ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
ДонДКТУ здійснює підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня
фаховий молодший бакалавр за денною та заочною формами здобуття освіти.
Підготовка проводиться за регіональним замовленням (бюджет) та за кошти
фізичних або юридичних осіб (контракт).
Абітурієнти, які отримали свідоцтво про базову загальну середню
освіту (БЗСО, 9 класів), мають змогу вступати на І курс денної форми здобуття
освіти на спеціальності:
- 071 «Облік і оподаткування», термін навчання 2 роки 10 місяців;
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», термін навчання 2
роки 10 місяців;
- 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», термін
навчання 3 роки 10 місяців;
- 274 «Автомобільний транспорт», термін навчання 3 роки 10 місяців.
Абітурієнти, які отримали свідоцтво про повну загальну (профільну)
середню освіту (ПЗСО, 11 класів), або диплом «кваліфікованого робітника»
(профліцей), мають змогу вступати на І курс денної форми здобуття освіти на
спеціальності:
- 133 «Галузеве машинобудування», термін навчання 2 роки 10 місяців;
- 184 «Гірництво», термін навчання 2 роки 10 місяців.
- Вказані вище категорії абітурієнтів, мають змогу вступати на ІІ курс
денної форми здобуття освіти на спеціальності 071, 072, 141, 274 за
контрактом та/або на заочну форму здобуття освіти тільки на
спеціальності 141 або 184.
- Якщо Ви вже більше року навчаєтесь за освітнім ступенем «бакалавр» в
іншому закладі освіти, або вже отримали диплом молодшого
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, то у Вас є можливість здобути
іншу
спеціальність за освітньо-професійним ступенем фахового
молодшого бакалавра.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ:
Перелік документів, що надаються до приймальної комісії:
 заява (в паперовій або електронній формі в режимі он-лайн);
 документ про здобуту освіту та додаток до нього;
 паспорт, ID - картка (для осіб, яким виповнилось 14 років після 01 квітня 2021
року свідоцтво про народження);
 свідоцтво про приписку, військовий квиток;
 4 кольорові фотокартки 3 x 4 см;
 сертифікати ЗНО з української мови і літератури та математики або історії
України, або географії за 2018-2021 роки (за наявності).
Додатково надаються документи, що підтверджують право абітурієнта на пільгові
умови прийому.

СРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ:

На основі БЗСО :




Прийом документів – з 29 червня по 13 липня;
Вступні іспити – з 14 липня по 24 липня
(українська мова – диктант;
математика – тестування);
Зарахування – за регіональним замовленням (бюджет) до 31 липня;
– за рахунок фізичних та юридичних осіб (контракт) до 03 серпня.

Додаткове зарахування лише за рахунок фізичних та
юридичних осіб (контракт):




Прийом документів – з 10 серпня по 16 серпня;
Вступні іспити з 17 серпня по 21 серпня;
Зарахування до 31 серпня.

На основі ПЗСО та ОКР «кваліфікований робітник» :
Денна форма здобуття освіти:





Прийом документів (конкурс сертифікатів ЗНО) – з 01 липня по 02 серпня;
Прийом документів (участь у конкурсі) за результатами співбесід, іспитів,
випробувань) – з 14 липня по 26 липня;
Вступні іспити – з 01 липня по 20 липня (потоками);
Додаткові вступні іспити на контракт з 21 липня по 02 серпня

Заочна форма здобуття освіти:


Прийом документів:



Вступні іспити:

І сесія (бюджет) з 14 липня по 13 серпня;
ІІ сесія (тільки контракт) з 14 серпня по 13 вересня;
І сесія (бюджет) з 16 серпня по 20 серпня;
ІІ сесія (тільки контракт) з 14 вересня по 18 вересня.

