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УНІВЕРСИТЕТ  ЗАПРОШУЄ  НА  НАВЧАННЯ
Дніпропетровський національний університет 

імені Олеся  Гончара  — один із  провідних  вищих 
навчальних закладів України IV рівня акредитації. Що-
року університет посідає високі місця в національних 
освітніх рейтингах, таких як: національний рейтинг 
кафедри ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна», консолідований 
академічний рейтинг «Освіта.ua», міжнародний рей-
тинг «Scopus» та інші.

У 2015 році за результатами консолідова-
ного рейтингу вищих навчальних закладів 
України від інформаційного освітнього ре-
сурсу Освіта.ua, в якому використовувалися 
дані національних та міжнародних рейтин-
гів, найбільш авторитетних серед експертів 
та ЗМІ, ДНУ став беззаперечним освітнім 
лідером Дніпропетровського регіону, а також 
посів 2 місце серед ВНЗ центральної Украї-
ни. У категорії «Кращі класичні університети 
України» наш університет зайняв 9 позицію.
За результатами запропонованого кафе-

дрою ЮНЕСКО рейтингу «ТОП-200 Украї-
на», де враховувалися критерії якості науко-
во-педагогічного потенціалу фахівців, якос-
ті навчання та індексу міжнародного ви-
знання, Дніпропетровський національний 
університет імені Олеся Гончара у 2015 р.

увійшов до десятки лідерів серед 286 ВНЗ 
ІII-IV рівнів акредитації. До підрахунку цьо-
го рейтингу традиційно залучаються неза-
лежні представники академічного співтова-
риства та працедавці. 

2014 року в щорічному загальнонаціо-
нальному рейтингу ВНЗ «Компас» Дніпро-
петровський національний університет іме-
ні Олеся Гончара посів 7 місце серед кращих 
вищих навчальних закладів України. Рей-
тинг ВНЗ «Компас» відображає переваги 
при виборі ВНЗ та задоволеність освітою ви-
пускниками і роботодавцями. Тоді у рамках 
проекту «Компас» були опитані представни-
ки 843 компаній, понад 1200 випускників і 
331 роботодавець. 
Високий рівень діяльності нашого універ-

ситету підтверджується й міжнародними рей-

тингами, такими як «Scopus» та 
«Webometrics». Зокрема, у на-
укометричній базі «Scopus», де 
українські ВНЗ ранжовані з ура-
хуванням індексу Гірша, ДНУ 
посідає 8 місце.  Зазначимо, що 
база даних «Scopus» є інстру-
ментом відстеження цитування 
наукових статей, які публіку-
ються в навчальному закладі чи 
його співробітниками в науко-
вих виданнях.
У рейтингу ступеня інте-

грації ВНЗ в мережі Інтернет 
«Webometrics» результати ви-
значаються на основі показни-
ків масштабності та авторитет-
ності представлення навчаль-
них закладів у науково-освіт-
ньому просторі, показників 
цитованості наукових праць, 
якості науково-методичних ма-
теріалів та популярності всіх складових їх-
ньої діяльності в Інтернет-просторі. На сьо-
годні університет посідає 24 сходинку серед 
ВНЗ України.
Протягом 3-х останніх років ДНУ входить 

ДНУ:  престижний  в  Україні,  визнаний  у  світі
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Відповідальний секретар При-
ймальної комісії ДНУ ім. О. Гончара 
професор Олександр Хамініч відпо-
відає на запитання щодо особливос-
тей Абітурієнтської кампанії-2016.

– Олександре Васильовичу, на що 
абітурієнтам варто звернути ува-
гу в першу чергу?

– Цього року всі абітурієнти, що всту-
пають на основі повної загальної серед-
ньої освіти, обов’язково подають заяви в 
електронній формі (крім тих, хто має пра-
во на участь у конкурсі за результатами 

вступних іспитів, зарахування за співбе-
сідою та поза конкурсом). Тобто з 11 лип-
ня 2016 року всі абітурієнти мають зареє-
струватися на інтернет-сайті за адресою: 
http://ez.osvitavsim.org.ua та  пода-
вати заяви дистанційно. Документи в 
паперовому вигляді до приймальної комі-
сії подають абітурієнти, що рекомендовані 
до зарахування, у чітко зазначені терміни, 
визначені Правилами прийому. Якщо абі-
турієнти не виконали у ці терміни умови 
щодо зарахування, то вони втрачають пра-
во на бюджетне місце.

– На скільки спеціальностей мож-
на подавати заяви і що означає прі-
оритетність заяви?

– Зміни стосуються і вибору абітурієн-
том спеціальностей. Вступник може пода-
вати заяви всього на п’ять спеціальностей 
у різних ВНЗ (до п’ятнадцяти заяв). Це мо-
жуть бути різні варіанти: одна спеціаль-
ність – у 15 ВНЗ, 5 спеціальностей – у 3 ВНЗ 
і таке інше, але в переліку має бути не біль-
ше 5 однакових спеціальностей для різних 
ВНЗ. Як і минулого року, кожна заява су-
проводжується визначенням абітурієнтом 
відповідного її пріоритету (від 1 – найви-
щий, до 15). Пріоритетність, визначена 
вступником в заяві, не може бути змінена 

протягом вступної кампанії. Як і минулого 
року, у залежності від конкурсного балу та 
визначених Вами пріоритетів електронна 
система автоматично включатиме абітурі-
єнта у списки рекомендованих до зараху-
вання до того чи іншого ВНЗ. 
Поясню: якщо за сумою набраних балів 

сертифікатів ЗНО і атестата Ви проходите 
по конкурсу за напрямом підготовки, що 
є №5 у списку Ваших пріоритетів, то елек-
тронна система автоматично включає Вас 
до списку рекомендованих до зарахування 
на цей напрям у відповідному ВНЗ. У тако-
му випадку, Ви автоматично виключаєтесь 
із рейтингових списків за напрямами №6 
– №15. Водночас, за умови зміни у рейтин-
гових списках за напрямами №1, 2, 3, 4, Ви 
залишаєтеся претендентом на звільнені 
місця за цими пріоритетами.
Варто звернути увагу на те, що цього ро-

ку перелік напрямів підготовки замінений 
на перелік спеціальностей, тому абітурієн-
там потрібно шукати відповідності у порів-
нянні з минулими роками. Перелік спеці-
альностей та освітніх програм, на які буде 
здійснюватись в ДНУ ім. О. Гончара набір 
студентів, ми наводимо в цьому номері га-
зети. 

