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Дмитро Кузьменко, студент пер-
шого курсу механіко-математич-
ного факультету. Неодноразовий 
призер Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з математики (двічі третє 
місце і двічі – перше). Брав участь 
у міжнародних олімпіадах і фести-
валях. Три рази взяв призові місця  
на Київському міжнародному фі-
зико-математичному фестивалі. У 
2008 році отримав спеціальний приз 
оргкомітету Всеукраїнської олім-
піади з математики «за творчий та 
оригінальний підхід до вирішення 
олімпіадних задач», а в 2009-ому – 
Диплом переможця  Міжнародного 
математичного турніру. Неоднора-
зовий призер Всеукраїнського кон-
курсу-захисту наукових робіт Малої 
академії наук (у 2008 році посів дру-
ге місце, у 2009-ому – перше). Нео-
дноразово нагороджувався Дипло-
мами Міністерства освіти і науки 
України, має іменний годинник від 
Президента України В. А. Ющенка і 
є Президентським лауреатом.

ВІДРОДЖЕНО 
СТУДЕНТСЬКЕ 

НАУКОВЕ  ТОВАРИСТВО 

ТАЛАНОВИТІ 
СТАНУТЬ 

ПРОФЕСОРАМИ
Відбулася  установчо -вибор -

на  конференція  студентського  
наукового  товариства  Дніпро -
петровського  національного  
університету  імені Олеся  Гонча-
ра . Головою товариства  обрано  
юриста  Дмитра  Трескіна . Його 
заступниками  стали  фізтехі -
вець  Микола  Гришин  та еконо -
міст Людмила  Лернер . До  скла -
ду  ради  СНТ  увійшли голови  
факультетських  відділень . На-
уковим  керівником  товариства  
затверджено  доцента  кафедри  
фізичної  та економічної  геогра -
фії О . Є. Афанасьєва .

Відроджено  студентське  науко -
ве товариство , яке  активно  діяло  в 
університеті  до  90- х років  минуло -
го  століття . Серед  найголовніших  
його  обов ’язків  - пропагувати  до -
сягнення  вчених  університету  та  
принципи  наукової  етики , сприяти  
студентам  у створення  об ’єктів  ін-
телектуальної  власності , залучати  
їх  до  участі  в гуртках , олімпіадах , 
конкурсах , конференціях , семіна -
рах , дежбюджетних  та  госпдоговір -
них  роботах , сприяти  впроваджен -
ню  наукових  результатів  молоді  в 
практику  тощо . 

Членом  СНТ  може  стати  кожен  
студент , який  любить  науку . За  
умови  успішного  навчання  та сут -
тєвих  наукових  досягнень  (перемо -
га  на  Всеукраїнських , міжнародних  
наукових  конкурсах , олімпіадах , 
отримання  грантів  на виконання  
наукових  проектів , урядової  та  
Президентської  стипендій ) за  по-
данням  ради  СНТ  університет  за-
охочуватиме  студентів  Грамотами , 
преміями , коштами  на участь  у Все -
українських  конференціях .

О. АФАНАСЬЄВ.

СТУДЕНТСЬКЕ  ЖИТТЯ
ІМЕННІ  СТИПЕНДІАТИ  НАШОЇ  ALMA  MATER

Олена Щербаченко стала пере-
можницею ІІІ Міжнародного кон-
курсу на кращу студентську робо-
ту, присвячену актуальним питан-
ням пакувальної індустрії, який на 
базі Національного університету 
харчових технологій (Київ) про-
водили Міністерство освіти і на-
уки України, клуб шанувальник ів 
та журнал «Упаковка». Дівчина 

одержала Диплом і медаль.
Випускниця-дизайнер розповідає, 

що за основу робіт на конкурс вона 
обрала сх ідну культуру. Східні  орна-
менти, візерунки, конструкції упако-
вок,  на її думку, привертають увагу 
до солодких прянощів парфум.

Т. ТОМІНА.
(За інформацією на сайт і ДНУ 

імені Олеся  Гончара).  

Літературний альманах «Витра-
жи» започатковано п’ять років то -
му. Журнал набув популярності не 
тільки серед студентів, а й серед 
викладацького складу. На жаль, 
через зміну поколінь студентів ви-
дання тимчасово призупинялося. 

Але ось воно знову відроджуєть-
ся. Його сторінки, як і раніше, про-
понують читачеві такі чуттєві , щи-
рі, філософськ і, а іноді й кумедні 
витвори студентської творчості.

М. ЯКОВЕНКО,
 головний редактор.

НА  ІІІ  МІЖНАРОДНОМУ  КОНКУРСІ  НА  КРАЩУ  УПАКОВКУ

ДИПЛОМ  І  МЕДАЛЬ

НА  ФАКУЛЬТЕТІ  ПРИКЛАДНОЇ  МАТЕМАТИКИ

ЛІТЕРАТУРНИЙ  АЛЬМАНАХ  «ВИТРАЖИ»

 

ІНФОРМАЦІЯ  ДЛЯ  АБІТУРІЄНТА-2010
СТРОКИ  ПРИЙОМУ 

ЗАЯВ  І  ДОКУМЕНТІВ, 
ПРОВЕДЕННЯ 

ВСТУПНИХ  ЕКЗАМЕНІВ, 
ТВОРЧИХ  КОНКУРСІВ, 
КОНКУРСНОГО  ВІДБОРУ 

ТА  ЗАРАХУВАННЯ 
Початок прийому заяв та 

документів 15 липня 2010 
року за адресою: м. Дніпро-
петровськ, вул. Казакова, 18 
(14-ий корпус), кім 205. Теле-
фон: 0562-33-58-84.
Закінчення прийому заяв 

та документів від осіб, які 
мають складати вступні ек-
замени або проходити твор-
чі конкурси, співбесіди, що 
проводить університет, 22 
липня 2010 року.
Закінчення прийому заяв 

