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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТА-2014

УНІВЕРСИТЕТ ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за
освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки, спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.
До університету приймаються грома дяни України, іноземці
(крім струк турних під розд ілів
університету), а також особи без
громад янства, які проживають
на території України на законних
пі д став ах, маю ть від п ові д ний
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання
здобути вищу освіту. Іноземці та
особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття
вищої освіти на рівні з громадянами України, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів
Державного бю д жет у Ук раїни,
місцевих бюджетів, якщо інше не
встановлено міжнародними до говорами, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою
України.
Прийом до університету на всі
освітн ьо- к вал іфі кац ійні рівн і
здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ
На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
Університет приймає на перший курс (зі
скороченим терміном навчання) або на дру-

гий (третій) курс (з нормативним терміном
навчання на вакантні місця) осіб, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу
на споріднений напрям підготовки.

ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Фінансування підготовки фахівців в університеті здійснюється:
за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;
за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;
за ваучерами;
за рахунок коштів фізичних, юридичних
осіб.
Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних за-

кладах на конкурсній основі, якщо певний
освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.
Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи
посадові обов’язки за отриманою раніше
кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної
комісії.

ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
(дні тижня та години)
Із 1 липня 2014 рок у по 12 серпня 2014
рок у: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця – з 9.00 до 18.00; субо та – з 9.00 до 16.00; неділя – з 9.00 до
13.00.

10 серпня 2014 року – з 9.00 до 18.00.
Із 13 серпня 2014 року по 31 серпня 2014
року: понеділок, вівторок, середа, четвер,
п’ятниця – з 9.00 до 15.00; субота – з 9.00
до 13.00; неділя – вихідний.

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ
Прийом заяв і док ументів, вст упні випробування, конк урсний відбір та зарах ування на навчання вст упників на основі
повної загальної середньої освіти прово диться університетом в такі строки.
Початок прийому заяв та док ументів –
11 липня 2014 року. Закінчення прийому
з а яв та д о к у мен ті в в і д о с іб, я к і мають
проходити творчі конк урс и, що проводить

університет, – 24 липня 2014 рок у. Закінчення прийому заяв та док ументів від
осіб, які мають ск ладати вступні випро бування, що проводить університет, – 24
липня 2014 рок у. Закінчення прийому заяв та док ументів від осіб, які не ск ладають вступних випробувань і не проходять
творчі конк урси, – 12 година 1 серпня (заочна форма навчання – 30 липня).

Строки проведення університетом творчих конкурсів 21 липня – 1 серпня 2014 року.
Строки проведення університетом вступних
випробувань, співбесід 25 липня – 1 серпня
2014 року. Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: перший – не пізніше
12 години 2 серпня 2014 року; другий – не
пізніше 12 години 5 серпня 2014 року; третій
– не пізніше 12 години 8 серпня 2014 року.

Терміни зарах ування вступник ів: за
державним замовленням – не пізніше 15
години 11 серпня; за кошти фізичних та
юридичних осіб – піс ля зарах ування на
місця державного замовлення відповідного напряму підготовк и, але не пізніше
18 с ерпня (для заочної форми навчання
– не пізніше 15 серпня).

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ В УНІВЕРСИТЕТ
Вступники подають заяву про
участь у конкурсному відборі до
університету в паперовій або в
електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником
особисто до приймальної комісії
університету.
Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній
формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України
та не більше ніж на три напрями
підготовки (на три спеціальності)
у кожному з них. Заяви, подані на
певний напрям підготовки до одного вищого навчального закладу за
різними формами навчання, вважаються фак том подання однієї
заяви.
Факт кожного подання заяви в
паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи ко пії до к ументів додані до заяв и) реєструється уповноваженою особою
приймальної комісії в Єдиній базі
безпосередньо під час прийняття
заяви.
При поданні заяви в паперовій
формі вступник пред’являє особисто:
документ, що посвідчує особу та
громадянство (відповідно до статті
5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або посвідчення про прописку, свідоцтво
про народження – для осіб, які за
віком не мають паспорта, або ін-

ший документ, який засвідчує особу і громадянство;
док умент державного зразка
(оригінал) про раніше здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
с ертифік ат (с ертифік ати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної
загальної середньої освіти);
медичну довідку за формою 086-о
(оригінал).
На вимогу вступника приймальна
комісія засвідчує копію документа
державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього,
сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.
До заяви, поданої в паперовій
формі, вступник додає:
документ державного зразка про
раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на
основі якого здійснюється вступ, і
додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
с ерти фі кат (се ртифік ати) зо внішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної
загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;
копію документа, що посвідчує
особу та громадянство;

