
Додаток 8 

до Правил прийому до 

Донецького національного 

університету імені  

Василя Стуса в 2021 р. 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

для здобуття ступеня «Бакалавр» за іншою спеціальністю 

(паралельне навчання) 

1. Донецький національний університет імені Василя Стуса (далі – Університет) 

здійснює прийом заяв для здобуття ступеня освіти бакалавра за іншою 

спеціальністю (освітньою програмою) осіб, які не менше одного року здобувають 

ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план на місця за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

2. Університет здійснює прийом на навчання для здобуття ступеня освіти 

бакалавра за іншою спеціальністю (освітньою програмою) за наступними 

конкурсними пропозиціями: 

Галузь знань Спеціальність 
Освітня програма 

Код Назва Код Назва 

05 

Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка 

Бізнес-економіка (Бізнес-

аналітика. Економіка 

підприємства. Управління 

персоналом) 

07 
Управління та 

адміністрування 

071 
Облік і 

оподаткування 
Облік і оподаткування 

072 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

073 Менеджмент Менеджмент 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво і торгівля 



3. Прийом вступників для отримання вищої освіти за спеціальностями 

(освітніми програмами), з яких відсутня прискорена форма підготовки, 

здійснюється Приймальною комісією відповідно до Правил прийому до 

Донецького національного університету імені Василя Стуса в 2021 р.  

4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, 

конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для отримання вищої 

освіти на основі паралельного навчання відбувається в такі строки:  

Етапи вступної кампанії 
Заочна 

форма здобуття освіти 

Прийом заяв та документів від 

вступників для участі у конкурсному 

відборі 

з 14 липня 2021 року 

до 16:00 години 30 липня 2021 року 

Проведення вступних випробувань  з 02 до 09 серпня 2021 року  

Оприлюднення списку рекомендованих 

до зарахування вступників 
до 15:00 години 10 серпня 2021 року 

Закінчення терміну виконання вимог 

вступниками для зарахування на 

навчання 

у декілька сесій:  

до 16:00 години 13 серпня 2021 року;  

до 16:00 години 25 серпня 2021 року;  

до 16:00 години 24 вересня 2021 року 

Зарахування вступників на навчання* 

у декілька сесій:  

18 серпня 2021 року;  

30 серпня 2021 року;  

29 вересня 2021 року 
* у межах вакантних ліцензійних місць 

5. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного 

висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування. 

6. Вступники подають заяву та документи у паперовій формі. Для реалізації 

права на вступ подаються до Приймальної комісії такі документи: 

− заяву встановленого зразку (заповнюються під час подання документів); 

− копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус»; 



− копію документа державного зразка про повну загальну середню освіту і 

копію додатка до нього (завірено печаткою закладу вищої освіти); 

− копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 

2019, 2020 та 2021 років (завірено печаткою закладу вищої освіти); 

− чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

7. Вступники, які проходять вступні випробування допускаються до участі в 

них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, 

що підтверджує право вступника на участь у вступному випробуванні 

(екзаменаційний листок з фотокарткою). 

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

спеціальності, наказом Ректора створюються атестаційні комісії зі складу 

викладачів основних дисциплін. Результати вступних випробувань з вступниками 

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

аркуш результатів вступного випробування) передаються у Приймальну комісію 

Університету. Засідання атестаційних комісій на факультетах відбуваються за 

розкладом, який затверджує голова Приймальної комісії. 

9. Відбір та зарахування вступників здійснюється на конкурсній основі 

відповідно до Правил прийому до Донецького національного університету імені 

Василя Стуса в 2021 р. 

10. Накази про зарахування вступників до складу студентів Університету 

видаються Ректором. 

11. Договір про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та 

вступником укладається після видання наказу про зарахування до складу студентів 

Університету. 

 


