
Додаток 8  

до Правил прийому  

до Донецького національного 

університету в 2018 р. 

 

Правила прийому для отримання другої вищої освіти  

(СО «Бакалавр» за прискореною формою підготовки) 

у Донецькому національному університеті  

імені Василя Стуса в 2018 році 

 

1. ДонНУ здійснює прийом заяв для здобуття другої вищої освіти за рахунок 

коштів фізичних або юридичних осіб. 

Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим 

напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість 

виконувати службові та посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, 

що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії (за умови 

наявності бюджетних місць). 

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за 

другою спеціальністю у державних та комунальних вищих навчальних закладах, 

якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) 

замовником відповідно до законодавства. 

2. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється відповідно до 

розділу ХІХ Правил прийому до ДонНУ в 2018 році. 

3. На навчання для здобуття другої вищої освіти на перший курс зі 

скороченим терміном навчання у межах ліцензійного обсягу приймаються особи, 

які мають базову або повну вищу освіту. 

4. ДонНУ здійснює прийом на навчання для здобуття другої вищої освіти за 

наступними напрямами: 

Спеціальність Спеціалізація 

(освітня програма)  

Ліцензовані 

обсяги 

Термін 

навчання 

Вступне 

випробування 

Код Назва 
 

Заочна 

форма  

Заочна 

форма   

081 Право   250     

    Право 50 3 Співбесіда 

 

5. Прийом вступників для отримання другої вищої освіти за напрямами, з 

яких відсутня прискорена форма підготовки, здійснюється Приймальною комісією 

відповідно до Правил прийому до ДонНУ в 2018 році. 

6. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДонНУ, 

конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для отримання другої 

вищої освіти зі скороченим терміном навчання відбувається в такі терміни: 



Етапи вступної кампанії 
Заочна форма 

навчання 

Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 

Закінчення прийому заяв та документів  о 16:00 годині  

07 вересня 2018 року 

о 16:00 годині  

24 липня 2018 року * 

Терміни проведення фахових вступних 

випробувань у вигляді співбесід 

15 липня – 14 вересня  

2018 року 

25 липня – 31 липня  

2018 року * 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 

не пізніше 16:00 години 

14 вересня 2016 року; 

не пізніше 12:00 години  

02 серпня 2018 року * 

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та 

юридичних осіб  –  

не пізніше 20 вересня 2018 року 

за державним замовленням –  

не пізніше 12:00 години  

08 серпня 2018 року * 

* – для осіб, які мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другим 

напрямом  

7. Для отримання другої вищої освіти за прискореною формою підготовки 

абітурієнти подають до Приймальної комісії такі документи:  

 Заяву встановленого зразку (заповнюються під час подання документів);  

 оригінал диплома та додатку до диплома (з наведенням кількості 

прослуханих годин) або нотаріально завірена копія (за вибором абітурієнта). 

 довідку медико-соціальної комісії (для осіб, які за станом здоров’я 

втратили можливість працювати за набутою спеціальністю і потребують 

перепідготовки); 

 направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником 

відповідно до законодавства (для осіб, які направлені державним (регіональним) 

замовником для отримання другої вищої освіти); 

 копію паспорту; 

 копію довідки про присвоєння ІПН; 

 4 кольорових фотокартки 3х4. 



Паспорт вступником пред'являється особисто.  

8. На факультетах для вирішення питань, пов’язаних з отриманням другої 

спеціальності, наказом ректора створюються атестаційні комісії зі складу 

викладачів основних дисциплін. Результати фахових співбесід з вступниками 

(листи співбесіди, протоколи засідань атестаційних комісій факультетів, відомості, 

аркуш результатів вступного випробування) передаються у Приймальну комісію 

ДонНУ. Засідання атестаційних комісій на факультетах відбуваються за розкладом, 

який затверджує голова Приймальної комісії.  

9. Особи, які вступають до ДонНУ для отримання другої вищої освіти зі 

скороченим терміном навчання складають фахове випробування у вигляді 

співбесіди, за результатами якого встановлюється оцінка за шкалою від 100 до 200 

балів. 

10. Відбір та зарахування вступників для отримання другої вищої освіти за 

прискореною формою підготовки здійснюється на конкурсній основі відповідно до 

Правил прийому до ДонНУ в 2018 році.  

11. Для конкурсного відбору вступників для отримання другої вищої освіти 

за прискореною формою підготовки конкурсний бал обчислюється шляхом 

додавання балів оцінки з фахового випробування у вигляді співбесіди до 

середнього бала додатка до диплома про повну вищу освіту за шкалою оцінювання 

від 100 до 200 балів.  

Середній бал додатка до диплома про повну вищу освіту обчислюється за 

100-бальною шкалою з округленням до сотих частин бала і переводиться у 200-

бальну шкалу шляхом додавання до нього 100 балів. Якщо у додатку до диплома 

про повну вищу освіту наявні оцінки за 5-бальною шкалою, то вони переводяться 

у 100-бальну таким чином: «3» відповідає «50» балів, «4» відповідає «70» балів, «5» 

відповідає «90». 

12. Накази про зарахування вступників для отримання другої вищої освіти до 

складу студентів університету видаються ректором. 

13.  Договір про навчання абітурієнт укладає після видання наказу про 

зарахування до складу студентів ДонНУ.  

 

 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії        В.Й.Носок 

 


