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1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви 

тільки в електронному вигляді. 

2. У паперовому вигляді подають заяви у наступних випадках: 

- для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, 

відповідно до Правил прийому до ДонНАБА у 2019 році; 

- при наявності розбіжностей в прізвищі, імені, по батькові, даті 

народження, статі або громадянстві вступника в його документах; 

- у разі подання іноземного документа про освіту; 

- у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого 

до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

- у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню 

або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі; 

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати 

заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою 

приймальної комісії закладу вищої освіти. 

3. Реєстрація електронних кабінетів розпочинається 01 липня та 

закінчується о 18.00 30 серпня за посиланням http://ez.osvitavsim.org.ua. 

4. Прийом заяв в електронному та паперовому вигляді розпочинається 10 

липня і закінчується: 

- о 18.00 годині 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, 

вступних іспитів або творчих конкурсів; 

- о 18.00 годині 22 липня для осіб, які вступають тільки на основі 

сертифікатів ЗНО. 

5.  Вступник має право подати до 7 заяв на 4 спеціальності. 

При поданні заяви вступнику необхідно вказати пріоритетність від 1 до 7, 

де 1 – це найбільша пріоритетність. Після реєстрації заяви у ЗВО 

пріоритетність змінити неможливо. 

6. У 2018 році приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 

років, крім оцінок з іноземної мови (приймаються лише сертифікати 2018 та 

2019 року). 

7. Реєстрація на ЗНО 5 лютого – 25 березня 2019 року. 

8. Рекомендуємо реєструватися на складання максимальної кількості 

конкурсних предметів ЗНО – 4 предмета. 

 

 

 

ПАМ’ЯТКА ВСТУПНИКА 

2019 РОКУ 
 

http://ez.osvitavsim.org.ua/
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9. Творчий конкурс проводиться у два етапи: 

- Рисунок 

- Композиція 

В академії діють підготовчі курси до творчого конкурсу. 

10. Конкурсний бал розраховується за формулою: 
 

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1+К2*П2+К3*П3+К4*А 
 

де П1, П2 – оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів; 

П3 – оцінка ЗНО, вступного іспиту з третього предмету або творчого 

конкурсу; А – середній бал атестата, переведений в шкалу від 100 до 200 

балів. 

 Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), 

галузевий (ГК), сільський (СК) коефіцієнти шляхом множення на їх добуток, 

причому 

РК = 1,04 

ГК = 1,02 для заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності:  

- 101 Екологія,  

- 133 Галузеве машинобудування, 

- 192 Будівництво та цивільна інженерія, 

- 274 Автомобільний транспорт. 

СК = 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня 

завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню 

освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу. 

11. Рекомендації до зарахування: 

- виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування 

на місця за кошти державного бюджету – до 18.00 31 липня 2019 року; 

- за кошти фізичних та юридичних осіб (денна та заочна форма) – до 30 

вересня 2019 року. 

12. Зарахування до академії: 

- за державним замовленням на денну та заочну форму навчання – до 12.00  

1 серпня 2019 року; 

- за кошти фізичних та юридичних осіб на денну та заочну форму навчання 

– до 30 вересня 2019 року. 

13. Документи, які додаються до заяви: 

- Сертифікат ЗНО для випускників шкіл. 

- Атестат про повну загальну середню освіту та додаток до нього. 

- Медична довідка за формою 086-о. 

- 6 кольорових фотокарток для документів розміром 3×4 см. 

- Копії паспорта ідентифікаційного коду.  

- папка. 

- Копія військового квитка або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних. 



ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 

ПЕРЕЛІК 

конкурсних предметів та творчих конкурсів для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі загальної 

середньої освіти 

 
Спеціальність Назва спеціалізації Перелік конкурсних 

предметів Код назва 

051 Економіка 

Економіка в будівництві та 

житлово-комунальному 

господарстві 

1. Українська мова та 

література 

2. Математика 

3. Іноземна мова або 

географія 

073 Менеджмент 

Менеджмент у будівництві 

та житлово-комунальному 

господарстві 

1. Українська мова та 

література 

2. Математика 

3. Іноземна мова або 

географія 

101 Екологія 
Екологія та охорона 

навколишнього середовища 

1. Українська мова та 

література 

2. Біологія 

3. Хімія або географія 

133 
Галузеве 

машинобудування 

Підйомно-транспортні, 

будівельні, дорожні машини 

і обладнання 

1. Українська мова та 

література 

2. Математика 

3. Фізика або іноземна 

мова 

191 
Архітектура та 

містобудування 

Архітектура будівель та 

споруд 

1. Українська мова та 

література 

2. Математика 

3. Творчий конкурс 

192 
Будівництво та 

цивільна інженерія 

Промислове та цивільне 

будівництво 

1. Українська мова та 

література 

2. Математика 

3. Фізика або іноземна 

мова 

Технології будівельних 

конструкцій, виробів і 

матеріалів 

Автомобільні дороги та 

аеродроми  

Водопостачання та 

водовідведення 

Теплогазопостачання та 

вентиляція 

Міське будівництво та 

господарство 

274 
Автомобільний 

транспорт 

Автомобілі та автомобільне 

господарство 

1. Українська мова та 

література 

2. Математика 

3. Фізика або іноземна 

мова 
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ПЕРЕЛІК 

конкурсних предметів та творчих конкурсів для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на небюджетні конкурсні пропозиції на основі загальної 

середньої освіти 

 
Спеціальність Назва спеціалізації Перелік конкурсних 

предметів Код назва 

051 Економіка 

Економіка в будівництві та 

житлово-комунальному 

господарстві 

 

1. Українська мова та 

література 

2. Математика 

3. Історія України або 

географія 

073 Менеджмент 

Менеджмент у будівництві та 

житлово-комунальному 

господарстві 

 

1.Українська мова та література 

2.Математика 

3. Історія України або 

географія 

101 Екологія 
Екологія та охорона 

навколишнього середовища 

 

1.Українська мова та література 

  2.Біологія 

  3. Іноземна мова або географія 

133 
Галузеве 

машинобудування 

Підйомно-транспортні, будівельні, 

дорожні машини і обладнання 

  

  1.Українська мова та література 

  2.Математика 

  3.Іноземна мова або географія 

191 
Архітектура та 

містобудування 
Архітектура будівель та споруд 

   

  1.Українська мова та література 

  2.Математика 

  3.Творчий конкурс 

192 

 

Будівництво та 

цивільна інженерія 

Промислове та цивільне 

будівництво 

  1.Українська мова та література 

  2.Математика 

  3. Іноземна мова або географія 

Технології будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів 

Автомобільні дороги та аеродроми  

Водопостачання та водовідведення 

Теплогазопостачання та 

вентиляція 

Міське будівництво та 

господарство 

274 
Автомобільний 

транспорт 

Автомобілі та автомобільне 

господарство 

  

  1.Українська мова та література 

  2.Математика 

  3.Іноземна мова або географія 

 

 

В ДонНАБА Вас чекає якісна освіта та яскраве студентське життя 

 

Приймальна комісія: 

м. Краматорськ 

вул. Героїв Небесної Сотні (Лазо), 14 

телефон: (095) 084-17-86 

E-mail: vstup@donnaba.edu.ua 

web-сайт: donnaba.edu.ua 

mailto:vstup@donnaba.edu.ua