– Який мінімальний прохідний бал 

встановив Дніпропетровський на-
ціональний університет цього року?

– Цього року ДНУ встановив мінімаль-
ний прохідний бал у сертифікаті ЗНО з не-
профільних предметів – 105, а з профіль-
ного предмету (другий обов’язковий пред-
мет) – 125 балів. При вступі зараховуються 
бали сертифікату ЗНО з трьох конкурсних 
предметів. Один з цих предметів вступник 
може обрати з переліку, запропонованого 
ВНЗ. 
Зауважимо, що вагові коефіцієнти сер-

тифікатів ЗНО є різними на різних на-
прямах підготовки й у різних ВНЗ. Тобто 
185 балів з української мови додасть різну 
кількість балів у кінцеву суму балів у рей-
тинговому списку з огляду на те, який на-
прям Ви обрали.

– Чи збереглися пільги при зараху-
ванні до ДНУ?

– На відміну від попередніх років, кіль-
кість місць держзамовлення поза конкур-
сом (для пільгових категорій) визначаєть-
ся Кабінетом Міністрів України та може 
становити до 5% місць держзамовлення. 
Цього року відсутній цільовий прийом. 
Інші пільги, передбачені законодавством, 
поки збережено. 

Закінчення на 2-ій стор.

ЕТАПИ  ВСТУПНОЇ  КАМПАНІЇ  НА  НАВЧАННЯ  ДЛЯ  ЗДОБУТТЯ  СТУПЕНЯ  БАКАЛАВРА  НА  ОСНОВІ  ПОВНОЇ  ЗАГАЛЬНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання / Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчі конкурси, що проводить університет 18.00 20 липня 2016 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які проходять співбесіду, складають вступні екзамени, що проводить університет 18.00 20 липня 2016 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не проходять співбесіду або творчі конкурси, не складають вступних екзаменів о 18.00 годині 27 липня 2016 р.
Строки проведення університетом творчих конкурсів 21 липня – 27 липня 2016 р.
Строки проведення університетом вступних екзаменів, співбесід 21 липня – 27 липня 2016 р.
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра, із зазначенням 
рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету Не пізніше 12.00 01 серпня 2016 р.

Терміни виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог щодо зарахування на місця: за кошти державного бюджету – до 18.00 05 серпня 2016 р.;
за кошти фізичних або юридичних осіб –  не пізніше 10 серпня 2016 р.

Терміни зарахування вступників на місця: за кошти державного бюджету – не пізніше 12.00 06 серпня 2016 р.;
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 12 серпня 2016 р.

до десятки лідерів вищої школи України за 
кількістю поданих заяв від вступників за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями бака-
лавра, спеціаліста, магістра. 
СТАНЬ ОДНИМ З НИХ!

http://ez.osvitavsim.org.ua
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ЕТАПИ  ВСТУПНОЇ  КАМПАНІЇ  НА  НАВЧАННЯ  ДЛЯ  ЗДОБУТТЯ  СТУПЕНЯ МАГІСТРА  
АБО  ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО  РІВНЯ  СПЕЦІАЛІСТА

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання/
Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів 06 липня 2016 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на 
основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю 16.00 11 липня 2016 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на 
основі ступеня бакалавра, здобутого за відповідною спеціальністю 17.00 14 липня 2016 р.

Строки проведення додаткових вступних випробувань 12-14 липня 2016 р.
Строки проведення вступних екзаменів з іноземної мови 15-17 липня 2016 р.
Строки проведення фахових вступних випробувань 18-22 липня 2016 р.
Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням 
рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету Не пізніше 12.00   24 липня 2016 р.

Терміни виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог 
щодо зарахування на місця:

за кошти державного бюджету – до 18.00 29 липня 2016 р.;
за кошти фізичних або юридичних осіб –  не пізніше 5 серпня 2016 р.

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 15 вересня 2016 р.;
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 серпня 2016 р.

Докладна інформація на сайті www.dnu.dp.ua
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Закінчення. Початок на 1- ій стор.

– В останні роки відбули-
ся зміни в умовах вступу до 
магістратури. Поясніть їх, 
будь ласка, бакалаврам.

– Як і минулого року, бака-
лаври можуть вступати до ма-
гістратури не тільки за своїм 
фахом, а й обрати іншу магіс-
терську програму. Для цьо-
го потрібно скласти додаткові 
вступні випробування. Для тих, 
хто вступає на навчання за ОКР 
магістра за іншою спеціальніс-
тю, університет може встанов-
лювати додаткові вимоги, що 
стосуються строків навчання 
та виконання додаткового на-
вчального плану впродовж пер-
шого року навчання. З програ-
мами вступних фахових випро-
бувань можна ознайомитися на 
сайті, в розділі «Абітурієнту», 
та на факультетах. Зазначу, що 
для здобуття ступенів магістра 

та доктора філософії не допус-
кається вступ поза конкурсом.
Також хотів би наголосити, 

що університет дозволяє здо-
бувати одночасно ступінь бака-
лавра за іншою спеціальністю. 
Навчання за другою спеціаль-
ністю здійснюється за іншою 
формою навчання за кошти 
юридичних та фізичних осіб. 
На момент вступу для здобут-
тя другої спеціальності потріб-
но навчатися в університеті не 
менше року за першим фахом 
або мати диплом про базову (по-
вну) вищу освіту.
Наші співробітники готові до-

кладно відповісти на всі запи-
тання студентів і абітурієнтів 
як дистанційно, на сайті та по 
телефону, так і особисто, щодня 
в Приймальній комісії ДНУ та у 
День відкритих дверей, 24 квіт-
ня 2016 року, у Палаці студентів. 