Увага!
Якщо Ви бажаєте здобути освіту вступивши на ІІ курс денної форми в
межах позабюджетних конкурсних пропозицій:
Прийом документів з 30 липня по 16 серпня;


Вступні іспити, співбесіди з 17 серпня по 21 серпня.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071
«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:





Підрозділи Державної фіскальної служби України;
Банківські та кредитно-фінансові установи;
Ревізійні та аналітичні компанії;
Підрозділи бухгалтерського обліку підприємств, установ, організацій
державної та приватної власності будь-яких видів діяльності.
ОСНОВНІ ПОСАДИ, НА ЯКИХ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ ВИПУСКНИКИ:
 Бухгалтер, асистент бухгалтера-експерта;
 Завідувач каси, касир-експерт;
 Інспектор з інвентаризації, податковий інспектор;
 Консультант з податків і зборів;
 Економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності,
економіст з податків і зборів;
 Офісний службовець (обліковець).

ВИПУСКНИКИ ЗНАЮТЬ:








Бухгалтерський облік, фінансовий облік, податковий облік;
Базові економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні
зв’язки між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем;
Особливості
функціонування
підприємств
у
сучасних умовах
господарювання;
Сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, оподаткування та їх роль і
місце в господарській діяльності;
Теоретичні, організаційні та методичні засади бухгалтерського та
фінансового обліків;
Механізм функціонування бюджетно-податкової системи України та її
особливості з метою організації обліку та формування звітності на
підприємствах, в організаціях;
Порядок встановлення та сплати податків.

ВИПУСКНИКИ ВМІЮТЬ:






Формувати та аналізувати фінансову, податкову і статистичну звітність
підприємств, установ і організацій;
Здійснювати облік, аналіз, контроль та оподаткування діяльності
підприємств, установ та організацій різних форм власності та видів
економічної діяльності;
Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з використанням
обліково-аналітичної інформації;
Застосовувати спеціальні інформаційні системи і комп’ютерні технології
для обліку, аналізу та оподаткування;
Виконувати професійні обов’язки із дотриманням вимог техніки безпеки і
охорони праці.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 «ФІНАНСИ,

БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:






Планово-фінансові та економічні підрозділи підприємств і організацій виробничої та
невиробничої сфер будь-яких форм власності;
Підрозділи Державної фіскальної та Державної казначейської служб України;
Банківські та кредитно-фінансові установи;
Торгівельно-посередницькі фірми;
Страхові компанії.

ОСНОВНІ ПОСАДИ, НА ЯКИХ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ ВИПУСКНИКИ:










Фінансист;
Завідувач каси банку, касир;
Інспектор кредитний;
Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей;
Податковий інспектор;
Інспектор обмінного пункту;
Агент страховий;
Бухгалтер;
Офісний службовець (фінансист).



Базові економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки
між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем;
Сутність фінансів та їх функцій;
Зміст фінансової політики і механізм функціонування фінансової системи України;
Особливості функціонування банківських та кредитно-фінансових установ;
Принципи побудови банківської системи України, джерела формування і структуру
банківських ресурсів, організацію діяльності банків, порядок ведення банківського
обліку;
Теоретичні, організаційні та методичні засади страхової справи у сучасних умовах
господарювання;
Механізм функціонування бюджетно-податкової системи України та її особливості.

ВИПУСКНИКИ ЗНАЮТЬ:







ВИПУСКНИКИ ВМІЮТЬ:









Здійснювати аналіз фінансового стану підприємств, установ та організацій,
встановлення розміру податків та зборів;
Формувати первинні банківські документи;
Здійснювати облік різних банківських операцій, оформлювати відповідну
документацію;
Вести ділове спілкування з клієнтами, здійснювати маркетингову політику
під час страхової діяльності;
Організовувати ефективний процес страхування;
Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з використанням обліковофінансової та аналітичної інформації;
Застосовувати спеціальні інформаційні системи і комп’ютерні технології для
фінансової та банківської діяльності і в процесі страхової справи;
Виконувати професійні обов’язки із дотриманням вимог техніки безпеки і охорони
праці.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 133 «ГАЛУЗЕВЕ
МАШИНОБУДУВАННЯ»
Спеціалізація: «Важке машинобудування»
МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:



Підприємства верстато-та машинобудування різних форм власності;
Ремонтно-механічні,
комунальні
підприємства,
підприємства
агропромислового комплексу та інші підприємства (організації), що мають у
своїй структурі механічні підрозділи;
 Проєктно-конструкторські та дослідницькі компанії.
ОСНОВНІ ПОСАДИ, НА ЯКИХ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ ВИПУСКНИКИ:
 Технік-технолог механічного цеху;
 Механік дільниці;
 Технік з інструменту;
 Майстер механічної дільниці;
 Технік-конструктор;
 Контролер відділу технічного контролю;
 Технік-метролог;
 Лаборант (галузі техніки);
 Технік з підготовки виробництва;
 Технік з налагоджування та випробовувань.