ме д и ч н у д о в і д к у з а ф о р мо ю
086-о або її копію;
шість кольорових фотокарток
розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами
(спеціальностями), установленими
законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не
пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників
до зарахування.
Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий
у 2014 році, або сертифікати чи їх
дублікати видані у 2013, або 2012,
або 2011, або 2010, або 2009, або
2008 роках.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету або в установленому законодавством порядку.
Копії документів без пред’явлення
оригіналів не розглядаються.
Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному
відборі на основі атестата про повну
загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних
предметів, визначених правилами
прийому до університету.

Заява в елек тронному вигляді подається шляхом заповнення
вступником електронної форми в
режимі он-лайн та розглядається
приймальною комісією університету згідно з Порядком подання та
розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі
до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства
освіти і науки України від 29 жовтня
2013 року № 1510.
Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених
пре дметі в ни жче вс тано в леної
Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2014 році та
Правилами прийому мінімальної
кількості балів, до участі в конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених у
другому абзаці пункту 6.1 розділу
6 Правил прийому).
Приймальна комісія здійснює
перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі в конкурсному відборі, за допомогою
Єдиної бази.
Письмове підтвердження адміністратора (розпорядника) Єдиної
бази про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого
навчального закладу, є підставою
для прийняття приймальною комісією рішення щодо відмови в участі у конкурсному відборі та зараху-

ванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).
Приймальна комісія здійснює
перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в
разі відсу тності), результат якої
затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до
Єдиної бази.
Приймальна комісія розглядає
заяви та документи вступників та
приймає рішення про допуск до
участі в конкурсному відборі для
вступу на навчання до університету протягом трьох робочих днів з
дати реєстрації заяви в Єдиній базі
або отримання результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів,
фахових випробувань), але не пізніше 1 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної
комісії та веб-сайті університету.
Факти ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також
надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних
екзаменів) та наявності підстав
для вступу поза конкурсом, обробку даних в Єдиній базі фіксуються в
заяві вступника і підтверджуються
його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ ЖИТТЯ
КОНКУРС НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ

«СТУДЕНТИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ – РІДНОМУ МІСТУ»
СЕРЕД ВОСЬМИ ПЕРЕМОЖЦІВ – ЧЕТВЕРО ІЗ ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Дінара ГАБІБУЛЛАЄВА (гр. СП-11).
Отримала грант міської ради 29820 грн. на
розвиток проекту «Формування правової
культури учнівської молоді міста
Дніпропетровська за допомогою сучасних
технічних засобів».

Марія ФІЛЬ (гр. СМ-12-2).
Отримала грант міської ради 20000 грн. на
розвиток проекту «Залучення іноземних
студентів до сфери культури і туризму як
складова зміцнення культурних зв’язків
міста Дніпропетровська».

Катерина ЛИПОВСЬКА (гр. СР-10).
Отримала грант міської ради 15000 грн.
на розвиток проекту «Розробка сучасних
заходів суїцидальної превенції».

Анастасія ПРОЗОР (гр. ВУ-11-1).
Отримала грант міської ради 29630
грн. на розвиток проекту «Розробка
та впровадження комплексу заходів
щодо стимулювання інвестицій у
розвиток соціальної інфраструктури
Дніпропетровська».

ПИШАЄМОСЯ НАШИМИ ПЕРЕМОЖЦЯМИ І БАЖАЄМО ЇМ УСПІХІВ У ВИКОНАННІ ПРОЕКТІВ!

