
Увага! 

Вступники, які закінчили навчання і отримали диплом бакалавра 

до 2021 року і бажають вступити у поточному році до магістратури. 

Реєстрація бакалаврів для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

(далі ЄВІ) розпочинається з 08.00   11 травня та закінчується о 18:00   03 червня 2021 

року.  

Алгоритм дій для реєстрації вступників для складання ЄВІ: 

1. Роздрукувати та заповнити (кульковою ручкою синього кольору друкованими 

літерами) заяву-анкету відповідного зразку; 

2. Зробити скановані копії (фотокопії) наступних документів:  

- заповненої заяви-анкети; 

- паспорт (перша та другої  сторінки); 

- ідентифікаційний код; 

- фотокартки для документів (відцифрований образ обличчя особи, див. 

зразок); 

- документ про раніше здобутий ступінь вищої освіти (диплом бакалавра). 

3. Відправити в електронному вигляді всі вище зазначені документи на 

електронну пошту pk.ddma.1952@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приклад відцифрованого образу обличчя особи  

 

 

Додаток 

Шифр та назва спеціальності  

131 Прикладна механіка 

133 Галузеве машинобудування 

136 Металургія 

102 Хімія 

122 Комп’ютерні науки 

123 Комп’ютерна інженерія 

124 Системний аналіз  

126 Інформаційні системи та технології 

141 Електроенергетика,  електротехніка  та електромеханіка 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

232 Соціальне забезпечення  

281 Публічне управління  та адміністрування 

051 Економіка 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

073 Менеджмент  

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля  

та біржова діяльність 

014 Середня освіта(Математика) 

 

 

 



Зразок заповненої заяви-анкети 

 

  



ЗАЯВА-АНКЕТА  

для оформлення екзаменаційного листка  

(у разі дистанційної реєстрації) 

Прошу зареєструвати мене для участі у вступному випробуванні для вступу для здобуття 

другого (магістерського) рівня вищої освіти в  

_____________________Донбаській державній машинобудівній академії____________________ 
(назва закладу вищої освіти) 

за спеціальністю______________________________________________________________________ 

Для реєстрації надаю такі дані: 
прізвище ____________________________________________________________________________ 

ім’я _________________________________________________________________________________ 

по батькові (за наявності) ______________________________________________________________ 

дата народження ______________________________________________________________________ 

документ, що посвідчує особу _______________  _______________________________ 
     тип документа                          серія (за наявності), номер 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________________________________ 

Дані про освіту: 

здобув(ла) освітній ступінь бакалавра ____________________________________________________ 

дані документа про здобутий ступінь вищої освіти __________ _______________________ 
      (зазначають особи, які завершили навчання в минулі роки)              серія   номер 

 

Дані, необхідні для формування екзаменаційного листка: 

Загальна інформація: 

Номери двох контактних телефонів ______________________________________________________ 

інформація про необхідність створення особливих умов ____________________________________ 

код умови ___________________________________________________________________________ 

дата та номер медичного висновку ______________________________________________________ 

Інформація про вступні випробування: 

відмітка про бажання складати єдиний вступний іспит (ЄВІ)  так             ні 

назва іноземної мови, із якої бажаю скласти ЄВІ _________________________________ 

населений пункт, у якому бажаю скласти ЄВІ  ___________________________________ 

 

Прошу екзаменаційний листок, сформований за підсумками реєстрації: 

 зберігати в приймальній комісії до мого особистого звернення; 

 надіслати на відділення Нова Пошта: Населений пункт_________________________  

Номер відділення: _____________ (ознайомлений, що оплата за доставку здійснюється за рахунок 

отримувача) 

 

Зазначені мною дані правильні           ___________  _______________________________ 
            підпис   Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  
Електронна адреса для листування  ______________________________________________________ 

До заяви додаю: 

 копію документа, що посвідчує особу; 

 копію облікової картки платника податків; 

 копію документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень); 

 копію медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності 

створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання); 

 фотокартку для документів.   

 


