
 

Донецький національний університет економіки і торгівлі  

імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 
планує провести в 2022 році  

прийом на навчання для здобуття вищої освіти ступеня БАКАЛАВРА 

за денною та заочною формами здобуття освіти 

на основі повної загальної середньої освіти за такими спеціальностями: 
 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ 

ПОКАЗНИКІВ 

Код Назва 1 2 

035 Філологія.  

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури 

(переклад включно),  

перша – англійська). 

Освітня програма «Мова та література (англійська, 

німецька). Переклад» 

Національний 

мультипредметний 

тест (НМТ) 

з української мови, 

математики та 

історії України 

Мотиваційний 

лист 

051 Економіка 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

073 Менеджмент 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

133 Галузеве машинобудування* 

142 Енергетичне машинобудування* 

181 Харчові технології* 

241 Готельно-ресторанна справа 

242 Туризм 

292 Міжнародні економічні відносин 

 

* - Вступ для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (за контрактом) на означені 

спеціальності відбуватиметься лише за мотиваційним листом. 

 

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення та можуть бути 

рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000. 

Для спеціальності галузі знань 292 «Міжнародні економічні відносини» конкурсний бал для 

вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше 140 балів. 

 

Для участі у проходженні Національного мультипредметного тесту для вступу до закладів 

вищої освіти в 2022 році абітурієнтам до 9 квітня 2022 року необхідно сформувати реєстраційні 

картки за посиланням: 

https://zno.testportal.com.ua/registration 

 

Складання Національного мультипредметного тесту буде можливе у спеціально організованих 

пунктах на території України, окрім тимчасово окупованих територій, та у країнах Східної Європи. 
 

 У 2022 році також можуть прийматися сертифікати ЗНО 2019-2021 років для вступу за 

спеціальностями у сполученні відповідно до Правил прийому 2021 року. 

 Мінімальна кількість балів у сертифікаті ЗНО – 100 балів. 

 

При вступі на бюджет основою для складання рейтингових списків будуть результати НМТ або 

ЗНО, мотиваційні листи при цьому можуть використовуватися для рейтингування вступників з 

однаковими конкурсними балами.  

 

Середній бал документа про освіту при розрахунку конкурсного балу цього року 

враховуватися не буде! 

https://zno.testportal.com.ua/registration


Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА  

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого 

бакалавра (для випускників технікумів / коледжів)  буде здійснюватись за результатами 

Національного мультипредметного тесту (НМТ)  

або за двома предметними оцінками ЗНО 2019, 2020, 2021 років відповідно до таблиць: 
 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ 

Код Назва 1 2 

051 Економіка 

українська мова і 

література 

математика 

071 Облік і оподаткування 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

073 Менеджмент 

075 Маркетинг 

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

133 Галузеве машинобудування 

українська мова* 142 Енергетичне машинобудування 

181 Харчові технології 

241 Готельно-ресторанна справа українська мова і 

література 242 Туризм 
Примітка: * – Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть 

використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.  

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що при вступі до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти фізичних або юридичних 

осіб, тобто при вступі на небюджетні конкурсні пропозиції, на всі спеціальності Університету 

приймаються сертифікати ЗНО з таких конкурсних предметів:  

 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ 

1 предмет 2 предмет (за вибором вступника) 

українська мова 

і література 

історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, 

або фізика, або хімія 

 

ОРІЄНТОВНІ ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА 

ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ 

Прийом документів 

на основі 

Вступні 

випробування на 

основі 

Рейтинговий список 

на основі 

Виконання вимог до 

зарахування на 

основі 

Зарахування 

на основі 

ПЗСО 
ОКР МС,  

ОС МБ 
ПЗСО 

ОКР МС,  

ОС МБ 
ПЗСО 

ОКР МС,  

ОС МБ 
ПЗСО 

ОКР МС,  

ОС МБ 
ПЗСО 

ОКР МС,  

ОС МБ 

14.07 – до 

1800 22.07. 

2022 р.* 

14.07 - 

до 1200 

22.07. 

2022 р. 

01.07- 

13.07. 

2022 р.** 

22.07 - 

30.07. 

2022 р. 

до 1200  

год. 27.07. 

2022 р. 

01.08. 

2022 р. 

до 1800 

год. 04.08. 

2022 р. 

до 18 00 

год. 04.08. 

2022 р. 

05.08. 

2022 р. 
05.08. 

2022 р. 

Примітки:  

ПЗСО – повна загальна середня освіта; ОКР МС – освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст; ОС МБ – 

освітній ступінь молодший бакалавр. 

*  для вступників, які вступають на основі вступних іспитів в ДонНУЕТ  прийом документів 27.06-08.07. 2022 р.; 

на основі співбесіди – до 16.07.2022 р. 

**для  вступників, які проходять співбесіду – 17.07-19.07.2022 р.;  додаткова сесія вступних іспитів для вступників, 

які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 14.07-22.07.2022 р. 

 

СТРОКИ НАВЧАННЯ (для здобуття ступеня бакалавра): 

 на основі  ПЗСО – 3 роки 10 місяців; 

 на основі  ОКР молодшого спеціаліста – 2 роки 10 місяців (денна та заочна форми здобуття 

освіти). 



 

 

УВАГА!  

У 2022 році Університет Туган-Барановського планує здійснити набір випускників 11-х класів 

для здобуття ступеня МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА за спеціальністю 035 Філологія. Спеціалізація 

035.10 Прикладна лінгвістика. Освітня програма «Прикладна лінгвістика та переклад». 

 

Конкурсний відбір на навчання буде здійснюватися за результатами: 

 

 індивідуальної усної співбесіди – при вступі на бюджет;  

 мотиваційними листами – при вступі на контракт. 

 

Орієнтовний початок прийому заяв з 14 липня 2022 року. 

 

 

При вступі на навчання абітурієнти будуть подавати заяви та мотиваційні листи виключно в 

електронній формі, шляхом внесення відомостей у режимі онлайн електронної форми на сайті за 

адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецький національний університет економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського знаходиться за адресою: 

 

50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16, к. 310а 

 

Телефони приймальної комісії:  

(068) 222-60-54 

(099) 001-20-84 

 

priyom@donnuet.edu.ua                      www.donnuet.edu.ua 
 

 

 

 

http://ez.osvitavsim.org.ua/