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТА-2014: ВИТЯГИ З ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО ДНУ ім. О. ГОНЧАРА
VI. ОРГАНІЗАЦІЯ
І ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
6.1. Приймальна комісія університету допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної
загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх
предметів: для здобуття освітньокваліфікаційного рівня бакалавра –
не нижче 124 балів з непрофільних
конкурсних предметів та не нижче
140 балів з профільних конкурсних
предметів.
Університет за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу
на навчання вступника, який подає
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів
якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених Правилами прийому, нижче
124 балів, за умови, якщо кількість
балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170
балів.
6.2. Для конк у рсного відбору
осіб, які на основі повної загальної
середньої освіти вступають до університету для здобуття освітньокваліфікаційного рівня бакалавра,
зараховуються бали сертифіката
зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з трьох
конкурсних предметів за переліком
сертифікатів на відповідні напрями
підготовки при вступі на навчання
до університету згідно з Правилами прийому. Перший та другий
предмети є обов’язковими. Третій
предмет із зазначених обирається
вступником.
Один конкурсний предмет визначається як профільний.
6.7. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат
Українського центру оцінювання
якості освіти з мови, оцінки з якої
виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен
з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).
Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат
Українського центру оцінювання
якості освіти (складають вступний
екзамен) з української мови та літератури при вступі на напрями, на
які «Українська мова і література» є
профілюючим предметом.
Результат екзамену при вступі
на основі повної загальної серед-

ньої освіти оцінюється за шкалою
від 100 до 200 балів і зараховується
замість балів сертифіката з української мови та літератури.
VII. УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСТУПНИХ
ЕКЗАМЕНІВ НА ОСНОВІ
ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
7.1. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних
екзаменів з конкурсних предметів в
університеті в разі їх неучасті у рік
вступу в незалежному зовнішньому
оцінюванні мають:
громадяни України, звільнені зі
строкової військової служби в рік
вступу до вищого навчального закладу;
військовос лу жбовці рядового,
сержантського та старшинсько го складу, які проходять військову
службу за контрактом, – при вступі
на заочну форму навчання;
особи, які мають захворювання,
що зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою
для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання.
7.2. До категорій осіб, які мають
право брати участь у конкурсі за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів за власним вибором, належать:
особи з обмеженими фізичними
можливостями (інваліди І та II груп,
діти-інваліди);
особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;
особи з числа громадян України,
які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.
Вибір здійснюється вступником
під час подання документів.
VIIІ. ПРОВЕДЕННЯ
ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ,
ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ
ТА ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ
8.1. Для проведення вступних
екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на
навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні
комісії.
Рішенням приймальної комісії
результати вступного екзамену з
конкурсного предмета щодо вступу
на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані
для участі у конкурсному відборі на
інший напрям підготовки (спеціальність) в університеті.
8.2. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступ-

ників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти,
оцінюються за шкалою від 100 до
200 балів.
Результати творчого конкурсу
оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожний етап творчого конкурсу, яких не може бути
більше ніж три.
8.3. Творчі конкурси проводяться
університетом з метою перевірки
та оцінювання здібності вступників
до творчої діяльності за напрямами підготовки галузей знань «мистецтво» та напрямом підготовки
«журналістика».
8.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом
час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого
Правилами прийому мінімального
рівня, а також особи, які забрали
документи після дати закінчення
прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях
та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
8.9. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів,
що проведені університетом, розглядають відповідні апеляційні комісії університету, склад та порядок
роботи яких затверджуються наказом ректора університету.
Заява вступника щодо апеляції
на результати вступного екзамену
або творчого конкурсу розглядається апеляційною комісією у день
оголошення оцінки, але не пізніше
наступного дня у присутності лише
вступника. Додаткові опитування
вступників під час апеляцій заборонено.
ІХ. ЦІЛЬОВИЙ ПРИЙОМ
ДО УНІВЕРСИТЕТУ
9.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99
№1159 «Про підготовку фахівців
для роботи в сільській місцевості».
9.2. Особи, які вступають до університету на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення,
видане Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською
міськими державними адміністраціями, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.
9. 3. Установлена квота цільового прийому на підготовку фахівців
в університеті за кожним напрямом підготовки не повинна перевищувати 25 відсотків відповідних

обсягів державного замовлення.
9.4. Учасники цільового прийому зараховуються на навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра за окремим конкурсом.
9.5. Зарахування вступників, які
мають цільове направлення, здійснюється за окремим конкурсом,
який організовується за кожним напрямом підготовки (спеціальністю)
з урахуванням обсягу державного
замовлення та встановленої квоти
відповідним регіонам.
9.6. Особи, які не зараховані на
цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала
загального рейтингового списку.
Х. ЗАРАХУВАННЯ
ЗА СПІВБЕСІДОЮ
10.1. За результатами співбесіди зараховуються до університету
особи, яким Законом України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» надане таке право.
10.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії університету.
10.3. Особи, які за наслідками
співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими
передбачених Правилами прийому,
мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.
ХІ. ЗАРАХУВАННЯ
ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ
ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ЯКІ
ДОСЯГЛИ ВИЗНАЧНИХ
УСПІХІВ У ВИВЧЕННІ
ПРОФІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
11.1. Зараховуються до університету за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю
балів не нижче мінімального рівня
для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони
вступають на напрями, для яких
профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали
участь у міжнародній олімпіаді.
11.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів)
IV етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі
повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал
за умови, якщо вони вступають на
напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування

