
ПАМ’ЯТКА 

 для абітурієнтів 2020 року, які вступають на навчання до ДДМА 

на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста 
 

Прийом заяв та документів починається 13 серпня та закінчується  

22 серпня 2020 року.  

Проведення фахових вступних випробувань з 23 серпня по  

30 серпня 2020 року. 

Зарахування на місця державного замовлення - 10 вересня 2020 року. 

 

Для абітурієнтів 2020 року під час вступу до ДДМА приймаються  

сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019, 2020 років. 

ЗНО з конкурсного предмета «Українська мова та література» є 

обов’язковим для всіх абітурієнтів.  

 

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної 

комісії ДДМА. Під час подання заяви вступник пред’являє оригінали та 

копії документів, а саме: 

- паспорт та відомості про місце реєстрації (2 копії); 

- ідентифікаційний код (2 копії) 

- військово-обліковий документ (1 копія); 

- диплом молодшого спеціалісту» (1 копія); 

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання та 

інформаційну картку про результати складання ЗНО (1 копія) 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

- медичну довідку форми 086 о. 

 

 

 

Додаткову інформацію можна отримати в Приймальній комісії ДДМА 

Тел. (0626) 41-69-38          Моб. тел. 0660517489  

 e-mail: pk@dgma.donetsk.ua Caйт: www.dgma.donetsk.ua 

 

_________________________________________________________ 
 

 

mailto:pk@dgma.donetsk.ua
http://www.dgma.donetsk.ua/


 

Перелік спеціальностей, освітніх програм для прийому на ступінь бакалавра на 

денну та заочну форми навчання на базі диплома молодшого спеціаліста в 2020 році 

 

Програми фахових випробувань за всіма спеціальностями, розміщені  

на веб-сайті ДДМА в рубриці «Абітурієнту».  

Спеціальність 
Освітньо-професійна 

програма 

Перелік конкурсних 

предметів та фахові 

випробування 

131 Прикладна механіка Прикладна механіка 

1. Українська мова та 

література 

2. Фахове 

випробування 

133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 

136 Металургія Металургія 

141Електроенергетика, 

електротехніка 

та електромеханіка 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

 151 Автоматизація 

та комп’ютерно-інтегровані 

технології 

Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 

123 Комп’ютерна інженерія 
Комп’ютерні системи 

та мережі 

124 Системний аналіз 
Інтелектуальні системи 

прийняття рішень 

126 Інформаційні системи та 

технології 

Інформаційні системи,  

технології та web-дизайн 

102 Хімія 

(денна форма навчання) 
Хімія харчових продуктів 

014 Середня освіта (математика) Математика 

017 Фізична культура і спорт 

(тільки денна форма навчання) 
Фізична культура і спорт 

052 Політологія Політологія 

051 Економіка 
Економіка та бізнес-

аналітика 
1. Українська мова та 

література; 

2. Математика – за 

кошти державного 

бюджету; 

Математика або 

Історія України – за 

кошти фізичних 

/юридичних осіб 

3. Фахове 

випробування 

071 Облік і оподаткування Облік, аналіз і аудит 

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 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління 

та адміністрування 