та документів від осіб, які не 
складають вступних екзаме-
нів і не проходять творчі кон-
курси, співбесіди, 31 липня 
2010 року.
Строки проведення універ-

ситетом вступних екзаменів, 
творчих конкурсів, співбесід 
–  23-31 липня 2010 року.
Термін оприлюднення рей-

тингового списку вступників: 
не пізніше 1 серпня 2010 року.
Термін зарахування вступ-

ників: за державним замов-
ленням – не пізніше 10 серп-
ня; за кошти фізичних та 
юридичних осіб – після зара-
хування на місця державно-
го замовлення відповідного 
напряму підготовки, але не 
пізніше 25 серпня. На заочну 
форму навчання: за дер-
жавним замовленням – не 
пізніше 15 серпня; за кошти 
фізичних і юридичних осіб 
– після зарахування на місця 
державного замовлення від-
повідного напряму підготов-
ки, але не пізніше 10 серпня.

ПОРЯДОК  ПРИЙОМУ 
ЗАЯВ  І  ДОКУМЕНТІВ
Вступники особисто по-

дають заяву про вступ до 
приймальної комісії універ-
ситету, в якій вказують на-
прям підготовки (у разі всту-
пу на навчання для здобуття 
освітньо -кваліфікаційного 
рівня бакалавра) або спеці-
альність (у разі вступу  на 
нав чан ня для  здобуття 
освітньо -кваліфікаційного 
рівня спеціаліста , магістра) 
та форму навчання.
Особа, яка вступає до уні-

верситету на основі повної 
загальної середньої освіти, 
має право подати заяву про 
участь у конкурсному відборі 
щодо зарахування на навчан-
ня для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бака-
лавра не більш ніж за п’ятьма 
напрямами підготовки.

 До заяви вступник додає: 
документ державного зра-

зка про раніше здобутий 
освіт ній (освітньо-кваліфі-
каційний) рівень, на основі 
якого здійснюється вступ , 
і додаток до нього, за осо-
бистим вибором оригінали 
або завірені копії; 
медичну довідку за фор-

мою 086-о або її копію; 
шість  кольорових фото-

карток розміром 3 х 4 см. 
Особи, які вступають на 

основі повної загальної се-
редньої освіти, додатково 
подають сертифікат Укра-
їнського центру оцінювання 
якості освіти (або його ко-
пію), виданий у рік вступу, 
з оцінками з предметів, що 
визначені правилами при-
йому для конкурсного відбо-
ру щодо вступу  на обраний 
напрям підготовки (спеці-
альність). Вступники, які по-
дають сертифікат з кількістю 
балів нижче 124 (хоча б з од-
ного із визначених конкурс-
них предметів), до участі у 
конкурсному відборі не до-
пускаються. 

 Особи з обмеженими фі-
зичними можливостями (ін-
валіди І та ІІ груп, діти-інва-
ліди) мають право, за їх ви-
бором, брати участь у кон-
курсі за результатами вступ -
них екзаменів з конкурсних 
предметів в університеті або 
за результатами зовнішньо-
го незалежного оцінювання 
навчальних досягнень. 

 Право брати участь у кон-
курсі за результатами вступ -
них екзаменів з конкурсних 
предметів в університеті в 
разі їх неучасті у зовнішньо-
му незалежному оцінюванні 
навчальних досягнень ма-
ють: 
громадяни України, звіль-

нені зі строкової військової 
служби в рік вступу до вищо-
го навчального закладу;
військовослужбовці рядо-

вого, сержантського та стар-
шинського складу, які про-
ходять військову службу за 
контрактом – при вступі на 
заочну форму навчання;
особи, які мають захворю-

вання, вказані в переліку за-
хворювань, що можуть бути 
перешкодою для проходжен-
ня громадянами зовнішньо-
го незалежного оцінювання, 
встановленому Міністер-
ством освіти і науки України 
та Міністерством охорони 
здоров’я України, для яких 
Український центр оціню-
вання якості освіти не може 
забезпечити проходження 
незалежного зовнішнього 
оцінювання навчальних до-
сягнень.
Приймальна комісія уні-

верситету здійснює пере-
вірку відповідності серти-
фікатів Українського центру 
оцінювання якості освіти 
базі даних цього центру та 
факту участі  вступник ів у 
зовнішньому незалежному 
оцінюванні. Письмове під-

твердження Українським 
центром оцінювання якості 
освіти невідповідності сер-
тифіката є підставою для 
відмови вступникові щодо 
його участі у конкурсі та 
зарах ування на навчання. 
У разі зарахування такого 
вступника наказ про зара-
х ування у відповідній час-
тині анулюється . 
Паспорт громадянина 

Укра їни, паспорт громадя-
нина України для виїзду за 
кордон або інший документ, 
який засвідчує особу і грома-
дянство (свідоцтво про наро-
дження для осіб, які за віком 
не мають паспорта), та вій-
ськовий квиток (посвідчення 
про приписку до призовної 
дільниці) і документи, що 
підтверджують його право 
на вступ, вступник пред’яв-
ляє особисто.
При прийнятті на навчання 

для здобуття освітньо-квалі-
фікаційних рівнів бакалавра 
на основі повної загальної 
середньої освіти та спеціа-
ліста, магістра на основі ба-
зової або повної вищої освіти 
осіб, які подають документ 
про здобутий за кордоном 
освітньо - ква ліфікаційний 
рівень, обов’язковою є про-
цедура нострифікації доку-
мента про здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень, що проводиться Мі-
ністерством освіти і науки 
України в установленому по-
рядку. Нострифікація цих до-
кументів здійснюється протя-
гом першого року навчання. 

