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1.1. Це положення розроблено відповідно до вимог “Умов прийому до 
вищих навчальних закладів України у 2016 році”, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України № 1085 від 15 жовтня 2015 року, наказу 
Міністерства освіти і науки України 06 червня 2016 року № 622 зареєстрованих 
в Міністерстві юстиції 14 червня 2016 р. за № 860/28990 “Про затвердження 
змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році”, 
“Правил прийому до Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара у 2016 p.”, затверджених Вченою радою Дніпропетровського 
національного університету імені Олеся Гончара 14.12.2015 р. протокол № 6 та 
введених в дію наказом ректора ДНУ № 422 від 14 грудня 2015 p., рішення 
Вченої ради Дніпропетровського національного університету імені Олеся 
Гончара від 01.07.2016 р. протокол № 14 “Про затвердження “Змін до Правил 
прийому до Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара у 
2016 р.””, та визначає порядок прийому на навчання для здобуття ступеня 
магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста в Дніпропетровському 
національному університеті імені Олеся Гончара у 2016 році.

1.2. До Дніпропетровського національного університету імені Олеся 
Гончара приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без 
громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, 
мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили 
бажання здобути вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 
або освітнім ступенем магістра. Усі особи, які здобувають вищу освіту в 
університеті, мають рівні права та обов’язки.

1.3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або освітнім ступенем магістра 
на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо цей освітньо- 
кваліфікаційний рівень або ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше
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за кошти державного або місцевого бюджету. Особи, які здобули освітньо- 
кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного бюджету, можуть 
здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб.

1.4. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 
або освітнього ступеня магістр здійснюється на базі здобутого освітньо- 
кваліфікаційного рівня бакалавр за відповідним напрямом підготовки 
(спеціальністю).

Особа може вступити до університету для здобуття ступеня магістра на 
основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного 
проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала 
диплома бакалавра. Університет визначає для такої категорії осіб додатковий 
рік навчання, протягом якого вивчаються вибрані дисципліни з навчального 
плану підготовки бакалавра даної спеціальності.

1.5. Навчання за освітньою програмою магістра забезпечує одночасне 
здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та отримання ступеня магістра 
на базі відповідної освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. 
Здобуття ступеня магістра може здійснюватися на базі відповідної освітньо- 
професійної програми підготовки спеціаліста.

1.6. Здобуття ступеня магістра на базі відповідної освітньо-професійної 
програми підготовки спеціаліста може здійснюватися за кошти фізичних або 
юридичних осіб.

1.7. Прийом до Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара на навчання для здобуття ступеня магістра або освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за конкурсом за 
спеціальностями та освітніми програмами (окремо на денну та заочну форми 
навчання).

2. Організація конкурсного відбору

2.1. Кількість місць для прийому на навчання в Дніпропетровському 
національному університеті імені Олеся Гончара для здобуття ступеня магістра 
або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за рахунок коштів державного 
бюджету визначається затвердженими Міністерством освіти і науки України 
обсягами підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та 
освітнього ступеня за державним замовленням.

Прийом на навчання за програмами підготовки спеціаліста, магістра за 
державним замовленням або з оплатою вартості навчання за рахунок коштів 
фізичних (юридичних) осіб здійснюється виключно в межах ліцензованих 
обсягів прийому.

2.2. При прийомі на навчання за програмами підготовки спеціаліста, 
магістра осіб, які подають документ про здобутий в іноземних державах 
освітньо-кваліфікаційний рівень або освітній ступінь, обов’язковою є 
процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний
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рівень або освітній ступінь, що проводиться Міністерством освіти і науки 
України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється 
протягом першого року навчання.

2.3. Іноземці, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра в 
Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара або в 
іншому вищому навчальному закладі України, мають право брати участь у 
конкурсі щодо прийому на навчання для здобуття ступеня магістра або 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з оплатою вартості навчання на 
основі договорів.

2.4. Прийом документів від осіб, які вступають на денну або заочну 
форми навчання в університеті за програмами підготовки спеціаліста, магістра, 
розпочинається 6 липня й закінчується: 11 липня для осіб, які вступають на 
основі освітньо-кваліфікаційного рівня (освітнього ступеня) бакалавра, 
здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальністю); 14 липня для осіб, 
які вступають на основі ступеня бакалавра, здобутого за відповідною 
спеціальністю. Строки проведення додаткових вступних випробувань: 12-14 
липня. Вступні екзамени з іноземної мови проводяться 15-17 липня. Строки 
проведення фахових вступних випробувань: 18-22 липня. Рейтингові списки 
вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюються не 
пізніше 24 липня.