Алла БАХМЕТЬЄВА,
керівник ІАА «УНІ-прес», доцент

ЛИТВА НАДАЄ ПРІОРИ-
ТЕТ УКРАЇНСЬКИМ 

УНІВЕРСИТЕТАМ
Про  це  заявив Надзвичайний і Повноважний  Посол 

Литовської Республіки в Україні Маріс Януконіс під час 
зустрічі з ректором ДНУ ім. О Гончара, членом-кореспон-
дентом НАНУ Миколою Поляковим.

Із 1994 року триває співп-
раця нашого університету 
з вищими навчальними за-
кладами Литви. Найрезуль-
тативнішим, за словами рек-
тора, був академічний обмін 
із Вільнюським університе-
том, тому що студенти з обох 
країн навчалися в універси-
тетах-партнерах. «Сьогод-
ні ми спільно працюємо над 
реалізацією Темпус-проек-
ту Європейської Комісії, що 
передбачає впровадження 
в українських ВНЗ мульти-
лінгвальної освіти. Із задо-
воленням констатуємо, що 
завдяки реалізації цього про-
екту в ДНУ відкрита спеці-
альність «Мультилінгвальна 
освіта», перша в Україні, і ми 
будемо поширювати набутий 

досвід», – наголосив Микола 
Вікторович.
Декан факультету політич-

них наук і дипломатії Уні-
верситету Вітаутаса Велико-
го, професор Лекіс Шарунас 
окреслив міжнародну стра-
тегію свого ВНЗ. Про досвід 
виконання спільних проектів 
та пропозиції своїх підрозді-
лів розповіли декан факуль-
тету української й іноземної 
філології та мистецтвознав-
ства ДНУ, професор Ірина 
Попова, завідувач кафедри 
англійської філології, про-
фесор Алла Анісімова, декан 
факультету суспільних наук і 
міжнародних відносин, про-
фесор Олександр Токовенко, 
завідувач кафедри зоології та 
екології, доцент Віктор Гассо.

МІЖНАРОДНІ  ОБРІЇ

Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки
 Маріс Януконіс з ректором Миколою Поляковим.

ПРЕДСТАВНИКИ  ПОСОЛЬСТВА  ФРАНЦІЇ  В  УКРАЇНІ  
ПРЕДСТАВИЛИ  СТИПЕНДІАЛЬНІ ПРОГРАМИ  

ДЛЯ  ВИКЛАДАЧІВ,  МАГІСТРІВ  ТА  БАКАЛАВРІВ.

ОСВІТНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ВІД УРЯДУ ФРАНЦІЇ

Цього року Уряд Франції 
збільшив кількість стипенді-
альних програм для україн-
ських викладачів до семи, що 
розширює можливості ста-
жування за кордоном. Ректор 
ДНУ Микола Поляков поін-
формував Аташе з наукових 
та університетських зв’язків 
Посольства Сільвена Ріголле 
та радника з питань культу-
ри та співробітництва Паска-
ля Сліванскі про співпрацю з 
університетами Франції, що 
розвивається з 2002 року. На-
разі ДНУ виконує 4 угоди: з 
Інститутом новітніх техноло-
гій в механіці міста Клермон-
Ферран, Університетом міста 
Мен, Вищою політехнічною 
школою Парижу та Універси-
тетом Париж – Південь. 
Координатор Campus 

France Ukraine Ольга Дорош 
розповіла студентам, що уряд 

Франції пропонує стипенді-
альні програми трьох типів: 
магістерські – за будь-якою 
дисципліною, тривалість на-
вчання 10 місяців; аспірант-
ські – написання дисертації 
під подвійним керівництвом 
та програма COPERNIC – для 
молодих економістів та інже-
нерів. Для того, щоб навча-
тися у Франції, українським 
студентам необхідно добре 
володіти французькою та/
або англійською мовами. На-
вчання у Франції безкоштов-
не, це правило поширюєть-
ся і на іноземних громадян. 
«Вступати до ВНЗ Франції 
легко, але у цій країні немає 
такого поняття як «ми про-
йшли матеріал», треба стави-
тися до навчання дуже відпо-
відально», – наголосила Оль-
га Дорош. 

Координатор Campus France Ukraine Ольга Дорош 
представляє студентам освітні програми Уряду Франції.

Сьогодні потужним мотиваційним 
фактором для абітурієнтів при вибо-
рі ВНЗ стає можливість навчання та 
стажування у закордонних універси-
тетах, а також отримання двох дипло-
мів: українського і європейського. У 
наших студентів є така можливість!

АКАДЕМІЧНА  
МОБІЛЬНІСТЬ  

В  ЦИФРАХ  І  ФАКТАХ
З кожним роком кількість студентів Дні-

пропетровського національного універси-
тету ім. О. Гончара, які бажають пройти на-
вчання у закордонних університетах збіль-
шується. Якщо у 2006 році за кордоном 
навчалось 10 студентів та аспірантів ДНУ, 
то нині за кордон щорічно відправляється 
близько 40 осіб. Географія дуже широка: 
Польща, Німеччина, Італія, США, Латвія, 
Литва, Китай, Туреччина, Франція, Японія, 
Іспанія, Португалія та інші. За період з 2005 
р. по 2016 р. за кордон було направлено 427 
студентів ДНУ різних спеціальностей.