з предмета, з якого вони є призерами.
11.3. Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науководослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України додатково нараховуються бали відповідно до секції, по якій вступник брав
участь у конкурсі-захисті. Відповідність секцій напрямам підготовки визначається згідно з переліком
секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до вищих
навчальних закладів для навчання
за освітньо-кваліфікаційним рівнем
бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами І
– ІІІ ступеня – III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науководослідницьких робіт учнів-членів
МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук України.
11.4. Положення пунктів 11.1. –
11.3 цього розділу, поширюються
на учасників міжнародних олімпіад,
призерів ІV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад та призерів ІІІ
етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися в поточному навчальному році, за переліком,
визначеним Міністерством освіти і
науки України.
11.5. Величина додаткового бала
встановлюється:
особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;
особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;
особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.
Додатковий бал зараховується
лише за однією із перелічених вище підстав.
11.6. Особам з числа професійно
орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили навчання в
структурних підрозділах Центру
довузівської підготовки університету, для вступу до університету на
основі повної загальної середньої
освіти на навчання на природничоматематичних або інженерно-технічних напрямах підготовки, згідно
з переліком природничо-математичних або інженерно -технічних
спеціальностей, нараховується до
20 балів за результатами підсумкової атестації.
Особам із категорій вступників,
означених у цьому пункті, за результатами підсумкової атестації по
закінченню структурних підрозділів
Центру довузівської підготовки університету можуть бути нараховані:
до 6 балів за результатами атестації з української мови та літератури;
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

3 стор.

УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ ЖИТТЯ
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

ІМЕННІ СТИПЕНДІАТИ НАШОЇ ALMA MATER

З ’ЯВИЛОСЯ БАЖАННЯ ВЧИТИСЯ НА ФІЗ ТЕСІ

* * *
Стипендію Кабінету Міністрів України для
обдарованих дітей із числа інвалідів у першому семестрі 2013/2014 н. р. мала Вікторія Падалко (гр. УТ-11-1).
* * *
Стипендію імені М. С. Грушевського у першому семестрі 2013/2014 н. р. отримувала Вікторія Чернова (гр. СП-10-2).
* * *
Стипендію імені В. Л. Чорновола в першому семестрі 2013/2014 н. р. отримував Богдан
Пащенко (гр. ЗЖ-11-1).
* * *
Стипендію імені В. І. Моссаковського у другому семестрі ц. н. р. одержують Олександр
Книш (гр. МХ-11-1), Аліна Годес (гр. МХ-13м) та
Расім Лабібов (гр. МХ-13м).
* * *
Стипендію імені С. М. Конюхова у другому
семестрі ц. н. р. одержують Юрій Андрієвсь-

кий (гр. ТД-13м), Олена Козаченко (гр. ТМ-13м)
та Олена Самойленко (гр. ТА-13м).
* * *
У другому семестрі ц. н. р. персональні стипендії Вченої ради університету одержують
Марія Островська (гр. УА-10-1), Анна Мартинова (гр. УА-11-5), Тетяна Мунтян (гр. УА-10-1),
Евеліна Шиян (гр. УА-11-4), Ірина Сєркова (гр.
ІІ-10-2), Ілля Вітченко (гр. СМ-10-1), Юлія Горпинич (гр. СЦ-11-1), Тетяна Боброва (гр. ТР-11у),
Антон Головко (гр. ТН-10-1), Ольга Роменська
(гр. ТВ-11у), Анастасія Біла (гр. ВЗ-11-1), Юлія
Гаркавенко (гр. ЗГ-12м), Вікторія Дмитренко (гр.
ДС-11-3), Олександр Тупиця (гр. ЮП-11-1), Денис Іопель (гр. ЕК-10-1), Дарія Нікітіна (гр. ЕК-111), Павло Горбонос (гр. КТ-11-1), Артем Колісник
(гр. КС-13м), Дмитро Бондар (гр. КЛ-13м), Сергій
Крещик (гр. ХФ-11-1), Антон Жданкін (гр. ББ-106), Наталія Смоляк (гр. БЕ-10-1), Павло Крайтор
(гр. ГГ-10-1), Вікторія Литвиненко (гр. ММ-10-2),
Владислав Бабкін (гр. ПС-12-1).

