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Додаток А до Правил прийому до Автомобшьно-дорожнього шституту ДВНЗ «Донецький нацюнальний 
техшчний утверситет», затверджених 25.11.2013р. 

Вщповщно до наказу Млшстерства осв1ТИ 1 науки У крайни вщ 07 травня 2014 року 
№553 «Про внесения змш до Умов прийому до вищих навчальних заклад1в Укра'Гни в 2014 
рощ» внести наступи! змш и у Правила прийому до Автомобшьно-дорожнього шституту 
ДВНЗ «Донецький нащ'ональний техшчний ушверситет» в 2014 рощ: 

1. У першому абзащ Правил прийому слова «Мшютерства осв1ти 1 науки, молод! 
та спорту сер1я АЕ № 270543. дата видам! л'щензп 05.06.2013р.» замшити 
словами «МШстерства осв1ти \ науки УкраУни сер1я АЕ № 285839, дата видач1 
лщензй 06.03.2014р.». 

2. Доповнити роздш 1 новим пунктом 1.5 такого змюту: 
«1.5. Поселения вступниюв та студентов в!дбуваеться у вщповщност! до «Умов поселения 
вступниюв та студента до г у р т о ж и т в Автомобшьно-дорожнього шституту ДВНЗ 
«Донецький нацюнальний техшчний ушверситет», затверджених директором АД1 
ДонНТУ.» 

3. У роздш! IV: 
1) у пункт! 4.3 в таблиц! цифри 1 слово «1 линия», «19 липня», «31 липня», «21 

- 31 липня», «1 серпня». «12 серпня». «26 серпня» зам!нити цифрами \ 
словами «11 липня», «24 липня», «01 серпня», «25 липня - 01 серпня», «2 
серпня», «11 серпня», «18 серпня» вщповщно; 

2) у пункт! 4.4 в таблиц! цифри I слово «1 липня», «19 липня», «21 - 31 липня», 
«1 серпня», «12 серпня», «26 серпня» замшити цифрами 1 словами «11 
липня», «24 липня». «25 липня - 01 серпня», «2 серпня», «11 серпня», «18 
серпня» В1ДПОВ1ДНО; 

3) у пункт! 4.5 в таблиц! цифри \ слово «12 серпня», «26 серпня» замшити 
цифрами 1 словами «11 серпня», «18 серпня» вщповщно. 

4. У р о з д ш V: 
1) пункт 5.2 викласти у такш редакщУ: 

«5.2. У заяв! вступники вказують напрям тдготовки, факультет, с п е щ а ш а щ ю , нозолопю, 
профшь, мову тощо (у раз! вступу на навчання для здобуття освггньо-квал!ф!кацшного 
р1вня бакалавра) 1 спец1альн!сть (у раз! вступу на навчання для здобуття осв1тньо-
квал!ф1кац!йного р!-вня спец!ал!ста, магистра) та форму навчання.» 

2) абзац третш пункту 5.3 доповнити новим речениям такого змюту: 
«У раз! вхдсутносп у вступника додатка до диплома в друкованому вигляд! пщ час 
подання заяви для здобуття осв!тньо-квал!ф!кацшного р1вня спещалюта або мапстра 
В1ДОМОСТ1 про цей додаток (його змютовну частину) приймальна ком1С1я отримуе з СдиноГ 
бази;»; 

3) абзац перший пункту 5.13 викласти у такш редакщУ: 
«5.13. При встуш на навчання за освггньо-квашфжацшним р1внем бакалавра вступник 
може подати заяву (заяви) в паперовШ або в електроннш форм1 не бшьше н!ж до п'яти 
вищих навчальних закладов Украши га не бшьше шж на три напрями п!дготовки у 
кожному з них. Заяви, подаш на певний напрям пщготовки до АД1 ДонНТУ за р1зними 
формами навчання, вважаються фактом подання одшеУ заяви.»; 

4) у пункт] 5.17 цифри 1 слово «31 липня» замшити цифрами 1 словами «01 
серпня»; 

5) пункт 5.18 викласти у такш редакцн: 
«5.18. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною лщенз^ею 1 
сертифкатом про акредитащю в!дпов!дного напряму пщготовки (спец!альност1)^,а також 
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факт наявност1/вщсутност1 шдстав для вступу поза конкурсом ф!ксуеться в заяв! вступника 
1 пщтверджуеться його особистам пщписом при поданш заяви у паперовш формь». 