57 студентів та аспірантів ДНУ на-
вчалися в університетах-партнерах протя-
гом 2015 – 2016 років.

92 університети Європи, Америки й 
Азії уклали двосторонні угоди з ДНУ про 
науковий та академічний обмін.
Ефективно проходить навчання наших 

студентів за кордоном в рамках виконання 
угод між ДНУ та закордонними ВНЗ про 
надання двох дипломів. 

155 студентів факультетів міжнарод-
ної економіки та прикладної математики 
навчались за програмою надання двох ди-
пломів в Університеті м. Мен (Франція) та 
Університеті прикладних наук м. Міттвай-
да (Німеччина).

43 студенти та 5 аспірантів нашого 
університету навчалися та стажувалися 
у Європі за програмою «ЕразмусМундус» 
(нині – «Еразмус +»). Протягом I семе-
стру 2015/2016 н.р. в нашому університеті 
розпочалася реалізація 7 проектів у рам-
ках міжнародної європейської програми 
«Еразмус +» у партнерстві з університета-
ми Бельгії, Іспанії, Італії, Латвії, Туреччи-
ни та Болгарії. Усі вони передбачають сту-
дентський обмін. 
Наразі активно здійснюється міжнарод-

на співпраця у сфері академічних обмінів 
з Латвійським університетом (м. Рига). За 
результатами конкурсного відбору претен-
дентів для навчання протягом весняного 
семестру 2014 – 2015 н.р. до зазначеного 
ВНЗ були направлені 6 студентів факульте-
ту міжнародної економіки та 2 з факультету 
суспільних наук і міжнародних відносин. 
З вересня 2015 р. у ДНУ виконується 

програма академічних обмінів «Mevlana 
Exchange Program» з Караманським універ-
ситетом ім. Мехметбея (Туреччина), який 
передбачає двосторонню мобільність сту-
дентів (5 місяців) та викладачів (3 тижні). 
Програма повністю фінансується урядом 
Туреччини.
Щороку наш університет відвідує близь-

ко 40 іноземних делегацій.
В ДНУ навчається понад 300 інозем-

них студентів. 
1346 наших викладачів проходили 

стажування в університетах-партнерах 
протягом 2000 – 2016 років.

Ірина СОВА, 
начальник відділу по роботі з міжнародними 

організаціями  та іноземними партнерами

СТУДЕНТСЬКЕ  ЖИТТЯ
Більше 100 іноземних сту-

дентів із семи університетів 
Дніпропетровська зібралися 
в Палаці студентів ДНУ на 
фестивалі «Хай весна дарує 
нам знов Мир, Дружбу, Ра-
дість і Любов».
Міжвузівський конкурс уже 

вдев’яте провела кафедра пере-
кладу та лінгвістичної підго-
товки іноземців. Представники 
15 країн світу (Індонезія, Ма-
рокко, Китай, Зімбабве, Анго-
ла, Гана, Йорданія, Лівія, Си-
рія, Грузія, Туркменістан та ін.) 
змагалися в номінаціях: поезії 
видатних українських та зару-
біжних авторів, пісні, інсцено-
вані байки чи гуморески.
Як зазначила завідувач кафе-

дри, професор Олена Панченко, 
для студентів захід став справ-
жнім святом, де вони змогли не 
лише продемонструвати мовні 
здібності, але й познайомитися 
з побратимами з інших країн, 
яких об’єднала Україна.

*    *    *
Члени студентського клубу 

«Універсум» спілкувалися на 
тему: «Інформація, інформа-
ційні обміни та інформацій-
ні війни в умовах глобаліза-
ції». 
Із лекції декана факультету 

систем і засобів масової кому-
нікації, професора Володимира 
Демченка студенти дізналися 
про особливості існування ін-
формаційного суспільства як 
соціокультурного виміру сучас-
них глобалізаційних процесів, 
інформаційний обмін в проце-
сі становлення комунікативної 
парадигми мислення, феномен 
консцієнтальної зброї та специ-
фіку інформаційних війн.
Разом із лектором слухачі 

також обговорили історію роз-
витку світової преси і торкнули-
ся теми сучасної інформаційної 
війни між Росією та Україною.

*    *    *
Відомий  музикант,  лідер 

гурту «Антитіла» Тарас Тополя 
зустрівся зі студентами ДНУ. 
У розмові зі слухачами му-

зикант відверто розповів про 
своє особисте життя та зірковий 
професійний шлях, поділився 
творчими планами гурту і дав 
молоді чимало важливих жит-
тєвих порад. 
Велику частину зустрічі при-

святили обговоренню широкої 
волонтерської діяльності Тара-
са, зокрема, його участі в бла-
годійному фонді «Вільні UA» та 
кураторстві виставки «Ukraine 
EXISTS» у штаб-квартирі ООН 
в Нью-Йорку.

*    *    *
Футбольна збірна нашого 

університету виграла пер-
шість серед дніпропетров-
ських команд.
До складу збірної ДНУ уві-

йшли студенти з 5 факуль-
тетів: фізики, електроніки і 
комп’ютерних систем, фізико-
технічного, економічного, між-
народної економіки та факуль-
тету суспільних наук і міжна-
родних відносин. 
Під керівництвом тренера 

Юрія Бочкова команда ДНУ 
провела 18 запеклих змагань 
з найсильнішими командами 
міста. У фінальній грі зі збір-
ною «КБ Південне» вони здобу-
ли жадану перемогу з рахунком 
3:2. Вирішальний гол був заби-
тий лише на останніх хвилинах 
матчу.