ПРО УНІВЕРСИТЕТ ДБАТИМУТЬ РАЗОМ:
Кафедра двигунобудування та керівництво ДП «КБ «Південне» провели екскурсію для потенційних абітурієнтів фізикотехнічного факультету – випускного взводу Дніпропетровського ліцею з посиленою
фізичною і військовою підготовкою.
Ліцеїстам демонстрували документальні фільми про всі види стартів ракет: вночі,
вдень, з космодрому, що плаває, підводного човна, шахти, вагона поїзда, відкритого
старту на Байконурі. Показали величезні
натурні стенди для випробування ракет з
імітацією всіх видів навантаження та музей
вітчизняної ракетної техніки, де представ-

лені реальні зразки супутників, двигунів і
фрагментів ракет. З великою увагою ліцеїсти розглядали посадково-злітний блок
нашої нездійсненої пілотованої програми
на Місяць, розпитували про спільні роботи КБ «Південне» з Європейським космічним агентством, фірмами США, космічним
агентством Бразилії. Екскурсанти отримали
презенти з космічною тематикою. У багатьох ліцеїстів з’явилося бажання отримати
освіту на фізико-технічному факультеті ДНУ
імені Олеся Гончара.
Ю. МІТІКОВ,
завідувач кафедри двигунобудування.

І АДМІНІСТРАЦІЯ, І СТУДЕНТИ
Адміністрація та студенти університету
об’єднали зусилля для розв’язання поточних і перспективних завдань навчального
закладу і закріпили це в меморандумі.
Спільну діяльність дві сторони вбачають
у створенні належних умов для функціонування й розвитку нашого закладу освіти,
студентського самоврядування, участі у заходах студентів, широкій поінформованості
й узгодженості у вирішенні конкретних питань. Студенти здійснюватимуть систем ні к роки, спрямовані на виконання своїх

обов’язків, зміцнення дисципліни, організованості й порядку в молодіжних колективах,
сприятимуть міжнародному академічному
обміну, діяльності гуртків, наукових товариств, об’єднань, клубів за інтересами тощо. Правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки студентам
надаватиме адміністрація.
Меморандум діятиме до кінця 2017 року.
За взаємною домовленістю сторони можуть
вносити в меморандум зміни та доповнення.
А. ПРОМЕТОВА,
голова ради студентів.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТА-2014: ВИТЯГИ З ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО ДНУ ім. О. ГОНЧАРА
до 7 балів за результатами атестації з інших конкурсних предметів.
Порядок нарахування додаткових балів визначається окремим
положенням, яке затверджується
головою приймальної комісії університету. Кількість додаткових
балів, нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією університету до початку прийому заяв
про участь у конкурсі.
11.7. Норма, визначена пунктом
11.6 цього розділу, поширюється
на Центр довузівської підготовки
університету, який має ліцензію
на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів,
за умови, що обсяг навчальних годин підготовки до вступу складає
не менше 150 аудиторних годин та
термін навчання – не менше трьох
місяців.
ХІІ. ЗАРАХУВАННЯ
ПОЗА КОНКУРСОМ
12.1. Поза конкурсом зараховуються:
особи, яким відповідно до Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування, а також
особи з їх числа віком від 18 до
23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
05.04.94 р. № 226 «Про поліпшення
виховання, навчання, соціального
захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;
інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним
напрямом підготовки, відповідно
до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні»;
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону
України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане
таке право;
діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових
формувань, працівників право охоронних органів, які загинули під
час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. №157
«Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального
захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька»
(постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 р. №6 «Деякі питання соціального захисту членів
сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»).
12.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 12.1 цього розділу, встановлюється приймальною
комісією університету. Ця кількість
не повинна бути більше 25% від
обсягу державного замовлення з
кожного напряму (спеціальності),
доведеного університету, але не
менше одного місця. Зарахування
на ці місця відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного
бала вступника.
12.3. Вступники, які належать до
категорій, зазначених у пункті 12.1
цього розділу, не рекомендовані
до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 12.2
цього розділу, мають право брати
участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного
бала.
ХІІІ. ПРАВО
НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ
ЗАРАХУВАННЯ
13.1. Право на першочергове зарахування до університету мають:
особи, яким відповідно до Закону
України «Про охорону дитинства»
надано таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» надано таке право;
особи, яким відповідно до Указу
Президента України від 21 лютого
2002 р. №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про
захисників Вітчизни, їх правового
і соціального захисту, поліпшення
військово-патріотичного виховання
молоді» надано таке право;
особи, яким відповідно до Указу
Президента України від 12 вересня 2007 р. №849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04 вересня 2007 р.
«Про основні напрями фінансового
забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення
у 2008 році» надано таке право;
випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної
загальної середньої освіти;
вступники, яким це право визначено правилами прийому до університету, а саме переможці ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад
з базових предметів та переможці