5. У р о з д ш VI пункт 6.2 викласти у такш редакци: 
«6.2. Для конкурсного вщбору о а б , як1 на основ1 повно'1 загально'1 середньоГ освгги 
вступають для здобуття осв1тньо-квал1ф1кацшного р1вня бакалавра, конкурсний бал 
обчислюеться шляхом додавання бал1в сертификата з конкурсних предметов (бал1в 
вступних екзамешв), середнього бала документа (додатка до документа) про повну 
загальну середню освггу та додаткових бал1в, передбачених цими Умовами та правилами 
прийому до АД1 ДонНТУ. При цьому середнш бал документа про повну загальну середню 
освггу обчислюеться за 12-бапыюю шкалою з округлениям до десятих частин бала та 
вноситься до бдиноТ бази. Оцшки з документа про повну загальну середню осв!ту, як1 
виставлеш за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" вщповщае "6", "4" 
вщповщае "9", "5" вщповщае "12". Внесений до СдиноГ бази за 12-бальною шкалою 
середнш бал автоматично переводиться у 60-бальну шкалу з використанням коефпцента 
«5» за таблицею вщповщност! середнього бала документа про повну загальну середню 
освггу, обрахованого за 12-бальною шкалою, значениям 60-бально'1 шкали, наведеною у 
додатку 3 Умов прийому.» 

6. У р о з д ш IX: 
1) у пункт1 9.4 слова та цифри: 

«0С1б, як1 мають найкращ! 1нтелектуапьн1 досягнення за р1шенням ЕкспертноТ ради для 
визначення найкращих !нтелектуальних досягнень Д1тей, прийнятим в1дповщно до 
Положения про Експертну раду для визначення найкращих штелектуальних досягнень 
Д1тей, затвердженого наказом Мйпстерства осв1ти 1 науки УкраТни вщ 27 серпня 2013 року 
№ 1236, зареестрованого в М1тстерств1 юстицп Украши 16 вересня 2013 року за № 
1596/24128, та вщповщно до наказу Мппстерства осв1Ти 1 науки УкраГни В1Д 26 квггня 
2013 року № 467 «Про започаткування у 2013 роц1 Програми Президента УкраТни для 
найталановит]ших д!тей «1нтелектуапьне майбутне Укра'Гни»,» виключити; 

2) у пункт! 9.5 абзац другий виключити. 

7. У роздан XV у пункп 15.2 цифри «11» замшити цифрами «10». 

8. У р о з д ш XVI абзац третш пункту 16.3 викласти у такш редакци: 
«На звшьнене(Г) при цьому мюце (м1сця) до початку навчальних занять може проводитись' 
додатковий конкурсний В1дб1р з числа ос!б, як1 брали участь у конкурс! на цей напрям 
подготовки (спец1альн1сть). У ра31 вщсутност! таких претендетпв на зв!льнен] м1сця 
дозволяеться зараховувати ос1б з 1нших напрям1в подготовки (спещальностей) АД1 
ДонНТУ за умови зб1гу конкурсних предмет1в.» 

9. У р о з д ш XIX пункт 19.6 викласти у такш редакци: 
«1нформування громадськоеп про лщензований обсяг, обсяг державного замовлення, 
варт!сть навчання за напрямами (спешальностями), х1д подання заяв щодо вступу, 
рекомендування до зарахування та зарахування до АД1 ДонНТУ здшснюеться 
1нформац1Йними системами, в тому числ1 системою «Конкурс», на шдстав1 даних, 
виесених приймальною ком1с1ею до СдиноГ бази, 13 зазначенням категорш вступник!в 
вщповщно до роздш!В VII - XI цих Правил прийому.» 

Вщповщальний секретар приймалыю'Г ком!СП О.Е.Толкачов 