 Усі копії документів заві-
ряються за оригіналами при-
ймальною комісією універ-
ситету або в установленому 
законодавством порядку.
Документи, що дають пра-

во на вступ у порядку ці-
льового прийому, поза кон-
курсом, за результатами 

співбесіди, які засвідчують 
досягнення визначних успі -
х ів у вивченні профільних 
предметів, які дають право 
на першочергове зараху-
вання при однаковому кон-
курсному балі, вступник по-
дає (пред’являє) особисто у 
терміни, визначені для при-
йому документів. Вступни-
ки мають право подати до 
приймальної комісії інші до-
даткові документи, які, на їх 
думку, можуть бути взяті до 
уваги при конкурсному від-
борі.

ВСТУПНІ 
ВИПРОБУВАННЯ  ТА 
КОНКУРСНИЙ  ВІДБІР
Для проведення відповід-

но до правил прийому вступ -
них екзаменів для вступни-
ків на основі повної загаль-
ної середньої освіти створю-
ються предметні екзамена-
ційні комісії. Для проведення 
фахових випробувань для 
інших категорій вступників 
створюються атестаційні ко-
місії. 
Для конкурсного відбо-

ру осіб, які на основі повної 
загальної середньої освіти 
вступають до університету 
для здобуття освітньо-ква-
ліфікаційного рівня бака-
лавра, зараховуються бали 
сертифіката Українського 
центру оцінювання якості 
освіти, виданого у рік всту-
пу, з предметів, визначених 
Переліком конкурсних пред-
метів – вступних екзаменів, 
творчих конкурсів, яким та-
кож визначаються профіль-
ні та непрофільні предмети, 
мінімальна кількість балів 
сертифіката з профільних 
загальноосвітніх предметів, 
з якими вступник допуска-
ється до участі у конкурсно-
му відборі для зарах ування 
на навчання.

Для конкурсного відбору 
осіб, як і на основі повної 
загальної середньої осві-
ти вступають  для здобуття 
освітньо -кваліфікаційного 
рівня бакалавра, врахову-
ється  середній бал доку-
мента про повну загальну 
середню освіту з округлен-
ням до десятих частин ба-
ла (за 12-бальною шкалою) 
шляхом додавання до суми 
балів сертифіката з кон-
курсних предметів (резуль-
татів вступних випробу-
вань). Оцінки з документа 
про повну загальну серед-
ню освіту, як і виставлені за 
5 -бальною шкалою, врахо-
вуються таким чином: «3» 
відповідає «6», «4» відпо-
відає «9», «5» відповідає 
«12». 
Конкурсний бал особи, 

яка вступає на основі повної 
загальної середньої освіти, 
обчислюється як сума балів 
за визначеними правилами 
прийому предметами із сер-
тифіката Українського цен-
тру оцінювання якості освіти, 
середнього бала документа 
державного зразка про по-
вну загальну середню осві-
ту, результатів творчих кон-
курсів та вступних екзаменів 
у передбачених правилами 
прийому випадках, що оці-
нюються за шкалою від 100 
до 200 балів.
Творчі конкурси прово-

дяться  університетом з ме-
тою перевірки та оцінюван-
ня здібності вступників до 
творчої діяльності за на-
прямами підготовки галу-
зей знань «мистецтво» та 
напрямом підготовки «жур-
налістика».

Програми творчих к он-
к урсів опри люднюються 
на Web-сайті університету 
www.dnu. dp.ua.

 Президентський  стипендіат 
Дмитро КУЗЬМЕНКО .

БУДНІ  ЮРИДИЧНОЇ  КЛІНІКИ
До юридичної клініки  за правовою допомогою звер-

нулася співробітниця університету Лідія Василівна 
Третяк. Вона цікавилася, що треба зробити матері, щоб 
залишити дочці приватний будинок у спадок. Студент-
консультант юридичної клініки, п’ятикурсник Юрій Чер-
кавський надав їй обґрунтовану відповідь у письмовій 
формі. Жінка залишилася вдячною за професійну кон-
сультацію.
За правовою допомогою до юридичної клініки ДНУ 

ім. О. Гончара  протягом  2009 року звернулися близько 
50 осіб. Вони отримали консультації в усній і письмо-
вій формах. Студенти-консультанти підготували про-
цесуальні документи по цивільних та адміністративних 
справах.
Відколи діє юридична клініка, на ї ї адресу  не надій-

шло жодної скарги. Тут завжди раді клієнтам.
О. СОКОЛЕНКО,

директор юридичної клініки.
НА ЗНІМКУ: студент-консультант Ю. ЧЕРКАВСЬКИЙ 

консультує Л. В. ТРЕТЯК.
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Ректор ДНУ імені Олеся Гонча-
ра, проф. М. В. ПОЛЯКОВ та рек-
тор Університету прикладних 
наук м. Міттвайди, проф. Отто  
ЛОТГАР підписали Договір про 
подвійний диплом  за спеціаль-
ністю «Інженер-економіст».
Університет прикладних наук м. 

Міттвайди розташований у Сак-
сонії. Найближчі до нього міста 
– Хемніц, Дрезден, Лейпціг. Уні-
верситету виповнилося 140 років. 
Тут навчається більше 6,5 тисячі 
студентів.  Серед знаменитих ви-
пускників – Фрідріх Опель, один із 
засновників автомобілебудівного 
гіганта, Август Хорш – засновник 
корпорації «Ауді», Вальтер Брук  
– винах ідник системи кольорово-
го телебачення, Герхард Нойман 
– винах ідник авіадвигуна і ко-
лишній віце-президент корпорації 
«Генерал-Електрик» та ін.
Восени 2008 року, як тільки поча-

ли проявлятися ознаки фінансової 
кризи, професори факультету еко-
номіки Університету прикладних 

наук м. Міттвайди передбачили, 
що в разі розвитку й поглиблен-
ня кризи в країні може знизитися 
попит на працівників економічних 
спеціальностей. Щоб підтримати 
набір студентів на високому рів-
ні, факультет розробив програму 
навчання студентів за новою для  
факультету спеціальністю – «Ін-
женер-економіст». Ця програма 
вже працює в одному з універси-
тетів Австрії. Там професори фа-
культету економіки німецького 
університету читають економічні 
дисципліни для студентів техніч-
них спеціальностей.
Нам вдалося домовитися з 

