VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення
1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється
за результатами вступних випробувань:
для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі
зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів
або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках. У 2019
році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017,
2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та
іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову,
вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з
однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на
власний розсуд;
для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за
спеціальностями 051 «Економіка» та спеціальностями галузі знань
07 «Управління та адміністрування» на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – у формі зовнішнього
незалежного оцінювання з української мови і літератури та фахового
випробування. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього
незалежного оцінювання з української мови та літератури 2017, 2018 та 2019
років;
для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за
спеціальностями, крім спеціальностей 051 «Економіка» та галузі знань
07 «Управління та адміністрування» на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – у формі фахового
вступного випробування;
для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі
освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за
іншою спеціальністю – у формі фахового вступного випробування;
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»,
07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології» (крім
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення») на основі
здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у
формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних
випробувань (за умови успішного проходження додаткового вступного
випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень)
вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)). У 2019 році
приймаються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови
(англійської, німецької, французької та іспанської мов) 2019 року;
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за іншими
спеціальностями на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного
рівня) вищої освіти – у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових
вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового(их)

вступного(их) випробування(ь) для осіб, які здобули ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом
підготовки)).
2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який
розраховується відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому.
3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної
середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра,
зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання
(результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох конкурсних
предметів. Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на
навчання для здобуття ступеня бакалавра на фіксовані (закриті) та
небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти
визначено в п. 3.1 додатка 3 до цих Правил прийому.
Якщо в якості конкурсного предмета встановлено іноземну мову, то
вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з
однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на
власний розсуд.
4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра,
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на
навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:
1) для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні
технології» (крім спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»):
результати єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови у
формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або
іспанська);
результати фахового вступного випробування;
середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ;
2) для вступу за іншими спеціальностями:
результати вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька,
французька або іспанська);
результати фахового вступного випробування;
середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ.
Результати єдиного вступного іспиту можуть зараховуватись як
результати вступного іспиту з іноземної мови при вступі на спеціальності,
для яких не передбачено складання єдиного вступного іспиту.
5. Особа може вступити до ДВНЗ «ПДТУ» для здобуття ступеня
магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою
спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних
випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту
бакалавра чи магістра.
6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для
здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів з

спеціальності та іноземної мови, а також результати інших форм вступних
випробувань (іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи
досягнень), якщо вони передбачені Правилами прийому (див. додаток 1 до
цих Правил прийому).
Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови
дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language
Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не
нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або
аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не
нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або
аналогічного рівня); французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF
або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені
сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови
з найвищим балом.
7. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають на перший курс
(або другий, третій курси) для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю
051 «Економіка» та спеціальностями галузі знань 07 «Управління та
адміністрування», зараховуються результати зовнішнього незалежного
оцінювання з української мови та літератури та фахового вступного
випробування.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста вступають на перший курс (зі скороченим
терміном навчання) або другий, третій курси для здобуття ступеня бакалавра
за іншими спеціальностями, зараховуються результати фахового вступного
випробування та середній бал документа про здобутий освітньокваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі основі освітнього ступеня
(освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю,
вступають на другий або третій курси для здобуття ступеня бакалавра,
зараховуються результати фахового вступного випробування та середній бал
документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень),
на основі якого здійснюється вступ.
Для конкурсного відбору осіб, які здобувають освітній ступінь
бакалавра та в повному обсязі виконують індивідуальний навчальний план,
вступають на другий курс для здобуття ступеня бакалавра за іншою
спеціальністю, зараховуються результати зовнішнього незалежного
оцінювання з української мови та літератури, що використовулись в
попередньому вступі особи.
8. Конкурсний бал розраховується:
1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,
де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних
іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього
незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого
конкурсу; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту,
переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення
середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого
за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5 до Умов прийому), ОУ –
бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів ДВНЗ «ПДТУ»
для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на
спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким
надається особлива підтримка (додаток 4). Невід’ємні вагові коефіцієнти К1,
К2, К3, К4, К5 встановлені ДВНЗ «ПДТУ» для кожної конкурсної пропозиції
окремо. Значення вагових коефіцієнтів наведені в пункті 3.1 додатка 3 цих
Правил прийому та задовольняють всім обмеженням, встановленим в Умовах
прийому (п. 8 розділу VII). Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної
конкурсної пропозиції дорівнює 1.
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені
за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4»
відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин
додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в
12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.
Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у
міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки
України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за
поданням Мінмолодьспорт України) зараховуються оцінки по 200 балів з
двох вступних випробувань за вибором вступника.
Призерам та переможцям чемпіонату Європи та чемпіонату Світу (у
тому числі серед школярів), всесвітньої Гімназіади, переможцям чемпіонатів
України (з олімпійських видів спорту) при вступі на навчання за
спеціальностями 014 "Середня освіта (Фізична культура)" та 017 "Фізична
культура і спорт", для спортсменів різних вікових груп, які посідали призові
місця на чемпіонатах світу, Європи та чемпіонів України з олімпійських
видів спорту протягом 2017-2019 років, останній доданок встановлюється
рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він
встановлюється таким, що дорівнює 200. Документом, що підтверджує
статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота,
сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням прізвища,
ім'я особи , назви змагань, дати та місця їх проведення, зайнятого місця та
результату. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної
бази.
Призерам (особам, нагородженим дипломами І - III ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів,
призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких

робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу останній
доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при
цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200 (крім
вступу на спеціальності галузі знань 29 "Міжнародні відносини").
Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.
Учасникам Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти для
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти
зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається
особлива підтримка (додаток 4), можуть нараховуватись додаткові бали до
оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного
відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в цьому закладі
освіти в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.
Всеукраїнські олімпіади закладу вищої освіти проводяться відповідно до
Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21
грудня 2016 року № 1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10
січня 2017 року за № 16/29884.
Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий
(ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток,
причому:
РК дорівнює 1,04 для конкурсних пропозицій ДВНЗ «ПДТУ», так як
він розташований у Донецькій області;
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на
спеціальності (спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей,
яким надається особлива підтримка (додаток 4 до цих Правил прийому), та
1,00 в інших випадках;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну
загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у
рік вступу (1,05 - для спеціальностей, які передбачені в Переліку
спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4)), та 1,00 в
інших випадках.
Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (у разі
необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та
Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного
демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 02 березня 2016 року № 207.
СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у
селі без реєстрації не застосовується.
Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку
13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами
реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016
року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і
вносить інформацію до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в

електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної
довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).
Якщо після помноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує
200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200;
2) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за
спеціальністю 051 «Економіка» та спеціальностями галузі знань
07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста – за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,
де П1 – результат зовнішнього незалежного оцінювання з української
мови та літератури, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за
шкалою від 100 до 200 балів);
3) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншими
спеціальностями на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста – за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П2 + П3,
де П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100
до 200 балів), П3 – показник конкурсного балу, що складається з середнього
балу документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний
рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додаткового балу за успішне
закінчення підготовчих курсів ДВНЗ «ПДТУ» (за шкалою від 0 до 20 балів).
Якщо після розрахунку показник П2 перевищує 20, то він встановлюється
таким, що дорівнює 20;
4) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі
освітнього стуленя (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою
спеціальністю – за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П2 + П3,
де П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100
до 200 балів), П3 – показник конкурсного балу, що складається з середнього
балу документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний
рівень), на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 0 до 20 балів);
5) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»,
07 «Управління та адміністрування» та 12 «Інформаційні технології» за
формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка
фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
П3 – середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 0
до 20 балів);
6) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за іншими
спеціальностями за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
де П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до
200 балів), П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100
до 200 балів), П3 – середній бал документа про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ (за
шкалою від 0 до 20 балів);
7) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра особам, які
здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю не менше одного року
та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план (паралельне
навчання), – за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П,
де П – результат зовнішнього незалежного оцінювання з української
мови та літератури.
Для підпункту 3 пункту 8 цього розділу середній бал документа про
освіту, в якому оцінки виставлені за 5-бальною шкалою, розраховується по
п’ятибальній шкалі, а потім помножується на коефіцієнт 3.
Для підпунктів 4-6 пункту 8 цього розділу середній бал документа про
освіту, в якому оцінки виставлені за 100-бальною шкалою, розраховується за
тієюж шкалою, а потім ділиться на коефіцієнт 5.
9. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про
здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній
бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
За різної кількості складових в конкурсному балі повинен
дотримуватись принцип рівності прав вступників.
10. ДВНЗ «ПДТУ» самостійно визначає мінімальне значення кількості
балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у
конкурсі. Мінімальні значення кількості балів з результатів зовнішнього
незалежного оцінювання, вступних іспитів, фахових вступних випробувань,
додаткових балів для вступу на спеціальності за конкурсними пропозиціями,
наведені в додатку 3 до цих Правил прийому;
11. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на
основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до
200 балів.

Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне
отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше трьох.
Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого
приймальною комісією бала на одній з них, не допускаються до участі у
наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.
12. Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання
результатів співбесіди, затверджуються головою приймальної комісії ДВНЗ
«ПДТУ» не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої
освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання
осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої
освіти. Голова приймальної комісії ДВНЗ «ПДТУ» затверджує порядок
оцінювання за результатами вступного іспиту, який має включати структуру
підсумкового балу.
Програми творчих конкурсів, структура оцінки та порядок оцінювання,
програми інших вступних випробувань розробляються і затверджуються
головою приймальної комісії ДВНЗ «ПДТУ» не пізніше ніж за три місяці до
початку прийому документів. Не допускається включення до творчих
конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.
Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань, творчих
конкурсів оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ПДТУ». У
програмах містяться критерії оцінювання, структура оцінки і порядок
оцінювання підготовленості вступників.
13. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено
балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а
також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому
документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному
відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не
допускається.
14. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ДВНЗ
«ПДТУ», розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої
затверджується наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ».
15. Відомості про результати вступних випробувань та інших
конкурсних показників вносяться до запису про вступника в Єдиній базі.
16. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з
конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть
бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну
пропозицію в цьому закладі вищої освіти.

