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І. Згідно з наказом МОН № 637 від 24.04.2017 «Про затвердження Змін до
наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року №
1236», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 р. за
№ 646/30514, та наказом МОН №105 від 30.01.2017 «Про затвердження
Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України»,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2017 р. за №
249/30117, Наказом ДВНЗ «ДонНТУ» №04-03 від 13.01.17 р. «Про
перейменування відокремлених структурних підрозділів», внести зміни до
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб,
місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної
операції (на період її проведення) в 2017 році та викласти у наступній
редакції:
Додаток до правил прийому розроблено Приймальною комісією Державного
вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»
і доповнено відбірковою комісією Індустріального інституту Державного
вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»
відповідно до наказу МОН від 21 червня 2016 року № 697 «Про затвердження
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб,
місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції
(на період її проведення)», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
01 липня 2016 року за № 907/29037.
І. Загальні положення
1.1. Цей Додаток визначає особливості прийому на навчання до
Індустріального інституту ДВНЗ «ДонНТУ» для осіб, місцем проживання яких
є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення).
1.2. У цьому Додатку терміни вживаються в таких значеннях:
Заявник – особа, яка завершила здобуття базової або повної загальної
середньої освіти, місцем проживання якої є населений пункт, що знаходиться
на території, де здійснювалася антитерористична операція, де неможливо
забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній
процес (перелік надано у додатку 1 Положення про ОЦ «Донбас – Україна»).
1.3. Цей Додаток поширюється також на Заявників, які переселилися з
населених пунктів, що знаходяться на території, на якій органи державної
влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або що розташовані на
лінії зіткнення або на території яких здійснювалася антитерористична операція
після 01 січня 2017 року.
1.4. Заявники мають право вступати до Індустріального інституту
ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття освітнього ступеня бакалавр на конкурсних
засадах (за вибором Заявника):
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за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 рр.;
за результатами вступних випробувань відповідно до таблиці 1.
Таблиця 1
ПЕРЕЛІК
іспитів при вступі до Індустріального інституту ДВНЗ «ДонНТУ» через
освітній центр «Донбас-Україна» для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
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Код
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спеціальності
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Управління та
адміністрування
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інженерія

5

6
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Х
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Електрична
інженерія

141

18

Виробництво та
технології

184

Х

II. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. Заявник має право вступати до Індустріального інституту ДВНЗ
«ДонНТУ» для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти.
III. Строки прийому заяв та документів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання
3.1. Додатково до §3 Розділу VІІ Правил прийому до Індустріального
інституту ДВНЗ «ДонНТУ», прийом заяв та документів у паперовій формі від
вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну
форму навчання:
Етапи вступної кампанії
Закінчення прийому заяв та
документів:
на денну форму для здобуття
вищої освіти за кошти державного
бюджету, за кошти фізичних та
юридичних осіб;

Контрольні дати

27 липня 2017 року (не раніше 18:00)
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Етапи вступної кампанії
на заочну форму для здобуття
вищої освіти за кошти державного
бюджету;
на заочну форму для здобуття
вищої освіти за кошти фізичних та
юридичних осіб
Строки проведення вступних іспитів
на денну форму для здобуття
вищої освіти за кошти державного
бюджету, за кошти фізичних та
юридичних осіб;
на заочну форму для здобуття
вищої освіти за кошти державного
бюджету;
на заочну форму за кошти
фізичних та юридичних осіб
Зарахування Заявників:
- на денну та заочну форму для
здобуття вищої освіти за кошти
державного бюджету;
- на денну та заочну форму за
кошти фізичних та юридичних
осіб

Контрольні дати
27 липня 2017 року (не раніше 18:00)
12 серпня 2017 року (не раніше 18:00)

21 липня – 27 липня 2017 року

21 липня – 27 липня 2017 року
21 липня – 27 липня 2017 року
28 серпня – 30 серпня 2017 року
07 серпня 2017 року (не пізніше 12.00)
не пізніше 29 вересня 2017 року

IV. Порядок прийому заяв та документів
для участі у конкурсному відборі
4.1. Особливості подання документів Заявником:
 документи подаються особисто в письмовій формі;
 свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку;
 за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього,
Заявник подає довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального
закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної
підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 за наявності подається сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного
оцінювання 2016 та 2017 року;
 Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання, державну
підсумкову атестацію, подає до Індустріального інституту ДВНЗ «ДонНТУ»
документ про освіту державного зразка.
4.2. Додатково до переліку документів, що вказані у §4 Розділу VІІ
Правил прийому до Індустріального інституту ДВНЗ «ДонНТУ» у 2017 році
для вступу до Індустріального інституту ДВНЗ «ДонНТУ» необхідно надати
документи за таким переліком:
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свідоцтво про народження (для осіб, що не мають паспорт громадянина
України із реєстрацією);
 документ, який підтверджує, що місцем проживання є територія
проведення антитерористичної операції (на період її проведення), згідно
інформаційному переліку, що додається (паспорт громадянина України
Заявника із реєстрацією, паспорт громадянина України із реєстрацією
батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для
неповнолітніх Заявників));
 за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до
нього, довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу
про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової
атестації.
V. Організація і проведення конкурсу
5.1. Заявник складає вступні іспити з предметів, визначених Правилами
прийому до Індустріального інституту ДВНЗ «ДонНТУ» відповідно до обраної
спеціальності.
5.2. Конкурсний бал Заявника, який вступає на основі повної загальної
середньої освіти, визначається як сума середнього балу документа про повну
загальну середню освіту (або довідки), вступного іспиту (іспитів) або
сертифікату (сертифікатів) з предмету (предметів), визначеного Правилами
прийому, помножених на вагові коефіцієнти, що встановлені Правилами
прийому до Індустріального інституту ДВНЗ «ДонНТУ». Сума коефіцієнтів
дорівнює одиниці.
У якості середнього балу атестату зараховуються бали документа
(додатка до документа) про повну загальну середню освіту, або довідки
уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне
проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації.
5.3. Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України
можуть використовуватись в якості оцінок вступних іспитів (за вибором
Заявника).
VІ. Право на першочергове зарахування
6.1. Заявники, які проходили річне оцінювання та державну підсумкову
атестацію відповідно до «Порядку прийому для здобуття вищої та професійнотехнічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення
антитерористичної операції (на період її проведення)» користуються правом на
першочергове зарахування.
VІІ. Надання рекомендацій для зарахування та зарахування
7.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця, за
державним замовленням, приймальна комісія ДВНЗ «ДонНТУ» приймає у
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строк визначений §3 Розділу VІІ та згідно з порядком формування
рейтингового списку, визначеного у §7 Розділу VІІ Правил прийому до
Індустріального інституту ДВНЗ «ДонНТУ».
7.2. Після прийняття приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ» рішення
про рекомендування до зарахування Заявники зобов’язані виконати вимоги для
зарахування на місця державного замовлення, а саме: подати особисто
оригінали документів, передбачені Правилами прийому, з урахуванням
особливостей, зазначених у цьому Додатку.
7.3. Оригінали документів Заявників, які проходили річне оцінювання та
державну підсумкову атестацію в ОЦ «Донбас-Україна» та вступили до
Індустріального інституту ДВНЗ «ДонНТУ» за довідками, обов’язково мають
бути подані до деканату впродовж чотирьох місяців після початку навчання. У
разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з
Індустріального інституту ДВНЗ «ДонНТУ».

Відповідальний секретар
приймальної комісії

В.П. Тарасюк

Відповідальний секретар
відбіркової комісії

М.О. Бабенко