Олеся ДОЦЕНКО
 за інформацією на сайті ДНУ

http://www.dnu.dp.ua
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- які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи. 

- які стали інвалідами внаслідок пора-
нень, каліцтва, контузії чи інших ушко-
джень здоров’я, одержаних під час участі 
у масових акціях громадського протесту в 
Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лю-
того 2014 року за євроінтеграцію та проти 
режиму Януковича (Революція Гідності), 
та які звернулися за медичною допомо-
гою у період з 21 листопада 2013 року по 30 
квітня 2014 року;

- визнані інвалідами війни відповідно 
до пунктів 11-14 статті 7 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх со-
ціального захисту».
Програми  співбесід  із зазначеними 

категоріями осіб затверджує  голова 

приймальної комісії  університету. 
Особи, які за наслідками співбесіди не 

рекомендовані до зарахування на навчан-
ня і які подали сертифікати зовнішнього 
незалежного оцінювання з конкурсних 
предметів з результатами, не нижчими 
передбачених Правилами прийому, мають 
право брати участь у конкурсі на загаль-
них засадах.

ЗАРАХУВАННЯ  ПОЗА  КОНКУРСОМ
Поза конкурсом зараховуються:
- особи, яким відповідно до Закону 

України «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту» надане та-
ке право; 

- інваліди I та II груп та діти-інваліди 
віком до 18 років, яким не протипоказа-

не навчання за обраним напрямом під-
готовки, відповідно до Закону України 
«Про основи соціальної захищеності ін-
валідів в Україні»; 

- особи, яким відповідно до Закону 
України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» надане та-
ке право;

- особи, яким відповідно до Закону 
України «Про підвищення престижнос-
ті шахтарської праці» надане таке право;

- особи, яким відповідно до закону 
України «Про соціальний і правовий за-
хист військовослужбовців та членів їх сі-
мей» надане таке право;

- члени збірних команд України, які 
брали участь у міжнародних олімпіадах, 
перелік яких визначений центральним 
органом виконавчої влади у сфері освіти 
і науки.
У межах кожного рейтингового спис-

ку вступників за кожною спеціальністю 
(спеціалізацією, освітньою програмою, 
напрямом підготовки) рішенням Кабі-
нету Міністрів України може визнача-
тися гарантований обсяг (до 5 відсотків) 
місць державного замовлення для окре-
мих категорій вступників, визначених 
законом.
Вступники, які належать до категорій, 

зазначених у цьому розділі, не рекомен-
довані до зарахування на навчання на 
визначені місця поза конкурсом, мають 
право брати участь у конкурсі на загаль-
них засадах відповідно до конкурсного 
бала.

Майбутнім студентам 
–  іменні  стипендії

Науковці хімічного факультету 
організували для старшокласників 
Інтернет-конкурс «Хімія – основа 
технологій майбутнього». 

Рената Бромберг – переможець 
минулорічного конкурсу, нині студентка 

ДНУ та доцент кафедри харчових технологій 
Наталя Кондратюк

Протягом місяця 40 школярів з Дні-
пропетровської, Запорізької, Донецької 
областей, що цікавляться хімією, в за-
очному режимі надсилали на адресу 
організаторів оригінальні авторські есе 
та презентації на теми: «За що я хімію 
люблю» та «Яка нам користь від про-
дуктів харчування». Ці заочні завдання 
увійшли до першого туру конкурсу. У 
другому, очному турі, учасники пред-
ставлять результати своїх наукових до-
сліджень. 
Конкурсні роботи розміщені на сайті 

хімічного факультету ДНУ. Переможців 
визначатиме інтернет-, sms-голосування 
і експертне журі під головуванням де-
кана хімічного факультету ДНУ, про-
фесора Віктора Варгалюка. Приємною 
умовою конкурсу для школярів є те, 
що переможці очного туру гарантовано 
отримають іменні стипендії, які нарахо-
вуватимуться у разі вступу на хімічний 
факультет ДНУ ім. О. Гончара. 
Усіх фіналісти отримають сертифіка-

ти, дипломи та цінні подарунки, серед 
яких – диски з авторською методикою 
розв’язання хімічних задач від науков-
ців ДНУ. Після церемонії нагородження 
для учнів та вчителів планують провес-
ти невеликий екскурс та розповісти про 
кафедри одного з найстаріших факуль-
тетів ДНУ. 

Фахівці хімічного факультету відзна-
чають, що конкурс другий рік поспіль 
виявляє багато талановитих дітей нашої 
країни та їхню високу зацікавленість хі-
мічною наукою. 

День  економіста  у  ЛІТі
Економічний факультет провів 

для одинадцятикласників Дніпро-
петровського ліцею інформацій-
них технологій при ДНУ  традицій-
ний захід «День економіста». Стар-
шокласники мали змогу порину-
ти у реалії студентського життя та 
«океан» економічної науки.
Учні познайомилися з деканом фа-

культету, професором Олександром 
Смірновим та дружним фаховим на-
уково-педагогічним колективом ка-
федр факультету, представники яких 
презентували напрями підготовки та 
наукові школи. Студенти-економісти 
розповіли ліцеїстам про систему сту-
дентського самоврядування, організа-
цію діяльності спортивного сектору, 
поділилися своїми успіхами у науковій 
сфері та можливостями, які надає уні-
верситет щодо участі у різноманітних 
міжнародних та всеукраїнських науко-
вих та громадських заходах (конферен-
ції, олімпіади, круглі столи, симпозіу-
ми, тренінги). 

