допущені 

батьки вступника. Додаткове опитування членами апеляційної комісії під час 

проведення апеляції не допускається. 

За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної 

комісії щодо об'єктивності оцінки з випробування, про що складається 

протокол засідання апеляційної комісії. У разі необхідності зміни оцінки,  



 