розробниками цієї  програми про 
включення в неї також студентів 
нашого університету (сьогодні 
мова йде тільки  про студентів 
факульте ту міжнародної еконо-
міки). Було складено текст До-
говору і передано  для деталь-
ного ознайомлення основному 
розробнику програми, професо-
ру Томасу Лерму та куратору про-

екту, професору Фолькеру Толк-
мітту (обидва вони є професора-
ми університету м. Міттвайди). 
Після всіх узгоджень н імецьк і ко-
леги запросили нас до себе для 
підписання Договору.
Згідно з Договором студенти 

факультету міжнародної економі-
ки, які навчаються за напрямками 
«Менеджмент» та «Міжнародна 
економіка», закінчують шість  по-
вних семестрів (три курси) в на-
шому університеті, а після цього 
оформляють академвідпустку на 
один рік (два семестри) і протягом 
цього року слухають у Німеччині 
низку технічних дисциплін (фізи-
ку, електроніку, динаміку й ін.) та 
складають відповідні екзамени.
У серпні вони повертаються в 

Україну, поновлюються в ДНУ іме-
ні Олеся Гончара, але не в свою 
групу, а в групу на рік молодшу, 
і відразу ж оформляють ще од-
ну академвідпустку тривалістю в 
один семестр (з вересня по лю-
тий). Цей семестр вони також про-

водять у Німеччині і слухають там 
низку економічних дисциплін. По 
поверненні в Україну цим студен-
там надається  можливість склас-
ти частину пропущених ними дис-
циплін. Друга частина за їх бажан-
ням може бути перезарахована за 
результатами екзаменів, складе-
них у Німеччині. Таким чином ці 
студенти в лютому поновлюються 
в ту ж групу, у яку вони були понов-
лені півроку тому, тобто у вересні.
Далі студенти продовжують 

протягом весняного семестру на-
вчання в ДНУ ім. О. Гончара і пи-
шуть  дві роботи – бакалаврську 
для ДНУ імені Олеся Гончара і 
дипломну для Університету при-
кладних наук м.  Міттвайди.
Після захисту бакалаврської 

роботи в червні у ДНУ ім. О. Гон-
чара вони у зручний для них час 
(липень – жовтень) зах ищають 
дипломну роботу в німецькому 
університеті. У разі успішного ви-
конання навчальної програми в 
Німеччині студенти, залучені до 

цього проекту, одержують німець-
кий диплом спеціаліста за подвій-
ною спеціальністю «Інженер-еко-
номіст».
Основні вимоги, яким повинен 

відповідати студент, щоб його ре-
комендували для участі в програмі 
подвійного диплому: не менше п’я-
ти семестрів навчатися в ДНУ імені 
Олеся Гончара за вказаними спеці-
альностями; мати тільки хороші й 
відмінні оцінки (не обов’язково всі 
п’ятірки) і сертифікат, який свідчить 
про високий рівень володіння ні-
мецькою мовою (не нижче В2).
Звертаюся до студентів 1-2 кур-

сів та абітурієнтів. Договір про по-
двійний диплом – це чудовий  шанс 
одержати європейський диплом. 
Не втрачайте час: вчіть німецьку 
мову (!) і одержуйте хороші оцінки 
з решти дисциплін.

О. ДЖУСОВ, 
завідувач  кафедри 

менеджменту, к. е. н., 
доцент, куратор міжнародного 

проекту з Університетом 
прикладних наук м. Міттвайди.

МІЖНАРОДНА   СПІВПРАЦЯ

ПОДВІЙНИЙ  ДИПЛОМ:  ДНУ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА 
Й  УНІВЕРСИТЕТУ  ПРИКЛАДНИХ  НАУК  м.  МІТТВАЙДИ 

НА ЗНІМКУ: ректор, проф. 
М. В. ПОЛЯКОВ, де кан факуль-
тету міжнародної економіки, 
проф. І. Л. САЗОНЕЦЬ, заві-
дувач кафедри менеджменту, 
доц. О. А. ДЖУСОВ та фрау 
Маріон  ДЕНЕРОВІЦ, дирек-
тор інтернаціонального бюро 
Університету прикладних на-
ук м. Міттвайди фрау Саскія 
ЛАНГХАММЕР і студенти ДНУ 
імені Олеся Гончара, які на-
вчаються в Німеччині, Ольга 
ДЖУСОВА, Ольга БУЛАНКІ-
НА ,  Ольга ДІДЕНКО, Олексій 
СЛИВЕНКО (факультет між-
народної економіки),  Ганна 
БУЛАНКІНА, Яніна ПЕТРЕНКО 
(економічний факультет).

Конкурсний відбір на на-
вчання за освітньо-профе-
сійними програмами підго-
товки спеціаліста, магістра 
здійснюється на підставі 
конкурсних балів осіб, які бе-
руть участь у конкурсі.
Конкурсний бал вступника 

визначається як сума серед-
нього арифметичного усіх 
рейтингових оцінок із дифе-
ренційованих заліків, іспитів 
та рейтингових оцінок за ре-
зультатами державної атес-
тації за додатком до його ди-
плома бакалавра, отриманих 
вступником оцінок за резуль-
татами фахового вступного 
випробування та вступного 
екзамену (для вступників на 
навчання за освітньо-квалі-
фікаційним рівнем магістра) 
з іноземної мови. 
Усі складові конкурсно-

го балу вступника розра-
ховуються за 100-бальною 
шкалою. Якщо оцінки у до-
датку до диплома бакалав-
ра вступника виставлені за 
5-бальною шкалою оцінок, 
то вони приводяться до сис-
теми рейтингових оцінок (за 
100-бальною шкалою) мно-
женням на коефіцієнт 20.
Особи, які беруть участь 

у конкурсі щодо зарахуван-
ня на навчання за освітньо-
професійними програма-
ми підготовки магістра на 
основі базової вищої освіти, 
не утрачають права брати 
участь у конкурсі на навчан-
ня за відповідними освітньо-
професійними програмами 
підготовки спеціаліста  з ви-
значеним у цьому пункті кон-
курсним балом.
Особи, які без поваж-

них причин не з’явилися на 
вступні екзамени або творчі 
конкурси у визначений роз-
кладом час, особи, знання 
яких було оцінено балами 
нижче мінімального рівня – 

124 бали (за шкалою від 100 
до 200 балів), 60 балів (за 
100-бальною шкалою), 4 ба-
ли (за 12-бальною шкалою), 
а також особи, які забрали 
документи після дати закін-
чення прийому документів, 
до участі в наступних вступ -
них екзаменах, творчих кон-
курсах та у конкурсному від-
борі не допускаються. 

