ПАМ’ЯТКА
для абітурієнтів 2021 року, які вступають на навчання до ДДМА
на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста
Усі абітурієнти подають заяви тільки в електронному вигляді.
У паперовому вигляді подають заяви та копії документів лише ті
абітурієнти, які вступають до Академії за спеціальними умовами
зарахування (за результатами вступних іспитів) згідно з Правилами
прийому до ДДМА у 2021 році.
Правила прийому, порядок подання та розгляду заяв в електронній
формі
у 2021 році
розміщено
на
сайті
ДДМА
(http://www.dgma.donetsk.ua) у вкладці «Абітурієнту».
Для абітурієнтів 2021 року під час вступу до ЗВО дійсними є
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2018, 2019,
2020, 2021 років.
ЗНО з конкурсного предмета «Українська мова та література»
або «Українська мова» є обов’язковим для всіх абітурієнтів.
Замість результатів ЗНО з української мови можуть
використовуватись результати ЗНО з української мови і
літератури.
Абітурієнтам необхідно ознайомитися з правилами прийому до
ЗВО та визначитися з вибором конкурсних предметів. Перелік
конкурсних предметів для вступу до ДДМА за рахунок державного
бюджету дивись у таблиці.
Реєстрація на ЗНО – 01 лютого – 05 березня 2021 року.
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження
необхідних документів розпочинається 01 липня 2021 року.
ДДМА створює консультаційний центр при Приймальній комісії для
надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі
з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній
формі, завантаження додатка до документа про освіту, на основі якого
відбувається вступ, довідки про реєстрацію місця проживання (за
потреби).
Прийом заяв від випускників коледжів, технікумів, ВПУ в
електронному вигляді починається 14 липня та закінчується 23 липня
2021 року.

Проведення фахових вступних випробувань з 24 липня по
30 липня 2020 року.
Зарахування на місця державного замовлення - 09 серпня 2021
року.
Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього
ступеня молодшого бакалавра розраховується формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3,
де П1, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або
вступних іспитів з першого та другого предметів (за шкалою від 100 до
200 балів),
П3 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до
200 балів), К1, К2, К3 - невід'ємні вагові коефіцієнти.
ДДМА встановлює ваговий коефіцієнт К1 (перший предмет) – 0,3,
К2 (другий предмет) – 0,3,
К3 (фахове вступне випробування) – 0,4.
Абітурієнти, які були рекомендовані для зарахування на
навчання за державним замовленням, мають особисто подати до
Приймальної комісії ДДМА з 02 серпня по 06 серпня 2021 року
наступні документи:
 оригінал та копія документа, що посвідчує особу та громадянство. В
разі наявності ID-картки, при собі треба мати витяг про місце
проживання (2 екз.);
 оригінал та копія довідки про присвоєння індивідуального
податкового номера (2 екз.);
 оригінал та копія військового квитка або посвідчення про приписку
– для військовозобов’язаних;
 оригінал та копія документа про повну загальну середню освіту і
додатка до нього;
 оригінал та копія сертифікатів ЗНО та інформаційна картка
(роздруківка з отриманими балами про результати ЗНО);
 медична довідка (форма 086 о);
 чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.
 Крім того, абітурієнти зобов’язані підписати власну заяву,
роздруковану Приймальною комісією ДДМА.
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Перелік спеціальностей, освітніх програм для прийому на ступінь бакалавра на
денну та заочну форми навчання на базі диплома молодшого спеціаліста,
молодшого бакалавра в 2021 році за рахунок коштів державного бюджету

УВАГА
Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за рахунок коштів
фізичних або юридичних осіб на основі здобутого освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня
молодшого бакалавра другий конкурсний предмет пропонується на вибір
студента, а саме: Математика або історія України, або іноземна мова,
або біологія, або географія, або фізика, або хімія.
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