Командна робота студентів і школярів

Протягом дня учні Ліцею також про-
йшли тренінг з командної роботи та 
тайм-менеджменту, який організувала 
для них викладач кафедри статисти-
ки, обліку та економічної інформатики 
Дар’я Бесчастна.
Майбутні студенти впевнилися на 

практиці, що університетське життя 
яскраве та різноманітне, а навчання – 

це не лише лекції, а й інші цікаві фор-
ми сприйняття та засвоєння матеріалу.

«Стань  студентом 
біофаку  на  один  день!»
Акція для школярів старших кла-

сів стала вже традиційною на фа-
культеті біології, екології та меди-
цини. 

Практикум на кафедрі біофізики та біохімії 

Цього року 80 учнів шкіл Дніпропе-
тровської області виявили бажання за-
зирнути в таємниці ще невідомого їм 
студентського життя. Старшокласники, 
їхні батьки та вчителі цікавилися тим, 
що вивчають на кафедрах факультету, де 
працюють випускники, чи є хімія та ма-
тематика у програмі підготовки, запиту-
вали про розклад занять, їх тривалість 
та інше. 
У цей день майбутнім абітурієнтам за-

пропонували обрати практикуми, які 
вони хотіли б відвідати. Найбільшою по-
пулярністю користувалися заняття з ла-
бораторної діагностики, мікробіології та 
вірусології, фізіології людини і тварин, 
зоології. Акцію викладачі факультету 
проводили разом зі студентами. Шко-
лярі зацікавлено розглядали стенди; за-
питували, які видатні вчені зображені 
на портретах в аудиторіях; цікавилися 
роботою приладів, які бачили в лабора-
торіях. 
Декан факультету, професор Олена Се-

вериновська відзначає, що кожного року 
така акція, яка дає можливість відчути 
себе справжніми студентами факульте-
ту біології, екології та медицини ДНУ, 
викликає неабиякий інтерес у старшо-
класників нашого регіону.

«Медіаквест»  для  
майбутніх журналістів
Факультет систем і засобів масової 

комунікації другий рік поспіль від-
криває свої двері для учнів 9-11 кла-
сів навчальних закладів Дніпропе-
тровська. Зокрема, нещодавно на фа-
культеті для школярів провели твор-
чо-пізнавальну гру «Медіаквест». 
Під час гри команди отримали марш-

рутні листи та помандрували сімома 
станціями, які підготували для них сту-
денти та викладачі факультету. Викону-
ючи різноманітні завдання, учасники 
«Медіаквесту» не лише познайомилися 
з історією реклами від античних часів до 
сьогодення, принципами й особливостя-
ми газетного редагування, але й отрима-
ли можливість випробувати сучасну фо-
то-, аудіо- і відеотехніку та виявити свої 
практичні здібності в якості фотографа, 
радіоведучого, оператора, інтерв’юера.

Школярі випробують телевізійні професії

Роботі з майбутніми абітурієнтами, 
що зорієнтовані на журналістську діяль-
ність, захоплюються літературою, мають 
активну громадську позицію та твор-
чі здібності, на факультеті приділяють 
особливу увагу. «Ми раді вітати всіх, хто 
відчув нестримне бажання присвятити 
себе журналістиці. «Медіаквест» допо-
може цьому бажанню викристалізувати-
ся, набрати конкретних форм, а згодом й 
реалізуватися під керівництвом наших 
викладачів», – зазначив, вітаючи шко-
лярів декан факультету, професор Воло-
димир Демченко. Показово, що цього ро-
ку факультет отримав удвічі більше за-
явок від шкіл на участь у «Медіаквесті», 
ніж попереднього року. 

Світлана ФІЛІП, 
за інформацією факультетів

СТАРШОКЛАСНИКИ  ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ  З  ДНУ

ЕТАПИ  ВСТУПНОЇ  КАМПАНІЇ  НА  НАВЧАННЯ  ДЛЯ  ЗДОБУТТЯ  СТУПЕНЯ  
БАКАЛАВРА  (НА  ОСНОВІ  ОКР  МОЛОДШОГО  СПЕЦІАЛІСТА):

Етапи вступної  кампанії Денна форма навчання / 
Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 р.
Закінчення прийому заяв та документів 18.00 20 липня 2016 р.
Строки проведення фахових та додаткових 
вступних випробувань 21 липня – 27 липня 2016 р.

Термін оприлюднення рейтингових списків 
вступників із зазначенням рекомендованих 
до зарахування за кошти державного бюджету

Не пізніше 12.00 29 липня 2016 р.

Терміни виконання вступниками, 
які отримали рекомендації, 
вимог щодо зарахування на місця:

за кошти державного бюджету – до 18.00 02 серпня 2016 р.;
за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 8 серпня 2016 р.

Терміни зарахування вступників на місця: за кошти державного бюджету – не пізніше 15.00  03 серпня 2016 р.;
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 9 серпня 2016 р.

ПІЛЬГОВІ  УМОВИ  ВСТУПУЗАРАХУВАННЯ  ЗА  СПІВБЕСІДОЮ
За результатами співбесіди зарахову-

ються до університету особи:

Докладна інформація на сайті www.dnu.dp.ua

ВИТЯГ З ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО ДНУ ім. О. ГОНЧАРА
ПРАВО  НА  ПЕРШОЧЕРГОВЕ 

ЗАРАХУВАННЯ
Право на першочергове зарахування 

до університету мають:
- особи, яким відповідно до Закону 

України «Про охорону дитинства» нада-
не таке право;

- особи, яким відповідно до Закону 
України «Про основи соціальної захи-
щеності інвалідів в Україні» надане таке 
право; 

- особи, яким відповідно до Указу Пре-
зидента України від 21 лютого 2002 року 
№ 157 «Про додаткові заходи щодо поси-
лення турботи про захисників Вітчизни, 
їх правового і соціального захисту, по-
ліпшення військово-патріотичного ви-
ховання молоді» надане таке право;

