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11 травня 2017 року

Дорогі випускники!

Сьогодні ви стоїте перед непростим і відповідальним вибором, який визначить вашу долю – вибором професії. Для когось це омріяна з
дитинства спеціальність, якою цікавився багато
років; хтось продовжить справу батьків, перевершуючи їхні здобутки на фаховій ниві; хтось
захоплено візьметься за абсолютно нову для
себе справу в прагненні розширити обрії. Впевнений, що ваші мрії про майбутнє пов’язані з
успішною самореалізацією в професії, амбітними кар’єрними прагненнями та цікавими ідеями з удосконалення світу.
Саме Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара, який вже сто років послідовно дотримується кращих традицій класичної
освіти, є тим вищим навчальним закладом, що
дав успішний кар’єрний старт майже 150 тисячам вихованців. Випускникам нашої alma mater
притаманні ґрунтовна фундаментальна підготовка, глибокі знання з гуманітарних дисциплін,
широкий світогляд і комплексний підхід до вирішення складних проблем сучасності. Протягом

СПЕЦВИПУСК

останніх 20 років ми суттєво оновили перелік
спеціальностей відповідно до світової тенденції
давати освіту на перетині різних галузей знань.
Сьогодні в ДНУ можна опанувати такі сучасні
фахи: комп’ютерна інженерія, кібербезпека, авіоніка, мікро- та наносистемна техніка, соціологія,
політологія, клінічна лабораторна діагностика,
харчові технології, зв’язки з громадськістю, китайська та японська мови, дизайн, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, туризм і багато інших. Загалом ми пропонуємо абітурієнтам
на вибір 60 спеціальностей для здобуття ступеня
«бакалавр» і 51 – ступеня «магістр».
Бажаю всім абітурієнтам успішно подолати
складні випробування та зробити гідний вибір,
який визначить подальше життя і гарантуватиме професійний успіх.
Із радістю чекатиму на зустріч 31 серпня біля
Палацу студентів на урочистій церемонії посвяти в студенти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара!
Микола ПОЛЯКОВ,
ректор

ДНУ імені ОЛЕСЯ ГОНЧАРА:

ПРЕСТИЖНИЙ В УКРАЇНІ, ВИЗНАНИЙ У СВІТІ
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара — один із
провідних вищих навчальних закладів в Україні IV рівня акредитації. Щороку університет посідає високі місця в національних освітніх рейтингах,
таких як: національний рейтинг кафедри ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна»,
консолідований академічний рейтинг «Освіта.ua», міжнародний рейтинг
«Scopus» та інші.
n У 2016 році за результатами консолідованого рейтингу ВНЗ України від інформаційного освітнього
ресурсу Освіта.ua, в якому використовувалися дані національних
та міжнародних рейтингів, найбільш авторитетних серед експертів та ЗМІ, ДНУ єдиний з Дніпропетровщини увійшов до десятки
кращих ВНЗ країни. Крім того,
наш університет став беззаперечним освітнім лідером серед ВНЗ
центральної України. У категорії
«Кращі класичні університети України» давцями, Дніпровський національний
він посів 7 позицію, покращивши мину- університет імені Олеся Гончара стабільлорічні показники на 2 пункти.
но входить у десятку кращих вищих наn У щорічному загальнонаціональному вчальних закладів України.
рейтингу ВНЗ «Компас», який відобра- n Високий рівень діяльності нашого уніжає переваги при виборі ВНЗ та задово- верситету підтверджується й міжнародленість освітою випускниками і робото- ними рейтингами, такими як «Scopus»

та «Webometrics». Зокрема, у наукометричному рейтингу «Scopus», де українські ВНЗ були ранжовані з урахуванням
індексу Гірша, ДНУ кілька років поспіль
посідає 8 місце. Зазначимо, що база даних «Scopus» є інструментом відстеження цитування наукових статей, які публікуються в навчальному закладі чи його
співробітниками в наукових виданнях.
n У рейтингу ступеня інтеграції ВНЗ в мережі Інтернет «Webometrics» результати
визначаються на основі показників масштабності та авторитетності представлення
навчальних закладів у науково-освітньому просторі, показників цитованості наукових праць, якості науково-методичних
матеріалів та популярності всіх складових
їхньої діяльності в Інтернет-просторі. На
сьогодні університет посідає 23 сходинку.
n Протягом чотирьох останніх років ДНУ
входить до десятки лідерів вищої школи
України за кількістю поданих заяв від
вступників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра.
СТАНЬ ОДНИМ ІЗ НИХ!