ЦІЛЬОВИЙ  ПРИЙОМ 
ДО  УНІВЕРСИТЕТУ
Цільовий прийом організо-

вується : 
відповідно до пункту 6 

статті  22 Закону України 
«Про статус  і соціальний за-
хист громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи» особи з 
числа потерпілих від Чор-
нобильської катастрофи, які 
проживають на територіях 
радіоактивного забруднен-
ня і направлені на навчан-
ня згідно з планом цільової 
підготовки або договорами 
з підприємствами, зарахо-
вуються поза конкурсом при 
поданні сертифікатів Укра-
їнського центру оцінювання 
якості освіти з кількістю ба-
лів не нижче встановленого 
правилами прийому рівня; 
відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України 
від 29.06.99 № 1159 «Про під-
готовку фахівців для роботи 
в сільській  місцевості».
Особи, які вступають на 

підготовку за державним 
замовленням на умовах ці-
льового прийому згідно з 
установленими квотами, до-
дають направлення, видане 
відповідними органами осві-
ти Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастополь-
ської міських державних ад-
міністрацій, а також міністер-
ствами, іншими централь-

ними органами виконавчої 
влади, підприємствами, ор-
ганізаціями, установами, що 
уклали договори з універси-
тетом відповідно до Закону 
України «Про статус і соці-
альний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи». 
Квоти цільового прийому на 

підготовку фахівців в універ-
ситеті за кожним напрямом 
підготовки (спеціальністю) 
не можуть перевищувати 25 
відсотків відповідних обсягів 
державного замовлення.
Учасники цільового прийо-

му, передбаченого постано-
вою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 29.06.99 №1159 «Про 
підготовку фахівців для ро-
боти в сільській місцевості», 
зараховуються за окремим 
конкурсом на навчання для 
здобуття освітньо-кваліфі-
каційного рівня бакалавра. 
Конкурс проводиться за на-
браними конкурсними бала-
ми вступників.
Особи, які не зараховані 

на цільові місця за окремим 
конкурсом, можуть брати 
участь у конкурсі на загаль-
них засадах.
Університет укладає угоди 

на цільову підготовку за дер-
жавним замовленням відпо-
відно до чинного законодав-
ства України.

ЗАРАХУВАННЯ 
ЗА  СПІВБЕСІДОЮ
За результатами співбесі-

ди зараховуються до універ-
ситету особи, яким Законом 
України «Про статус і соці-
альний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи» 
надане таке право. 
Програми співбесід із за-

значеними категоріями осіб 
затверджує голова приймаль-
ної комісії університету. 

Особи, які за наслідками 
співбесіди не рекомендовані 
до зарахування на навчання, 
мають право брати участь у 
конкурсі на загальних заса-
дах, якщо вони подали при-
ймальній комісії університету 
сертифікати Українського цен-
тру оцінювання якості освіти 
з кількістю балів з конкурсних 
предметів не нижче встанов-
леного правилами прийому 
мінімального рівня.

ЗАРАХУВАННЯ 
ВСТУПНИКІВ 
НА  ОСНОВІ  

ПОВНОЇ  ЗАГАЛЬНОЇ  
СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ,  

ЯКІ  ДОСЯГЛИ 
ВИЗНАЧНИХ  УСПІХІВ 

У  ВИВЧЕННІ
ПРОФІЛЬНИХ  ПРЕДМЕТІВ
Зараховуються до універ-

ситету за умови подання сер-
тифіката Українського центру 
оцінювання якості освіти з 
кількістю балів не нижче мі-
німального рівня для допуску 
до участі в конкурсному від-
борі учасники міжнародних 
олімпіад, призери (особи, 
нагороджені дипломами I–III 
ступенів) ІV етапу Всеукра-
їнських учнівських олімпіад 
з базових предметів та при-
зери (особи, нагороджені 
дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ 
етапу Все українських конкур-
сів-захистів науково-дослід-
ницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України 
за умови, якщо вони вступа-
ють на напрями підготовки, 
для яких профільним є вступ -
не випробування з предмета, 
з якого вони є призерами, у 
тому числі: 
основи інформатики – при 

вступі на напрями підготов-
ки «Прикладна математика», 
«Інформатика», «Системний 
аналіз», «Комп’ютерні науки», 
«Комп’ютерна інженерія», 

«Програмна інженерія»; 
основи економіки – при 

вступі на напрями підготов-
ки галузі знань «Економіка 
та підприємництво»; 
основи правознавства 

– при вступі на напрям підго-
товки «Правознавство»; 
історія – при вступі на на-

прями підготовки, для яких 
профільним визначено пред-
мет «історія України»; 
біологія з екологією – при 

вступі на напрями підготов-
ки, для яких профільними 
визначено предмети «біоло-
гія», «х імія». 
Таке право надається при-

зерам Всеукраїнських та  учас-
никам міжнародних олімпіад, 
що відбулися у поточному 
навчальному році, за пере-
ліком, визначеним Міністер-
ством освіти і науки України. 