Терміни виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог щодо 
зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали 
документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, 
інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії 
університету -  до 29 липня, за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 
5 серпня

Зарахування осіб, які вступають на навчання в університеті для здобуття 
ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за державним 
замовленням, здійснюється не пізніше 15 вересня, за кошти фізичних або 
юридичних осіб -  не пізніше ЗО серпня.

2.5. Особи, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
(освітнім ступенем) бакалавра, подають до приймальної комісії університету 
особисту заяву щодо прийому на навчання, у якій вказують спеціальність 
(освітню програму) та форму навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень або 
ступінь, який бажають здобути.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра в 
Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара в 
поточному році, до заяви додають копію документа, що посвідчує особу та 
громадянство, та 4 кольорові фотокартки розміром 3x4 см.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра в 
Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара в 
попередні роки, або в поточному навчальному році як другу базову вищу 
освіту, або в іншому вищому навчальному закладі, до заяви додають:

• документ державного зразка про відповідну базову вищу освіту
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(оригінал або його копію) та додаток до нього;
• копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
• 6 кольорових фотокарток розміром 3x4 см.
Усі копії завіряються за оригіналами приймальною комісією університету 

або в установленому порядку.
Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної 

дільниці), оригінали документу про базову вищу освіту (при поданні його копії) 
вступник пред’являє особисто.

2.6. Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня магістра або 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється на підставі 
конкурсних балів осіб, які беруть участь у конкурсі.

Конкурсний бал вступників на навчання для здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра на основі базової або 
повної вищої освіти обчислюється як сума результату фахового випробування, 
вступного екзамену з іноземної мови, середнього бала за додатком до диплому 
бакалавра та додаткового вступного випробування (у разі його проведення при 
вступі на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки) 
відповідно до Правил прийому.

2.7. Фахові вступні випробування, екзамени з іноземної мови та 
додаткові вступні випробування при прийомі на навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра проводяться у 
письмовій формі з використанням тестових технологій.

Усі складові конкурсного балу вступника на навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра 
розраховуються за 100-бальною шкалою. Якщо оцінки у додатку до диплома 
бакалавра вступника виставлені за 5-бальною шкалою оцінок, то вони 
приводяться до системи рейтингових оцінок (за 100 бальною шкалою) шляхом 
множення середнього балу за додатком до диплома бакалавра на коефіцієнт 20.

Середній бал за додатком до диплома бакалавра вступника обчислюється 
як середнє арифметичне усіх рейтингових оцінок із диференційованих заліків, 
іспитів та рейтингових оцінок за результатами державної атестації.

2.8. Приймальна комісія університету допускає до участі у конкурсному 
відборі для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра 
вступників, які отримали: не нижче 40 балів за результатами фахового 
вступного випробування (ЗО балів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста), не нижче 20 балів зі вступного екзамену з іноземної мови, не 
нижче 40 балів за результатами додаткового вступного випробування (у 
випадку вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня (освітнього ступеня) 
бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)).

Приймальна комісія університету має право до початку вступних 
випробувань змінити граничні межи балів для допуску до участі в конкурсному 
відборі вступників. Відповідне рішення має бути затверджене та оприлюднене 
на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті університету.
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2.9. Особи, які без поважних причин не з ’явились на фахове вступне 
випробування або вступний екзамен з іноземної мови, або додаткове вступне 
випробування у зазначений за розкладом час, або за результатами фахового 
вступного випробування, вступного екзамену з іноземної мови, додаткового 
вступного випробування отримали оцінку нижче встановленого граничного 
значення, до участі у конкурсі не допускаються.

2.10. Конкурсні бали осіб, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування 
на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або 
ступеня магістра, відображаються у «Відомості рейтингу конкурсних балів 
вступників (за конкретною спеціальністю, освітньою програмою та формою 
навчання)», що укладається приймальною комісією після закінчення терміну 
проведення фахових вступних випробувань, вступних екзаменів з іноземної 
мови та додаткових вступних випробувань (у разі їх проведення).

2.11. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, конкурсний бал вноситься 
до Єдиної бази.