ДОСТУПНО ПРО ВСТУП

час конкурсного відбору є пріоритетність заяви?

Відповідальний секретар Приймальної комісії ДНУ ім. Олеся Гончара
доцент Михайло ДЕРГАЧОВ розповів нам про особливості вступної кампанії-2017
– На що абітурієнтам варто звернути
увагу в першу чергу?
– Цього року всі вступники на основі повної загальної се редньої освіти (крім тих,
хто має спеціальні умови на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів,
зарахування за співбесідою та поза конкурсом) подають заяви тільки в електронній формі. Тобто з 12 до 26 липня включно всі абітурієнти мають зареєструватися
на інтернет-ресурсі за адресою: http://
ez.osvitavsim.org.ua та подавати заяви
дистанційно. Власний робочий кабінет на
цьому сайті можна буде створювати з 29
червня 2017 року.
Оригінали
навчальних
документів
вступники подають до Приймальної комісії лише один раз, коли вони рекомендовані до зарахування, у терміни, чітко визначені Правилами прийому.
Також варто відзначити, що у цьогорічній вступній кампанії дійсні сертифікати
зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016 і 2017 роках.
У нашому університеті, як і минулого року, працюватиме консультаційний пункт,
де абітурієнту допоможуть створити власний кабінет та правильно подати заяви.

– Скажіть, будь-ласка, що має робити
абітурієнт, який побачив різницю у написанні свого прізвища, імені або побатькові у свідоцтві про народження й
атестаті або додатку до атестата?
– У такому випадку вступник подає документи лише особисто, у Приймальну комісію. Розбіжність у документах, яка видається вступникові невартою уваги, може мати
серйозні наслідки й навіть призвести до позбавлення можливості вступити до вищого
навчального закладу в цьому році.
– Скільки заяв на скільки спеціальностей може подавати абітурієнт цього року при вступі на навчання за державним замовленням?
– Тут також є певні зміни. У цьому році
вступник може подати до дев’яти заяв на
місця державного замовлення не більше, ніж
з чотирьох спеціальностей. Причому заяви,
подані на одну й ту ж саму спеціальність за
денною і заочною формами навчання, вважаються двома різними заявами.
А от подавати заяви для участі в конкурсі
на місця за кошти фізичних або юридичних
осіб можна у будь-якій кількості.
– Наскільки важливим фактором під

– Пріоритетність разом із конкурсним балом фактично і визначають подальшу долю
вступника. Як свідчить аналіз попередніх
вступних кампаній, абітурієнт рекомендується до зарахування, в середньому, за заявами з
пріоритетністю від 1 до 3. Особливо якщо він
при цьому має конкурсний бал вище 170 балів.
Пріоритетність заяви має відображати дійсні
наміри вступника. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.
– Чи збереглися пільги при зарахуванні до ДНУ?
– На відміну від минулорічних вступних кампаній, в Умовах прийому 2017 року,
затверджених Міністерством освіти і науки України, вживається термін «спеціальні
умови».
Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі на основі повної загальної середньої освіти визначають категорії вступників, що беруть участь у конкурсі
за результатами вступних іспитів, проходять
співбесіду, зараховуються поза конкурсом.
Всі ці категорії вступників подають документи особисто до 18:00 20 липня 2017 року.
З усіх питань щодо спеціальних умов радимо звертатись до Приймальної комісії у
зручний для абітурієнтів спосіб: телефоном,
особисто, або залишивши запитання на офіційному сайті ДНУ www.dnu.dp.ua в розділі
«Абітурієнту».
Закінчення на 2-ій стор.