- випускники старшої школи (повна за-
гальна середня освіта), нагороджені зо-
лотою або срібною медаллю;

- переможці III етапу Всеукраїнських 
(в Дніпропетровській області) учнів-
ських олімпіад (в Дніпропетровській об-
ласті) з базових предметів;

- переможці ІІ етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів (в Дніпропетров-
ській області) науково-дослідницьких 
робіт учнів – членів Малої академії наук 
України, перелік секцій яких відповідає 
напрямам підготовки при вступі до уні-
верситету.
Факт участі або перемоги вступника 

в олімпіаді або конкурсі встановлюєть-
ся за відповідним наказом Міністерства 
освіти і науки.

http://www.dnu.dp.ua
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ПЕРЕЛІК  СЕРТИФІКАТІВ  ЗОВНІШНЬОГО  НЕЗАЛЕЖНОГО  ОЦІНЮВАННЯ  ТА  ВСТУПНИХ  ВИПРОБУВАНЬ,  ЩО  ПРИЙМАЮТЬСЯ НА  ВІДПОВІДНІ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  
ПРИ  ВСТУПІ  НА  НАВЧАННЯ  ДЛЯ  ЗДОБУТТЯ  СТУПЕНЯ  БАКАЛАВРА ДО  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ  ІМЕНІ  О. ГОНЧАРА  У  2016  РОЦІ
ФАКУЛЬТЕТ  УКРАЇНСЬКОЇ 
Й  ІНОЗЕМНОЇ  ФІЛОЛОГІЇ  
ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація

Дизайн
1. Українська мова та література.
2. Творчий конкурс 

(Малюнок. Живопис. 
Композиція).

3. Історія України.

Філологія (українська мова та 
література)

1. Українська мова та 
література.

2. Іноземна мова.
3. Історія України.

Філологія (російська)
1. Українська мова та література.
2. Російська мова.
3. Історія України.

Філологія (англійська, переклад)

Філологія (китайська)

Філологія (японська)
1. Українська мова та література.
2. Англій ська мова.
3. Історія України.

Філологія (німецька)
1. Українська мова та література.
2. Німецька мова.
3. Історія України.

Філологія (французька)
1. Українська мова та література.
2. Французька мова.
3. Історія України.

ФАКУЛЬТЕТ  СИСТЕМ 
ТА  ЗАСОБІВ  МАСОВОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ
Журналістика (журналістика, 
видавнича справа та 
редагування, реклама і 
зв’язки з громадськістю)

1. Українська мова та література.
2. Творчий конкурс.
3. Історія України або іноземна 
мова, або російська мова.

ФАКУЛЬТЕТ  МІЖНАРОДНОЇ 
ЕКОНОМІКИ

Міжнародні економічні 
відносини (міжнародні 
економічні відносини, 
міжнародна економіка)

Менеджмент (управління 
персоналом і економіка праці, 
менеджмент)

Туризм
1. Українська мова та література.
2. Іноземна мова.
3. Математика або географія.

ЕКОНОМІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
Економіка (економічна 
кібернетика, прикладна 
статистика)

Облік і оподаткування (облік і 
аудит)

Фінанси, банківська справа та 
страхування

Маркетинг
Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 
(економіка підприємства)

1. Українська мова та література.
2. Математика.
3. Іноземна мова або географія.

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Історія та археологія
1. Українська мова та література.
2. Історія України.
3.  Іноземна мова або географія.

ФАКУЛЬТЕТ  ПСИХОЛОГІЇ
Спеціальна освіта (корекційна 
освіта)

Психологія
1. Українська мова та література.
2. Біологія.
3. Іноземна мова або історія 
України.

ФАКУЛЬТЕТ  СУСПІЛЬНИХ 
НАУК  І  МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН
Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні 
студії (міжнародні відносини, 
міжнародна інформація)

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

Релігієзнавство

Філософія

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

Політологія

Соціальна робота
1. Українська мова та література.
2. Історія України.
3. Іноземна мова або географія.

ЮРИДИЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
Право
1. Українська мова та література.
2. Історія України.
3. Іноземна мова або 
математика.

ФАКУЛЬТЕТ  ФІЗИКИ, 
ЕЛЕКТРОНІКИ 

ТА КОМП’ЮТЕРНИХ  СИСТЕМ
Фізика та астрономія

Прикладна фізика та 
наноматеріали (прикладна 
фізика)

Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології 
(комп’ютерні науки)

Комп’ютерна інженерія

Мікро- та наносистемна 
техніка (мікро- та 
наноелектроніка)

Телекомунікації 
та радіотехніка 
(радіоелектронні апарати, 
телекомунікації)

1. Українська мова та література.
2. Математика.
3. Фізика або іноземна мова.

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Хімія

Хімічні технології та 
інженерія

1. Українська мова та література.
2. Хімія.
3. Математика або іноземна 
мова, або біологія.

Харчові технології (харчові 
технології та інженерія)

1. Українська мова та література.
2. Математика.
3. Хімія або іноземна мова, або 
біологія.

ФАКУЛЬТЕТ  БІОЛОГІЇ, 
ЕКОЛОГІЇ  ТА  МЕДИЦИНИ

Біологія

Екологія (екологія, охорона 
навколишнього середовища 
та збалансоване 
природокористування)

Біотехнології та біоінженерія 
(біотехнологія)

Технологія медичної 
діагностики та лікування 
(лабораторна діагностика)

1. Українська мова та література.
2. Біологія.
3. Хімія або математика, або 
фізика

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Науки про Землю (географія, 
гідрометеорологія, геологія)

1. Українська мова та література.
2. Географія.
3. Математика або іноземна мова.