ІІ етапу Всеукраїнських конкурсівзахис тів науково -дослідницьких
робіт учнів-членів МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук України.
13.4. Право першочергового зарахування надається за послідовніс тю, в изначе ною пунк то м 13.1
цього розділу.
ХІV. ФОРМУВАННЯ
ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ
РЕЙТИНГОВОГО
СПИСКУ ВСТУПНИКІВ,
РЕКОМЕНДОВАНИХ
ДО ЗАРАХУВАННЯ
14.1. Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому, впорядковується за конкурсним
балом від більшого до меншого
відповідно до порядку формування
рейтингового списку без урахування категорій вступників, які досягли
визначних успіхів у вивченні профільних предметів, мають право на
зарахування поза конкурсом або
право на першочергове зарахування.
14.2. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:
вступники, які рекомендовані до
зарахування поза конкурсом;
вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;
вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
учасники міжнародних олімпіад;
вступники, які зараховуються за
конкурсом.
14.3. У межах кожної зазначеної
в пункті 14.2 категорії рейтинговий
список впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку
додержання підстав для його набуття.
14.4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються:
прізвище, ім’я, по батькові вступника;
конкурсний бал вступника;
наявність підстав для вступу поза конкурсом;
наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;
наявність підстав для вступу за
результатами співбесіди;
наявність підстав для зарахування як учасника міжнародних олімпіад;
наявність права на першочергове зарахування.

14.5. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на
інформаційних стендах приймальної комісії (у межах ліцензованого
обсягу) та Web-сайті університету
(усіх вступників) із зазначенням категорій списку.
ХV. НАДАННЯ
РЕКОМЕНДАЦІЙ
ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ
15.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на
місця державного замовлення приймальна комісія приймає згідно з
порядком формування конкурсного
списку, відповідно до конкурсного
бала вступника від вищого до нижчого.
15.3. Офіційним повідомленням
про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення
відповідного рішення на стендах
приймальної комісії університету.
Рішення приймальної комісії про
рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті університету.
ХVІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
ВСТУПНИКІВ НА ВИБІР
МІСЦЯ НАВЧАННЯ
16.1. Особи, які подали заяви в
паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному
відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно
до встановленого строку, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали
документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень та додатка
до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання та інших документів,
передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії університету. Особи, які подали заяви
в електронній формі, зобов’язані
підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній
комісії.
16.2. Особи, які в установлені
строки, не подали до приймальної
комісії оригінали документа про
освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та
інших документів, передбачених
Правилами прийому (не виконали
вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а
також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових
кредитів.

XVІІ. КОРИГУВАННЯ
СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ
ДО ЗАРАХУВАННЯ
17.2. Приймальна комісія анулює
раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для
зарахування (не подали оригінали
документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень та додатка
до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до
приймальної комісії університету), і
надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.
Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарах ування на
місця державного замовлення, не
втрачають права участі у конкурсі
на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.
17.3. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було
анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за
заявою вступника, що подається
до приймальної комісії вищого навчального закладу.
XVІІI. НАКАЗ
ПРО ЗАРАХУВАННЯ
18.1. Накази про зарахування на
навчання видаються ректором ДНУ
ім. О. Гончара на підставі рішення
приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників,
рекомендованих до зарахування,
та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії
і веб-сайті університету у вигляді
списку зарахованих.
18.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може
бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника.
Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу
за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким
особам повертаються документи,
що подавались вступником.
На звільнене при цьому місце (місця) до початку навчальних занять
може проводитись додатковий конкурсний відбір щодо зарахування
осіб, у тому числі з іншого напряму
підготовки (спеціальності) університету, за умови збігу конкурсних
предметів, у разі відсутності претендентів на зарахування з числа осіб,
які брали участь у конкурсі на цей
напрям підготовки (спеціальність).