ЗАРАХУВАННЯ 
ПОЗА  КОНКУРСОМ
До університету на на-

вчання за освітньо-профе-
сійними програмами підго-
товки бакалавра зарахову-
ються поза конкурсом: 
особи, яким відповідно до 

Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» нада-
не таке право; 
діти-сироти та діти, по-

збавлені батьківського пі-
клування, а також особи з їх 
числа віком від 18 до 23 ро-
ків відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 05.04.94 р. №226 «Про 
поліпшення виховання, на-
вчання, соціального захис-
ту та матеріального забез-
печення дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування» (зі змінами); 
інваліди I та II груп та ді-

ти-інваліди віком до 18 років, 
яким не протипоказане на-
вчання за обраним напрямом 

(спеціальністю), відповідно 
до Закону України «Про осно-
ви соціальної захищеності ін-
валідів в Україні»; 
особи, яким відповідно до 

Закону України «Про статус  і 
соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастро-
фи» надане таке право; 
діти, чиї батьки загинули 

або стали інвалідами на вуг-
ледобувних підприємствах, 
при вступі на навчання за 
гірничими спеціальностями 
відповідно до Указу Прези-
дента України від 19.05.99 
року №524 «Про державну 
допомогу дітям, які вчаться 
за гірничими спеціальностя-
ми і чиї батьки загинули або 
стали інвалідами на вугле-
добувних підприємствах»; 
діти військовослужбовців 

Збройних Сил України, інших 
військових формувань, пра-
цівників правоохоронних ор-
ганів, які загинули під час ви-
конання службових обов’язків, 
відповідно до Указу Президен-
та України від 21.02.2002 р. 
№157 «Про додаткові заходи 
щодо посилення турботи про 
захисників Вітчизни, їх право-
вого і соціального захисту, по-
ліпшення військово-патріотич-
ного виховання молоді»; 
члени сімей шахтарів та 

г ірничорятувальник ів, які 
загинули внаслідок аварії 
на орендному підприємстві 
«Шахта імені О. Ф. Засядь-
ка», згідно з додатком 6 до 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 09.01.2008 р. 
№6 «Деякі питання соціаль-
ного захисту членів сімей 
загиблих шахтарів та гірни-
чорятувальників»; 
особи, яким відповідно до 

Закону України «Про підвищен-
ня престижності шахтарської 
праці» надане таке право. 

(Закінчення на 4-й стор.)
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доцента кафедри мікробіології 
та вірусології – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(наявність базової фахової осві-
ти в галузі мікробіології, науковий 
ступінь кандидата біологічних наук, 
вчене звання доцента кафедри мі-
кробіології та вірусології, наявність 
стажу роботи у ВНЗ III – IV рівнів 
акредитації за відповідним профі-
лем не менше 15 років, вільне воло-
діння державною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації);
старшого викладача кафедри 

комп’ютерних технологій факуль-
тету прикладної математики  – 1 
штатна одиниця (повна ставка)

(наявність вищої освіти за фа-
хом, досвід педагогічної роботи у 
ВНЗ III – IV рівнів акредитації від-
повідного профілю не менше 3 ро-
ків, вільне володіння державною 
мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 2 тижнів з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації);
професора кафедри електрон-

них засобів телекомунікацій – 1 
штатна одиниця (1 ставка)

(освітньо-кваліфікаційний рівень 
магістра за спеціальністю «Техно-

логії та засоби телекомунікацій», 
науковий ступінь доктора технічних 
наук, досвід науково-педагогічної 
роботи у ВНЗ IV рівня акредитації 
не менше 5 років, вільне володіння 
державною мовою України),
доцента кафедри економічної кі-

бернетики – 1 штатна одиниця (1 
ставка)

(науковий ступінь кандидата фі-
зико-математичних наук, досвід 
науково-педагогічної роботи у ВНЗ 
III-IV рівнів акредитації не менше 5 
років, вільне володіння державною 
мовою України),
старшого викладача кафедри 

фізичного виховання і спорту – 1 
штатна одиниця (1 ставка)

(досвід науково-педагогічної та 
організаторської роботи у ВНЗ III-
IV рівня акредитації не менше 20 
років, вища освіта за фахом, зван-
ня кандидата у майстри спорту з 
плавання, вільне володіння дер-
жавною мовою України),
асистента кафедри економіки 

та управління національним гос-
подарством – 1 штатна одиниця (1 
ставка)

(освітньо-кваліфікаційний рівень 
магістра за спеціальністю «Міжна-
родні економічні відносини», наяв-
ність наукових публікацій, вільне 
володіння державною мовою Укра-
їни),

старшого наукового співробіт-
ника НДЛ механіки руйнування та 
пластичного деформування ма-
теріалів механіко-математичного 
факультету (д/б теми 7-200-09) – 1 
штатна одиниця (повна ставка)

(науковий ступінь кандидата фі-
зико-математичних наук, наявність 
наукових праць, досвід роботи за 
спеціальністю не менше 5 років, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
завідувача кафедри історії Укра-

їни  – 1 штатна одиниця (1 ставка)
(науковий ступінь доктора істо-

ричних наук, вчене звання доцен-
та або професора, досвід науко-
во-педагогічної роботи у вищому 
навчальному закладі III-IV рівня 
акредитації не менше 10 років, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
професора кафедри менедж-

менту  – 1 штатна одиниця (1 став-
ка)

(науковий ступінь кандидата еко-
номічних наук (доктора економіч-
них наук), досвід науково-педаго-
гічної роботи за фахом факультету 
не менше 20 років, вільне володін-
ня державною мовою України),
доцента кафедри маркетингу та 

менеджменту – 1 штатна одиниця 
(1 ставка)

(захищена дисертація на здо-

буття наукового ступеня кандида-
та економічних наук, досвід науко-
во-педагогічної роботи у ВНЗ III-IV 
рівня акредитації не менше року, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
доцента кафедри харчових техно-