ФАКУЛЬТЕТ  ПРИКЛАДНОЇ 
МАТЕМАТИКИ

Прикладна математика 
(прикладна математика)

Інженерія програмного 
забезпечення (програмна 
інженерія)

Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології 
(інформатика)

Системний аналіз
1. Українська мова та література.
2. Математика.
3. Фізика або іноземна мова.

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Математика

Статистика

Прикладна математика 
(механіка)

Теплоенергетика
1. Українська мова та література.
2. Математика.
3. Фізика або іноземна мова.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Кібербезпека (системи 
технічного захисту 
інформації)

Прикладна механіка (прикладна 
механіка, машинобудування)

Матеріалознавство (інженерне 
матеріалознавство)

Авіаційна та ракетно-
космічна техніка (авіа- та 
ракетобудування, двигуни 
та енергетичні установки 
літальних апаратів)

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 
(електротехніка та 
електротехнології)

Автоматизація 
та комп’ютерно-
інтегровані технології 
(приладобудування)

Телекомунікації та 
радіотехніка (радіотехніка)

Авіоніка
1. Українська мова та література.
2. Математика.
3. Фізика або іноземна мова.

ЦЕНТР  ЗАОЧНОЇ  ТА 
ВЕЧІРНЬОЇ  ФОРМ  НАВЧАННЯ
Філологія (українська мова та 
література)

1. Українська мова та 
література.

2. Іноземна мова.
3. Історія України.

Філологія (англійська)
1. Українська мова та література.
2. Англійська мова.
3. Історія України.

Історія та археологія
1. Українська мова та література.

2. Історія України.
3.  Іноземна мова або географія.

Політологія
1. Українська мова та література.
2. Історія України.
3. Іноземна мова або географія.

Психологія
1. Українська мова та література.
2. Біологія.
3. Іноземна мова або історія 
України.

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

Журналістика (журналістика)
1. Українська мова та література.
2. Творчий конкурс.
3. Історія України або іноземна 
мова, або російська мова.

Фінанси, банківська справа та 
страхування

1. Українська мова та література.
2. Математика.
3. Іноземна мова або географія.

Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 
(економіка підприємства)

1. Українська мова та література.
 2. Математика.
3. Іноземна мова або географія.

Менеджмент (менеджмент)
1. Українська мова та література.
2. Іноземна мова.
3. Математика або географія.

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

Біологія
1. Українська мова та література.
2. Біологія.
3. Хімія або математика, або 
фізика

Науки про Землю (географія)
1. Українська мова та література.
2. Географія.
3. Математика або іноземна 
мова.

Математика
1. Українська мова та література.
2. Математика.
3. Фізика або іноземна мова.

Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології 
(інформатика)

1. Українська мова та література.
2. Математика.
3. Фізика або іноземна мова.

ПОРЯДОК  РОБОТИ  ПРИЙМАЛЬНОЇ  КОМІСІЇ 
До початку абітурієнтської кампа-

нії: понеділок, вівторок, середа, четвер, 
п’ятниця - з 9:00 до 16:00; субота, неді-
ля - вихідні.
З 6 липня 2016 року до 13 серпня 2016 

року: понеділок, вівторок, середа, чет-

вер, п’ятниця – з 9.00 до 18.00; субота – 
з 9.00 до 14.00; неділя – з 9.00 до 12.00.
З 14 серпня 2016 року до 26 серпня 

2016 року: понеділок, вівторок, середа, 
четвер, п’ятниця – з 9.00 до 16.00; субо-
та, неділя – вихідні.

ДЕНЬ  ВІДКРИТИХ  ДВЕРЕЙ
Дніпропетровський національний універ-

ситет імені Олеся Гончара запрошує абіту-
рієнтів на загальноуніверситетський День 
відкритих дверей, що відбудеться 24 квітня 
2016 року в Палаці студентів ДНУ. 
Початок заходу о 10:00.

АДРЕСА  ПРИЙМАЛЬНОЇ  КОМІСІЇ
м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 

18, 14-й корп. (механіко-математичний 
факультет), к. 205. 

Тел.: (056) 760-89-83, (056) 760-87-17.

E-mail: pk_dnu@i.ua

доцента кафедри англійської фі-
лології – 1 штатна одиниця (повна 
ставки)

(наявність наукового ступеня кан-
дидата філологічних наук, наукові 
публікації за фахом, досвід науко-
во-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV 
рівня акредитації, вільне володіння 

державною мовою України),
доцента кафедри менеджменту 

та туристичного бізнесу – 1 штатна 
одиниця (повна ставка)

(наявність наукового ступеня кан-
дидата економічних наук, друковані 
наукові праці, що відповідають про-
філю діяльності кафедри, мають 

стаж науково-педагогічної роботи 
не менше 1 року, вільне володіння 
державною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з дня 
опублікування оголошення в засо-
бах масової інформації).
На конкурс приймаються доку-

менти: заява, особовий листок з об-
ліку кадрів, фото 3х4, автобіографія, 
копія документів про вищу освіту 
(з пред’явленням оригіналу доку-
мента), копія диплома кандидата 
(доктора) наук, якщо є вимогою (з 
пред’явленням оригіналу докумен-
та), копія атестату старшого науково-

го співробітника, доцента (професо-
ра), якщо є вимогою (з пред’явленням 
оригіналу документа), список науко-
вих робіт та винаходів (завірених за 
останнім місцем роботи).
Наша адреса: 49010, м. Дніпропе-

тровськ, пр. Гагаріна, 72, навч. кор-
пус № 1, кім. 217, тел.: (056) 374-98-27. 

mailto:gazeta@dnulive.dp.ua
http://www.dnu.dp.ua/gazeta

