
Дорожня карта: 
як здобути українську освіту у Донбаській державній машинобудівній академії  

(м. Краматорськ) школярам, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у 
Донецькій та Луганській областях або тимчасово окуповані території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя 
 

1. Прийди до ДДМА (м. Краматорськ, б-р. Машинобудівників, 39, 2-й корпус, 2-й 
поверх, аудиторія 2214 – приймальна комісія, на базі якої працює Освітній центр). 

2. Звернись до працівників Освітнього центру. 
Інформація про адресу та графік роботи Освітнього центру розміщена на сайті 

ДДМА: http://www.dgma.donetsk.ua/  
У Освітньому центрі при ДДМА: 
- отримаєш консультацію та допомогу в оформленні Освітньої декларації; 
- на базі економіко-гуманітарного ліцею №8 імені Василя Стуса пройдеш річне 

оцінювання та державну підсумкову атестацію з української мови та історії України, яке 
проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені у заяві 
про зарахування на екстернатну форму навчання (адреса економіко-гуманітарного ліцею 
№8 імені Василя Стуса: м. Краматорськ, вул. Двірцева, буд. 57-А; маршрут доїзду: від 
автовокзалу – маршрутне таксі №10 до зупинки «Елма-Сервіс» або маршрутне таксі №21 
до зупинки «Аркадія», від залізничного вокзалу – маршрутне таксі №10 до зупинки «Елма-
Сервіс» або маршрутне таксі №21 до зупинки «Аркадія»); 

- після проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації 
отримайте довідку економіко-гуманітарного ліцею №8 імені Василя Стуса про успішне 
проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Одночасно з 
видачею довідки для Вас буде замовлено атестат про повну загальну середню освіту. 

Освітній центр при ДДМА: 
- організовує оформлення документів вступника, проведення вступного 

випробування до ДДМА; 
- сприяє поселенню на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової 

атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку ДДМА. 
Центр ДДМА працює з червня по вересень поточного року. 
Протягом року освітній центр працює: понеділок – четвер: з 8.00 до 17.00, 

п'ятниця: з 8.00 до 15.45, перерва: з 12.00 до 12.45, субота, неділя – вихідні.  
Відповідальна особа: Дьяченко Юрій Григорійович, e-mail: pk@dgma.donetsk.ua, 

тел. (0626) 41-69-38; моб. тел. (066) 051 74 89. 
3. Подай документи для вступу до ДДМА. 
Документи подаються особисто. 
За наявності подається сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного 

оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021року. 

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


4. Склади іспит. 
Необхідно скласти вступний іспит з математики. Для вступу за спеціальністю  

017 «Фізична культура і спорт» замість іспиту з математики проводиться творчий конкурс.  
Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть 

використовуватись в якості оцінок вступних іспитів. 
5. Зарахування до ДДМА 
Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до 

зарахування вступники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного 
замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені Правилами 
прийому до ДДМА. 

Оригінали документів, які передбачені Правилами прийому, обов’язково мають 
бути подані до приймальної комісії ДДМА впродовж трьох місяців після початку 
навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з 
ДДМА. 

Якщо у Вас виникли запитання чи потрібна додаткова інформація: 
Звертайтися на Гарячу лінія для школярів Донбасу за тел. 0800 504 425 або в 

приймальну комісію ДДМА за тел. 066-051-74-89, (0626) 41-69-38. 


