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«ПОЛІТЕХНІКА»



051 Економіка
071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 
292 Міжнародні економічні відносини

ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ



133 Галузеве машинобудування
136 Металургія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
161 Хімічні технології та інженерія

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 



081 Право
281 Публічне управління та адміністрування

ЮРИДИЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ



ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ 
ТА БІЗНЕС - ОСВІТИ

073 Менеджмент
075 Маркетинг

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ

121 Інженерія програмного 
забезпечення
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Фаховий іспит – форма вступного випробування у закладі вищої освіти, яка передбачає очну або 
дистанційну (за рішенням закладу освіти) перевірку здатності до опанування освітньої програми 
певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.

Магістерський комплексний тест (МКТ) – форма вступного випробування, яка передбачає 
оцінювання рівня підготовленості вступника з іноземної мови та права, яке здійснюється 
Українським центром оцінювання якості освіти.

Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) – форма вступного випробування, яка 
передбачає оцінювання готовності вступника до опанування освітньої програми 
магістерського рівня, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти.

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про 
його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад 
освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні 
сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у 
тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі 
інформацію.

ВСТУП 2022: НОВАЦІЇ

Результати ЄВІ та ЄФВВ 2019-2021 років – можуть використовуватись.!!!

https://osvita.ua/test/test_office/822/
https://osvita.ua/test/test_office/822/




ОСНОВНІ ДАТИ

 з 9:00 27.06 (червня) 
до 18:00 18.07 (липня).

основна сесія  
з 10-17.08 (серпня);

додаткова сесія (з 7.09 до 10 09);
спеціальна сесія (вересень-жовтень)

з 01.08 (серпня)
до 15.09 (вересня)

20-25 вересня/
з 01 липня по 30 листопада.

Реєстрація приймальною 
комісією

 

Проведення магістерських тестів

Реєстрація електронних кабінетів  та 
завантаження необхідних документів 

Зарахування на бюджет/
на контракт



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВИМОГИ (БЮДЖЕТ / КОНТРАКТ)

081 Право
Магістерський комплексний тест (іноземна мова 
та право) або результати тесту з права єдиного 
фахового вступного випробування з права та 

результати єдиного вступного іспиту з іноземної 
мови 2019 - 2021 років (у будь-яких комбінаціях)

Перелік основних вимог
за спеціальностями



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВИМОГИ (БЮДЖЕТ / КОНТРАКТ)
051 Економіка

Магістерський тест навчальної 
компетентності та фаховий іспит у закладі освіти

або результати єдиного вступного іспиту з 
іноземної мови 2019 - 2021 років та фаховий 

іспит у закладі освіти

071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини



121 Інженерія програмного забезпечення

Фаховий іспит у закладі освіти 
на бюджет,

мотиваційний лист – на контракт

133 Галузеве машинобудування
136 Металургія
141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані 
технології
161 Хімічні технології та інженерія

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВИМОГИ (БЮДЖЕТ / КОНТРАКТ)



Необхідні документи

 документ, що посвідчує особу та ІПН;

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см; 

 документ про освіту з додатком;

 військово-обліковий документ (для хлопців);

 документи, що підтверджують право на пільги (за 

наявності).
  





Міжнародна академічна 
мобільність

Програма семестрового (92 дні) 
студентського стажування в 

Гуманітарно-Природничому          
                                 Університеті 

імені Яна Длугоша в Ченстохові 
(UJD) Республіки Польща 

за наступними напрями:
 Економіка;
 Бухгалтерський облік і 

податки;
 Інженерія безпеки;
 Інноваційні технології та 

сучасні матеріали;
 Інформатика.



http://osvita.ua/

https://www.duet.edu.ua/

https://vstup.edbo.gov.ua/

Інформаційна підтримка

https://testportal.gov.ua/

http://osvita.ua/
https://www.duet.edu.ua/
https://vstup.edbo.gov.ua/
https://testportal.gov.ua/


  СУПРУН Анатолій Анатолійович
заступник ректора з питань роботи Приймальної комісії 

Державного університету економіки і технологій

Телефон: (098)424-12-45      Еmail: 

suprun_aa@duet.edu.ua
  ПУРІЙ Ганна Володимирівна

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії Державного 

університету економіки і технологій

    Телефон: (067)939-95-56

    Еmail: 

puriy_av@duet.edu.ua

  ЗАСЕЛЬСЬКИЙ Ігор Володимирович

Відповідальний секретар Приймальної 

комісії Державного університету 

економіки і технологій

    Телефон: (097)940-56-65

   Еmail: 

zasicom82ti@gmail.com



Заголовки слайда 

Підзаголовки 
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