логій – 1 штатна одиниця (1 ставка)
(вища освіта за напрямом “Хі-

мія”,  науковий ступінь кандидата 
х імічних наук, досвід науково-пе-
дагогічної роботи у ВНЗ не менше 
10 років, наявність наукових праць, 
вільне володіння державною мо-
вою України),
старшого викладача кафедри 

харчових технологій – 1 штатна 
одиниця (1 ставка)

(освітньо-кваліфікаційний рівень 
магістра, стаж науково-педагогіч-
ної роботи у ВНЗ III-IV рівня акре-
дитації не менше 3 років, наявність 
наукових праць в галузі харчових 
технологій, вільне володіння дер-
жавною мовою України),
старшого викладача кафедри 

фізичної хімії та електрохімії – 1 
штатна одиниця (1 ставка)

(закінчена аспірантура за спеці-
альністю 02.00.05 – “електрох імія”, 
стаж науково-педагогічної роботи 
у ВНЗ III-IV рівня акредитації не 
менше 3 років, вільне володіння 
державною мовою України),
викладача кафедри економіки 

та управління національним гос-
подарством – 1 штатна одиниця (1 
ставка)

(освітньо-кваліфікаційний рівень 
магістра за спеціальністю “Міжна-
родні економічні відносини”, наяв-
ність наукових публікацій, вільне 
володіння державною мовою Укра-
їни),
доцента кафедри іхтіології, гід-

робіології та екології – 1 штатна 
одиниця (1 ставка)

(вища освіта за спеціальністю 
“Біологія”, диплом кандидата біо-
логічних наук, педагогічний стаж 
не менше 3 років, друковані статті у 
виданнях, затверджених ВАК Укра-
їни, вільне володіння державною 
мовою України),
доцента кафедри російської іс-

торії – 1 штатна одиниця (1 ставка)
(наявність наукового ступеня кан-

дидата історичних наук, досвід на-
уково-педагогічної роботи у галузі 
історії у ВНЗ III-IV рівнів акредитації 
не менше 5 років, вільне володіння 
державною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з дня 
опублікування оголошення в за-
собах масової інформації).
Наша адреса: 49010, м. Дні-

пропетровськ, пр. Гагаріна, 72, 
навч. корпус № 1, кімн. 217, тел.: 
(056) 374-98-27.
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(Закінчення. Початок

 на 1,2-3 стор.)
Зазначені особи зарахо-

вуються поза конкурсом ли-
ше за умови, якщо при по-
данні заяви на вступ вони 
подали оригінали докумен-
та державного зразка про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень та 
додатка до нього, докумен-
тів, що засвідчують  право 
на прийом поза конкурсом, 
медичних довідок та серти-
фікатів Українського центру 
оцінювання якості освіти з 
кількістю балів з конкурс-
них предметів не нижче мі-
німального рівня, встанов-
леного правилами прийому, 
або одержали відповідну 
кількість балів на вступних 
випробуваннях, що прово-
дить університет.
Кількість місць для зара-

хування поза конкурсом до-
рівнює 25 відсоткам обсягу 
державного замовлення з 
кожного напряму підготовки 
(спеціальності), доведеного 
університету.
Зарахування поза конкур-

сом відбувається відповідно 
до суми набраних балів за 
сертифікатом Українсько-
го центру оцінювання якості 
освіти або одержаної від-
повідної кількості балів на 
вступних випробуваннях, які 
проводить університет, та 
середнього бала документа 
про повну загальну середню 
освіту.

ПРАВО 
НА  ПЕРШОЧЕРГОВЕ 

ЗАРАХУВАННЯ
Право на першочергове 

зарахування до університе-
ту мають:
соби, яким відповідно до 

Закону України «Про основи 
соціальної захищеності інва-
лідів в Україні» надане таке 
право; 
особи, яким відповідно до 

Указу Президента України 
від 21.02.2002 р. №157 «Про 
додаткові заходи щодо по-
силення турботи про захис-
ників Вітчизни, їх правового 
і соціального захисту, поліп-
шення військово-патріотич-
ного виховання молоді» на-
дане таке право; 
особи, яким відповідно до 

Закону України «Про охоро-
ну дитинства» надане таке 
право; 
особи, яким відповідно до 

Указу Президента України 
від 12.09.2007 р. №849 «Про 
рішення Ради національної 
безпеки і оборони України 
від 4 вересня 2007 року «Про 
основні напрями фінансово-
го забезпечення заходів що-
до підвищення життєвого 
рівня населення у 2008 році» 
надане таке право; 
випускники старшої шко-

ли (повна загальна серед-
ня освіта), які нагороджені 
золотою або срібною ме-
даллю, при вступі на основі 
повної загальної середньої 
освіти; 
особи, які проживають на 

території населеного пункту, 
якому відповідно до Закону 
України «Про статус гірських 
населених пунктів в Україні» 
надано статус  гірського.

ФОРМУВАННЯ 
ТА  ОПРИЛЮДНЕННЯ 
РЕЙТИНГОВОГО 

СПИСКУ  ВСТУПНИКІВ
Рейтинговий список вступ -

ників формується за катего-
ріями у такій послідовності: 
особи, які мають право на 

зарахування поза конкур-
сом; 
особи, які рекомендовані 

до зарахування за результа-
тами співбесіди; 
особи, які досягли визна-

чних успіх ів у вивченні про-
фільних предметів; 
особи, які зараховуються 

за конкурсом. 

До рейтингового списку не 
включаються особи, реко-
мендовані до зарахування 
на місця цільового прийому. 
Рейтингові списки вступ -

ників оприлюднюються шля-
хом розміщення на інформа-
ційних стендах приймальної 
комісії та Web-сайті універ-
ситету із зазначенням кате-
горій списку та конкурсного 
бала кожного вступника. 
Зазначені списки оновлю-
ються приймальною комісі-
єю щодня протягом строку 
проведення конк урсного 
відбору.