Чому ДНУ
60 спеціальностей ступеня «бакалавр»
51 спеціальність ступеня «магістр»
Більше 2 000 місць за кошти
державного замовлення щороку
4 рівні вищої освіти: бакалавр g
магістр g PhD g доктор наук
15 факультетів, 5 коледжів, 2 ліцеї,
7 гуртожитків
86 кафедр
165 докторів наук, професорів
654 кандидатів наук, доцентів
3 місце в Україні серед регіональних
університетів з реалізації програм
Європейського Союзу TEMPUS/TACIS
105 університетів-партнерів
з наукової та академічної мобільності
в Європі, Америці, Азії
Програми двох дипломів
з Університетом м. Мен (Франція) та
Університетом прикладних наук
м. Міттвайда (Німеччина)
2260 наукових статей опублікували
студенти у минулому році
58 студентів стали переможцями
Всеукраїнських студентських
олімпіад та конкурсів наукових робіт
2000000 примірників – фонд
Наукової бібліотеки ДНУ
Секції з 22 видів спорту
в Палаці спорту ДНУ
16 творчих студентських колективів
у Палаці студентів ДНУ

Мінімально допустимі бали
сертифікатів ЗНО:
не нижче 105 – із першого та третього конкурсних предметів;
не нижче 120 – із другого конкурсного предмета*.
* Для спеціальностей 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація», 061 «Журналістика»:

не нижче 105 – із першого та другого конкурсних предметів;
не нижче 125 – оцінка за творчий конкурс.

Корисні посилання
n Інформаційна система «Конкурс»:
www.vstup.info/
n Сайт Українського центру оцінювання якості
освіти: testportal.gov.ua/
n Сайт Дніпропетровського регіонального центру
оцінювання якості освіти:
dneprtest.dp.ua/cms/index.php
n Адреса та графік роботи Приймальної комісії
ДНУ: www.dnu.dp.ua/view/pk
n Перелік сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання та вступних випробувань до ДНУ:
www.dnu.dp.ua/view/certiﬁcates
n Перелік документів, які маєте подавати до
Приймальної комісії ДНУ: www.dnu.dp.ua/view/
perelik_dokymentiv_do_priomnoi_komissii
n Програми вступних фахових випробувань:
www.dnu.dp.ua/view/programi_fahovih_
viprobuvan
n Програми творчих конкурсів:
www.dnu.dp.ua/view/tvorkonk
n Тарифи на навчання в ДНУ:
www.dnu.dp.ua/view/tariffs
n Проживання у гуртожитках ДНУ: www.dnu.dp.ua/
view/polozennya_studentske_mistechko

ВИПУСКНИКИ XXI СТОЛІТТЯ

Ольга Новікова – випускниця 2016 року факультету української й іноземної
філології та мистецтвознавства, отримала магістерський диплом перекладача з англійської та німецької мов: «Я
залюблена у свою спеціальність,
особливо мені імпонує усний
синхронний переклад. Сьогодні навчаюся як стипендіатка в
магістратурі міста Сантьяго де
Компостела в західній частині
Іспанії, де вивчаю іспанську та
намагаюся опанувати мови програмування.
До речі, в Сантьяго я єдина з
України серед іноземних студентів. Тому намагаюся гідно представити свою країну і свій виш.
Переконана, що українська освіта – це великий потенціал. Мені
завжди подобався індивідуальний підхід наших викладачів до
студентів. У Греції (на третьому
курсі я виграла грант на участь
у програмі обміну й провела семестр у м. Салоніки) загалом
майже не було семінарів, хоч
лекції були дуже цікавими. Потрібно наполегливо працювати й
бути найкращим скрізь, потрібним завжди і всюди.
Сергій Столбцов у 2010 році
закінчив з відзнакою геологогеографічний факультет за
фахом «Магістр географії». Працює вчителем І категорії, завіду-

вачем кафе дри природничи х
наук у Дніпропетровському ліцеї
інформаційних технологій при
ДНУ ім. Олеся Гончара та НВК
«Європейська гімназія» м. Дніпро. Успіхи у викладацькій роботі
дозволили рекомендувати Сергія
до виконання обов’язків експерта ЗНО з географії в Дніпропетровському регіональному центрі
оцінювання якості освіти: «Навчання на факультеті дало мені
не тільки високий рівень знань,

але й вміння спілкуватися, досягати своєї мети. Це стало добрим
стартом у моєму подальшому
професійному зростанні».
Олександр Жураковський –
випускник магістратури хімічного факультету 2008 року, отримав диплом з відзнакою, навчався
в університеті Арізони, м. Тусон
(США), отримав ступінь магістра.
Закінчив аспірантуру Оксфордського університету, де захистив
дисертацію (D.Phil.) за спеціальністю Organic Chemistry. Працював науковим співробітником у Гарвардському університеті (США) у професора Майерса на факультеті хімії
і хімічної біології, зараз науковий
співробітник Бристольського університету (Велика Британія) в лабораторії професора Аггарвала.