ВИПУСКНИКИ ЗНАЮТЬ:







Призначення, характеристику та умови роботи технічних об’єктів
машинобудування;
Зв’язки і закономірності, що виникають в процесі виготовлення машин;
Основні принципи проєктування і розрахунку конструктивних елементів
обладнання;
Теоретичні засади розробки технологічного процесу виробництва деталів;
Особливості технологічного забезпечення, засоби механізації і автоматизації
процесів машинобудування;
Методи оцінки ефективності роботи різного виду обладнання.

ВИПУСКНИКИ ВМІЮТЬ:







Здійснювати раціональний вибір технологічного обладнання
та
металорізального інструменту;
Ефективно використовувати різні режими різання та обробки деталів;
Експлуатувати та проєктувати обладнання машинобудівної галузі;
Розробляти заходи з ефективної експлуатації механічного господарства
виробництв;
Застосовувати сучасні системи автоматизованого проєктування та пакети
прикладних програм при вирішенні технічних завдань;
Виконувати професійні обов’язки із дотриманням вимог правил безпеки і
охорони праці.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 141 «, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»
Спеціалізація: «Монтаж та експлуатація
електроустаткування підприємств і цивільних споруд»
МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:




Підприємства та господарства електроенергетичної галузі;
Споруди альтернативної енергетики;
Електротехнічні та електромеханічні служби підприємств та організацій любої
форми власності.

ОСНОВНІ ПОСАДИ, НА ЯКИХ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ ВИПУСКНИКИ:









Диспетчер електромеханічної служби;
Диспетчер електропідстанції;
Диспетчер підприємства (району) мереж;
Електродиспетчер;
Електромеханік;
Технік з експлуатації енергетичних установок;
Технік-електрик;
Технік-конструктор (електротехніка)



Процес виробництва, передачі та розподілу електричної енергії, функціонування
електричних систем та мереж;
Принцип роботи електричних машин, апаратів, електротехнічних установок;
Положення щодо вибору елементів, пов'язаних з роботою електроприводу,
мікропроцесорної техніки, пристроїв автоматичного керування;
Методи організації роботи відповідно до вимог електробезпеки, виробничої санітарії,
охорони довкілля для об'єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;
Технологічний
процес
виконання
електромонтажних,
електроремонтних,
пусконалагоджувальних робіт та передачі електрообладнання до експлуатації

ВИПУСКНИКИ ЗНАЮТЬ:





ВИПУСКНИКИ ВМІЮТЬ:








Вибирати електрообладнання, апаратуру керування та захисту для конкретних умов
експлуатації, виконуючи порівняльний аналіз;
Використовувати нормативні документи, діючі стандарти щодо заходів з покращення
надійності та якості роботи електричних мереж та електроустаткування;
Виконувати та оцінювати електротехнічні вимірювання;
Аналізувати
заходи
щодо
підвищення
рівня
енергоефективності
електроенергетичного та електротехнічного устаткування;
Проводити монтаж, налагодження, технічне обслуговування
і ремонт
електротехнічного, електромеханічного та електронного обладнання;
Використовувати спеціальне програмне забезпечення
з
використанням сучасних цифрових технологій у професійній діяльності;
Виконувати професійні обов'язки із дотриманням вимог правил техніки безпеки,
охорони праці, електробезпеки.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 184 «ГІРНИЦТВО»
Спеціалізація: «Підземна розробка корисних копалин»
МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:


Гірничі підприємства з видобутку та обробки корисних копалин (шахти,
розрізи, кар’єри, фабрики);
 Шахто-та метробудівельні компанії, організації;
 Воєнізована гірничорятувальна служба України.
ОСНОВНІ ПОСАДИ, НА ЯКИХ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ ВИПУСКНИКИ:
 Майстер буровий;
 Майстер гірничий видобувної дільниці;
 Майстер гірничий підготовчої дільниці;
 Майстер дільниці буропідривних робіт;
 Диспетчер шахтного (кар’єрного) транспорту;
 Диспетчер гірничий;
 Майстер гірничий транспортної дільниці;
 Майстер гірничий дільниці з ремонту гірничих виробок;
 Майстер гірничий дільниці вентиляції і техніки безпеки;
 Технік з підготовки технічної документації;
 Хронометражист.