РЕАЛІЗАЦІЯ  ПРАВА 
ВСТУПНИКІВ 
НА  ВИБІР 

МІСЦЯ  НАВЧАННЯ
Особи, які беруть участь 

у конкурсному відборі для 
зарахування до інших ви-
щих навчальних закладів 
або в університеті на де-
кілька напрямів підготовки 
(спеціальностей) чи на різні 
форми навчання, впродовж 
п’яти календарних днів піс-
ля оголошення списку осіб, 
рекомендованих до зарах у-
вання, зобов’язані виконати 
вимоги для зарахування на 
місця державного замов-
лення: подати до приймаль-
ної комісії обраного вищого 
навчального закладу ори-
гінали документа держав-
ного зразка про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфі-
каційний) рівень та додатка 
до нього, медичної довідки 
та сертифіката Українсько-
го центру оцінювання якості 
освіти. 
При вступі вступника для 

одночасного навчання за 
двома освітньо-професій-
ними програмами за напря-
мами підготовки або спеці-
альностями (у тому числі у 
різних вищих навчальних 
закладах за різними форма-
ми навчання) оригінал до-

кумента державного зразка 
про освітній (освітньо-ква-
ліфікаційний) рівень, до-
датка до нього, оригінали 
сертифіката Українського 
центру оцінювання якості 
освіти та медичної довідки 
зберігаються у вищому на-
вчальному закладі за міс-
цем навчання за держав-
ним замовленням протягом 
усього строку навчання. За 
місцем навчання за кошти 
фізичних, юридичних осіб 
(при одночасному навчан-
ні за двома освітньо-про-
фесійними програмами, за 
напрямами підготовки або 
спеціальностями) зберіга-
ються завірені копії доку-
мента державного зразка 
про освітній (освітньо-ква-
ліфікаційний) рівень та до-
датка до нього, копії серти-
фіката Українського центру 
оцінювання якості освіти та 
медичної довідки. Зазначе-
ні копії документів зберіга-
ються у вищому навчаль-
ном у зак ла ді протяг ом 
строку навчання разом з 
оригіналом довідки вищого 
навчального закладу, у яко-
му зберігаються оригінали 
документів. Довідка вида-
ється  на вимогу студента 
вищим навчальним закла-
дом, у якому зберігаються 
оригінали вищезазначених 
документів. 
Особи, які в установле-

ний строк (п’ять календар-
них днів) не подали до при-
ймальної комісії університе-
ту оригінали документів дер-
жавного зразка про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень, додатків до нього, 
медичних довідок та серти-
фікатів Українського центру 
оцінювання якості освіти (не 
виконали вимог для зараху-
вання), утрачають право за-
рахування на навчання за 
державним замовленням в 
університеті.

КОРИГУВАННЯ  СПИСКУ 
РЕКОМЕНДОВАНИХ 
ДО  ЗАРАХУВАННЯ
Після завершення вста-

новленого строку вибору 
вступниками місця навчан-
ня (п’ять календарних днів) 
приймальна комісія універ-
ситету здійснює коригуван-
ня списку рекомендованих 
для зарахування осіб: 
оголошує списки рекомен-

дованих раніше вступників, 
які виконали вимоги для за-
рахування; 
відкликає надані раніше 

рекомендації вступникам, 
які не виконали вимог для 
зарахування; 
формує нові списки ре-

комендованих осіб з числа 
вступників, які не отримува-
ли рекомендацію раніше, з 
урахуванням рейтингового 
списку вступників на наявні 
місця. 
Після виконання всіх ви-

мог вступниками для за-
рахування на навчання за 
державним замовленням у 
визначених обсягах форму-
ються списки рекомендова-
них для зарахування на на-
вчання за кошти юридичних 
та фізичних осіб. 
Формування та оприлюд-

нення списків рекомендова-
них для зарах ування на на-
вчання за кошти юридичних 
та фізичних осіб здійсню-
ється  приймальною комісі-
єю університету протягом 
п’яти календарних днів піс-
ля зарахування на навчан-
ня за державним замовлен-
ням у визначених обсягах 
на підставі заяв вступників 
з урахуванням відповідного 
рейтингового списку вступ -
ників та визначених універ-
ситету ліцензованих обся-
гів прийому за відповідним 
напрямом підготовки (спе -
ціальністю). 
Вступники, які рекомендо-

вані приймальною комісією 

університету для зарахуван-
ня на навчання за рахунок 
коштів фізичних (юридич-
них) осіб, мають упродовж 
п’яти календарних днів піс-
ля оголошення відповідного 
списку вступників виконати 
умови для зарахування на 
навчання за кошти фізичних 
(юридичних) осіб: укласти з 
університетом договір на на-
вчання за рахунок коштів фі-
зичних (юридичних) осіб та 
подати до приймальної комі-
сії оригінали документа дер-
жавного зразка про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфі-
каційний) рівень та додатка 
до нього, медичної довідки 
та сертифіката Українсько-
го центру оцінювання якості 
освіти (або оригінал довід-
ки вищого навчального за-
кладу, у якому зберігаються 
оригінали цих документів).
Після завершення вста-

новленого строку виконання 
вступником умов для зараху-
вання на навчання за кошти 
фізичних (юридичних) осіб 
приймальна комісія універ-
ситету здійснює коригуван-
ня списку рекомендованих 
для зарахування осіб згідно 
з правилами прийому.  
Коригування рекоменда-

цій до зарахування може 
здійснюватися приймальною 
комісією протягом встанов-
леного правилами прийому 
строку зарахування відпо-
відних категорій вступників. 

НАКАЗ 
ПРО  ЗАРАХУВАННЯ
Накази про зарах ування 

на навчання оприлюднюють-
ся на інформаційному стенді 
приймальної комісії і Web-
сайті університету. 

Інформацію для абіт урієн-
та-2010 підготовлено за Пра-
вилами прийому до Дніпро-
петровського національно-
го університет у імені Олеся 
Гончара у 2010 році.

http://www.dnu.dp.ua