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТА-2014
ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ, ЩО ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ВІДПОВІДНІ
НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА У 2014 РОЦІ
ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ
Й ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
Образотворче мистецтво
Дизайн
1. Українська мова та література
2. Творчий конкурс (Малюнок. Живопис. Композиція.)
3. Історія України або світова література
Філологія (українська мова
та література)
1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Історія України або світова література
Філологія (російська мова та література)
1. Українська мова та література
2. Російська мова
3. Історія України або світова література
Філологія (англійська мова
та література, переклад)
Філологія (китайська мова
та література)
Філологія (японська мова
та література)
1. Українська мова та література
2. Англійська мова
3. Історія України або світова література
Філологія (німецька мова
та література)
1. Українська мова та література
2. Німецька мова
3. Історія України або світова література
Філологія (французька мова
та література)
1. Українська мова та література
2. Французька мова
3. Історія України або світова література
ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ
НАУК І МІЖНАРОДНИХ
ВІДНОСИН
Міжнародна інформація
1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Всесвітня історія або математика

Соціальна робота
1. Українська мова та література
2. Історія України

Філософія
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Світова література або іноземна
мова
Соціологія
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика або іноземна мова
ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ
ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ
КОМУНІКАЦІЇ
Журналістика
1. Українська мова та література
2. Іноземна мова або російська
мова
3. Творчий конкурс
Реклама і зв’язки з громадськістю
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або світова література
Видавнича справа та редагування
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або математика
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ
ЕКОНОМІКИ
Туризм
1. Українська мова та література
2. Географія
3. Історія України або іноземна
мова
Управління персоналом і економіка
праці
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або географія
Міжнародна економіка
Менеджмент
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія
Міжнародні економічні відносини
1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Математика або географія

Міжнародні відносини
1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Всесвітня історія або географія
Політологія
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Всесвітня історія або іноземна
мова

3. Географія або іноземна мова

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Правознавство
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або математика
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Економічна кібернетика
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетинг
Фінанси і кредит
Облік і аудит

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або географія
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Історія
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Всесвітня історія або іноземна
мова
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ
Психологія
Корекційна освіта
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Історія України або іноземна
мова
ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ,
ЕЛЕКТРОНІКИ
ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
Фізика
Прикладна фізика
Мікро- та наноелектроніка
1. Українська мова та література
2. Фізика
3. Математика або хімія
Комп’ютерні науки
Телекомунікації
Комп’ютерна інженерія
Радіоелектронні апарати
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова
ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Хімія
Хімічна технологія
1. Українська мова та література
2. Хімія
3. Фізика або математика
Харчові технології та інженерія
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Хімія або іноземна мова
ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ,
ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ
Біологія
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Фізика або хімія
Біотехнологія
1. Українська мова та література
2. Хімія
3. Біологія або математика
Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Географія або математика
Лабораторна діагностика
1. Українська мова та література
2. Біологія

3. Фізика або математика

ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ
ТА ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ
НАВЧАННЯ

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Географія
1. Українська мова та література
2. Географія
3. Історія України або математика
Гідрометеорологія
1. Українська мова та література
2. Географія
3. Математика або фізика
Геологія
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Географія або фізика
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ
МАТЕМАТИКИ
Прикладна математика
Інформатика
Системний аналіз
Програмна інженерія
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова
МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Механіка
Математика
Статистика
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова
Теплоенергетика
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або хімія
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Філологія (українська мова та література)
1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Історія України або світова література
Філологія (англійська мова та література)
1. Українська мова та література
2. Англійська мова
3. Історія України або світова література
Журналістика
1. Українська мова та література
2. Іноземна мова або російська
мова
3. Творчий конкурс
Економіка підприємства
Фінанси і кредит
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або географія
Менеджмент
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія
Історія
Політологія
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Всесвітня історія або іноземна
мова
Соціологія
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика або іноземна мова
Психологія
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Історія України або іноземна
мова

Інженерне матеріалознавство
Машинобудування
Прикладна механіка
Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або хімія

Правознавство
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або математика

Приладобудування
1. Українська мова та література
2. Фізика
3. Математика або хімія

Біологія
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Фізика або хімія

Електротехніка
та електротехнології
Радіотехніка
Авіоніка
Авіа- і ракетобудування
Системи технічного захисту і
нформації
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова

Географія
1. Українська мова та література
2. Географія
3. Історія України або математика
Математика
Інформатика
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова
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