2.12. Право на першочергове зарахування до університету на навчання 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра 
мають:

• особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» 
надане таке право;

• особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної за
хищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

• особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

• інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильсь
кій АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено 
причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслі
док Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу -  категорія 1 та особи, 
які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з момен
ту аварії до прийняття постанови про відселення, -  категорія 2;

• особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 
2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про 
захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово- 
патріотичного виховання молоді» надане таке право;

• учасники міжнародних студентських олімпіад;
• призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) II етапу 

Всеукраїнських студентських олімпіад з відповідних спеціальностей (напрямів 
підготовки);

• одноосібні переможці (особи, нагороджені дипломами І ступеня) II 
туру Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з природничих, 
технічних і гуманітарних наук.
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2.13. Право, визначене пунктом 2.12 цього розділу, поширюються на 
учасників міжнародних студентських олімпіад, призерів II етапу 
Всеукраїнських студентських олімпіад та на одноосібних переможців II туру 
Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з природничих, 
технічних і гуманітарних наук, які проводились у період навчання вступника у 
вищому навчальному закладі за освітньо-професійною програмою підготовки 
бакалавра (спеціаліста).

Факт участі або перемоги вступника в олімпіаді або конкурсі 
встановлюється за відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.

2.14. Права, зазначені у пунктах 2.12 та 2.13, надаються вступникам за 
інших рівних умов за черговістю, визначеною відповідними пунктами Правил 
прийому.

3. Порядок зарахування на навчання 
за результатами конкурсного відбору

3.1. Рішення щодо рекомендації на навчання для здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра приймаються 
приймальною комісією університету.

3.2. У межах кожного рейтингового списку вступників для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за кожною спеціальністю 
(спеціалізацією, освітньою програмою) рішенням Кабінету Міністрів України 
може визначатися гарантований обсяг (до 5 відсотків) місць державного 
замовлення для окремих категорій вступників, визначених законом. 
Зарахування осіб, визначених у цьому пункті, відбувається за конкурсом 
відповідно до конкурсного бала вступника.

3.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста або ступеня магістра за рахунок коштів державного бюджету 
рекомендуються особи, які мають на це право та за відповідним рейтингом 
отримали конкурсні бали, не менші граничних значень.

3.4. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників 
здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, 
що фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності -  у межах 
ліцензованого обсягу.

3.5. Вступники, які отримали рекомендацію приймальної комісії на 
навчання за освітніми програмами підготовки спеціаліста або магістра за 
рахунок коштів державного бюджету, зараховуються до Дніпропетровського 
національного університету імені Олеся Гончара лише за умови виконання 
ними вимог для зарахування на місця державного замовлення: подати у 
п’ятиденний термін (після оголошення списку рекомендованих до зарахування 
осіб) до приймальної комісії університету оригінали документу державного 
зразка про здобуту базову вищу освіту та додатку до нього.

Особи, які в установлений строк (п’ять календарних днів) не подали до 
приймальної комісії університету оригінали відповідних документів (не
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виконали вимог для зарахування), утрачають право зарахування на навчання за 
державним замовленням в університеті.

3.6. Особи, які брали участь у конкурсі щодо зарахування на навчання 
для здобуття ступеня магістра (на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного 
рівня (освітнього ступеня) бакалавра за відповідним напрямом підготовки), але 
не отримали рекомендацію на навчання, не утрачають права брати участь у 
конкурсі на навчання для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста з визначеним конкурсним балом.

3.7. Особи, які не зараховані на навчання для здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра за рахунок коштів 
державного бюджету, мають право брати участь у конкурсі на навчання за 
відповідними освітніми програмами з оплатою вартості навчання за рахунок 
коштів фізичних (юридичних) осіб.

За особистими заявами таких вступників приймальна комісія вносить їх 
конкурсні бали до «Відомості рейтингу конкурсних балів вступників (за 
конкретною спеціальністю, освітньою програмою та формою навчання) з 
оплатою вартості навчання на договірній основі».

3.8. За умови однакових конкурсних балів, переважне право щодо 
зарахування на навчання за освітніми програмами підготовки спеціаліста або 
магістра мають особи з вищим показником середнього бала за додатком до його 
диплома бакалавра.

3.9. Особи, які за наслідками конкурсного відбору не рекомендовані 
приймальною комісією на навчання за певною формою навчання, можуть за їх 
особистою заявою рішенням приймальної комісії бути допущені до участі у 
конкурсі (в межах вакантних місць) щодо зарахування за іншою формою 
навчання з відповідними джерелами його фінансування.

3.10. Усі питання, пов’язані з прийомом до Дніпропетровського 
національного університету імені Олеся Гончара на навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або освітнього ступеня магістра, 
вирішуються приймальною комісією відповідно до «Умов прийому до вищих 
навчальних закладів України у 2016 році», «Правил прийому до 
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 
2016 році» та цього Положення.

Відповідальний секретар ^
приймальної комісії, професор - ] <....... О.В. Хамініч