ВИПУСКНИКИ ЗНАЮТЬ:






Принципи формування моделі технології гірничого виробництва з
урахуванням безпечних умов праці;
Призначення, характеристику, умови роботи технологічних об’єктів з
видобутку корисних копалин;
Технології розробки і способи моделювання різних видів гірничих робіт;
Умови застосування та методи оцінки ефективності роботи різного виду
гірничого обладнання
та устаткування;
Принципи організації виробництва, виконання
основних і допоміжних
технологічних процесів та операцій.

ВИПУСКНИКИ ВМІЮТЬ:







Оцінювати характер поведінки масиву гірничих порід, що визначає умови,
технологію і безпеку ведення різних видів гірничих робіт;
Виділяти основні фактори, що характеризують технологію гірничих робіт (розкриття,
підготовку, системи розробки, транспорт, вентиляцію);
Будувати технологію ведення гірничопідготовчих, очисних робіт у різних гірничогеологічних умовах та при різному компонуванні обладнання, застосовуючи основи
технологічного проєктування та сучасні цифрові технології і прикладні програми;
Організовувати роботи різних видів та з видобування корисних копалин в цілому;
Обґрунтовувати прийняті рішення;
Виконувати професійні обов’язки із дотриманням вимог правил безпеки, охорони
праці та охорони навколишнього середовища.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 274 «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАСНПОРТ»
Спеціалізація: «Обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів»
МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:






Спеціалізовані автотранспортні підприємства різних форм
власності та видів
економічної діяльності;
Автотранспортні підприємства різних галузей промисловості;
Автобудівельні компанії;
Станції технічного обслуговування автомобілів різних форм власності;
Структурні підрозділи автомобільного транспорту підприємств, установ та організацій.

ОСНОВНІ ПОСАДИ, НА ЯКИХ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ ВИПУСКНИКИ:









Механік автоколони;
Механік з експлуатації автомобілів;
Майстер дільниці з ремонту автомобілів;
Майстер дільниці з ремонту двигунів;
Майстер дільниці з ремонту електрообладнання автомобілів;
Механік з технічного обслуговування автомобілів;
Майстер допоміжної дільниці з ремонту автомобілів і двигунів;
Технік виробничо-технічного відділу.

ВИПУСКНИКИ ЗНАЮТЬ:








Принципи будови автомобілів різних марок та призначень;
Основні експлуатаційні властивості автомобілів;
Призначення і особливості улаштування вузлів та агрегатів автомобілів;
Основні принципи проєктування і розрахунку конструктивних елементів та обладнання
дільниці з ремонту та технічного обслуговування автомобілів і двигунів;
Технології здійснення ремонту вузлів та агрегатів автомобіля, їх налагодження,
експлуатацію і обслуговування;
Порядок проведення діагностики технічного стану автомобіля;
Організацію роботи автотранспортного підприємства та шляхи підвищення її
ефективності.

ВИПУСКНИКИ ВМІЮТЬ:








Здійснювати діагностування технічного стану автомобілів;
Визначати рівень втрати експлуатаційних властивостей окремими вузлами та агрегатами;
Проводити демонтажно-монтажні роботи при технічному обслуговування та ремонті
автомобілів;
Користуватися інструментом, приладами та пристосуваннями для здійснення ремонтних
та профілактичних робіт;
Розробляти заходи з ефективної та безпечної експлуатації механічного господарства
автопідприємств;
Застосовувати сучасні прикладні програми при вирішенні технічних завдань, виконанні
конструкторської документації;
Виконувати професійні обов’язки із дотриманням вимог техніки безпеки і охорони праці.

