
Розмір плати за повний період навчання у Донбаській державній 

машинобудівній академії в 2021 році 
№ 

За

/ 

п 
Освітній ступінь, шифр та назва 

спеціальності 

Плата за навчання 

Загаль

на 

(грн.) 

Перши

й курс 

(грн.) 

Другий 

курс 

(грн.) 

Третій 

курс 

(грн.) 

Четвер

тий 

курс 

(грн.) 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 

1 Магістр (освітньо- професійна програма 

на базі диплому бакалавра, спеціаліста, 

магістра) термін навчання 1рік 4 місяці 

014Середня освіта (Математика) 

051 Економіка 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

073 Менеджмент 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

102 Хімія 

122 Комп’ютерні науки 

123 Комп’ютерна інженерія  

124 Системний аналіз 

126 Інформаційні системи та технології 

131 Прикладна механіка 

133 Галузеве машинобудування 

136 Металургія 

141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

232 Соціальне забезпечення 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

43550 32500 

11050 

(4міся

ці) 

 

- - 

2 Магістр (освітньо- наукова програма на 

базі диплому бакалавра, спеціаліста, 

магістра) термін навчання 1рік 9 місяців 

122 Комп’ютерні науки 

131 Прикладна механіка 

133 Галузеве машинобудування 

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

56700 32400 
24300 

(9 

місяців) 
- - 

 

 

 

 

 

 



ЗАОЧНАЯ ФОРМА НАВЧАННЯ 
1 Магістр (освітньо- професійна 

програма на базі диплому 

бакалавра, спеціаліста, 

магістра) термін навчання 1рік 

4 місяці 

014Середня освіта (Математика) 

051 Економіка 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 

073 Менеджмент 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

102 Хімія 

122 Комп’ютерні науки 

123 Комп’ютерна інженерія  

124 Системній анализ 

126 Інформаційні системи та 

технології 

131 Прикладна механіка 

133 Галузеве машинобудування 

136 Металургія 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

232 Соціальне забезпечення 

25000 16000 
9000 

(4 

місяці) 
- - - 

 
281 Публічне управління та 

адміністрування 
33600 24000 

9600 

(4 

місяці) 
- - - 

 

При поновленні на навчання за ступенем «Магістр» установити 

наступну  оплату: 

- без зміни теми дипломного проєкту (роботи): 

денне відділення – 5160 гривень; 

заочне відділення – 3050 гривень. 

 

- зі зміною теми дипломного проєкту (роботи): 

денне відділення – 15150 гривень; 

заочне відділення – 8520 гривень. 
 


