
Інформація для абітурієнтів 2020 року, які вступають на навчання до 

ДДМА на ступінь МАГІСТР 
 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється набір  
 

Спеціальність 
Освітньо-професійна 

програма 

Освітньо-наукова 

програма 

014 Середня освіта 

(математика) 
Математика – 

131 Прикладна механіка Прикладна механіка Прикладна механіка 

133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 

136 Металургія Металургія – 

102 Хімія Хімія харчових продуктів – 

122 Комп’ютерні науки 
Комп’ютерні науки в техніці, 

бізнесі та медицині 
Комп’ютерні науки 

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі – 

124 Системний аналіз  

(денна форма навчання) 

Інтелектуальні системи  

прийняття рішень 
– 

126 Інформаційні системи та 

технології 

Інформаційні системи та  

технології 
– 

141 Електроенергетика,  

електротехніка  та 

електромеханіка 

Електроенергетика,  

електротехніка та 

електромеханіка 

– 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

Автоматизація  та 

комп’ютерно-інтегровані  

технології 

Автоматизоване управління 

технологічними процесами 

232 Соціальне забезпечення  
Економіка та організація 

соціального забезпечення 
– 

281 Публічне управління  та 

адміністрування 

Публічне управління  та 

адміністрування 
– 

051 Економіка 
Економіка та управління 

підприємством 
– 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування – 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
– 

073 Менеджмент  Менеджмент – 

075 Маркетинг Маркетинг – 

076 Підприємництво, торгівля  

та біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля  

та біржова діяльність 
– 

 

 

 

Донецька область, м. Краматорськ, б-р. 

Машинобудівників, 39,  

2-й корпус ДДМА, каб. 2214, 2216 

Телефони: (0626) 41-69-38; 066-051-74-89 

email: pk@dgma.donetsk.ua 

Сайт академії: www.dgma.donetsk. 

 

mailto:pk@dgma.donetsk.ua


 
 

 

Комплект документів для вступу до ДДМА 
 

• оригінал та копія диплому бакалавра, спеціаліста або магістра і додаток до нього; 

• оригінал та копія паспорта; 

• оригінал та копія ідентифікаційного кода; 

• екзаменаційний лист Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для всіх 

спеціальностей, крім спеціальності 014 Середня освіта (математика)); 

• медична довідка форми 086-о (для вступників денної форми навчання); 

• 4 фото розміром 3х4 см. 

 

Спеціальність Інформація про строки вступної кампанії 

131 Прикладна механіка 

133 Галузеве 

машинобудування 

136 Металургія 

102 Хімія 

141 Електроенергетика,  

електротехніка та 

електромеханіка 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

051 Економіка 

232 Соціальне забезпечення 

071 Облік і оподаткування  

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

073 Менеджмент 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

122 Комп’ютерні науки  

123 Комп’ютерна інженерія 

124 Системний аналіз (денна 

форма навчання) 

126 Інформаційні системи та 

технології 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

 

Реєстрація вступників для складання Єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови (ЗНО) – 

 06 травня – 03 червня 2020 р.  

(у Приймальній комісії ДДМА, ауд. 2214) 

Для реєстрації на Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови необхідно мати при собі такі документи: 

- ідентифікаційний код; 

- паспорт; 

- 1 фото розміром 3x4 см; 

- диплом бакалавра або довідка щодо отримання 

диплома в 2020 р. (отримується в деканаті з 06 травня по 

03 червня 2020 року). 
 

Складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

(ЗНО) – 1 липня 2020 р. 

 

Реєстрація електронних кабінетів, завантаження 

необхідних документів з 01 липня 2020 р.  

 

Подача документів виключно в електронному вигляді  

05 – 22 липня 2020 р. 
 

Проведення фахових вступних випробувань у ДДМА 

 05 – 26 липня 2020 р. (Розклад на сайті ДДМА) 

 

Зарахування за кошти державного бюджету  

11 серпня 2020 р.  

014 Середня освіта 

(математика) 

Подача документів в паперовому вигляді  

 05 – 23 липня 2020року 
 

Проведення вступних випробувань (іноземна мова, 

фахове вступне випробування) –25 – 27 липня 2020 р.  
 

Зарахування за кошти державного бюджету  

11 серпня 2020 р.  