КАЛЕНДАР АБІТУРІЄНТА

для вступників на основі повної загальної середньої освіти,
які вступають для здобуття ступеня бакалавра:
Етап вступної кампанії
Прийом заяв і документів
Закінчення прийому заяв і документів від осіб,
які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, що проводить університет

Денна та інші форми
навчання
Із 12 липня 2017 р.
18:00 година
20 липня 2017 р.

18:00 година 26 липня 2017 р.;
Закінчення прийому заяв і документів від осіб,
за кошти фізичних або юридичних осіб
які вступають тільки на основі сертифікатів зо- (для інших форм навчання, крім денної – не
внішнього незалежного оцінювання
пізніше 08 серпня 2017 р.)
Проведення співбесід
Проведення творчих конкурсів
Проведення вступних іспитів
Оприлюднення рейтингових списків осіб, які
вступають за результатами співбесіди, із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням
Оприлюднення рейтингових списків вступників,
які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів
і вступних іспитів із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням
Виконання вступниками, які вступають за результатами співбесіди та отримали рекомендації, вимог щодо зарахування на місця державного замовлення, а також подання письмової
заяви про виключення з конкурсу на інші місця
державного замовлення

21 – 23 липня 2017 р.
21 – 26 липня 2017 р.
21 – 26 липня 2017 р.
Не пізніше 12:00 години
24 липня 2017 р.

Не пізніше 12:00 години
01 серпня 2017 р.

До 18:00 години 25 липня 2017 р.

За державним замовленням – до 12:00
Виконання вступниками, які отримали рекоменгодини 05 серпня 2017 р.; за кошти фізичних
дації, вимог щодо зарахування на місця:
або юридичних осіб – протягом п’яти днів
Зарахування вступників, які вступають за реНе пізніше 12:00 години
зультатами співбесіди на місця за державним
26 липня 2017 р.
замовленням
за державним замовленням – не пізніше
12:00 години 07 серпня 2017 р.; за кошти
Зарахування вступників на місця:
фізичних або юридичних осіб – не пізніше
30 вересня 2017 р. (23 серпня 2017 р.– для
інших форм навчання, крім денної)

ПРИЙМА ЛЬНА КОМІСІЯ ДНУ ІМ. О.ГОНЧАРА:

Місце розташування: м. Дніпро, вул. Казакова, 18, 14-й корп. ДНУ
(механіко-математичний факультет), к. 205,
Телефони: (056) 760-89-83, (056) 760-87-17. E-mail: pk_dnu@i.ua
Web-сайт: http://www.dnu.dp.ua/view/pk (офіційний сайт ДНУ/
розділ «Абітурієнту»/вкладка «Приймальна комісія»)
Порядок роботи: 3 липня – 11 серпня 2017 року:
понеділок – п’ятниця – з 9.00 до 18.00; субота – з 9.00 до 14.00;
неділя – з 9.00 до 12.00.

З кожним роком кількість студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, які паралельно навчаються у закордонних університетах, збільшується. Якщо у 2006
році за кордоном навчалося 10 студентів та аспірантів ДНУ, то
нині за кордон щорічно відправляється близько 40 юнаків та дівчат. Географія дуже широка: Польща, Німеччина, Італія, США,
Латвія, Литва, Китай, Туреччина, Франція, Японія, Іспанія,
Португалія та інші країни. За період з 2005 р. по 2017 р. за кордон
було направлено 433 студенти ДНУ різних спеціальностей.

Крістіна Венгеляускайте
– випускниця факультету
систем і засобів масової комунікації 2014 року, власний
кореспондент телеканалу ICTV
у Дніпрі: «Журналістика – не романтика. Вас повинні вести лише праця і наполегливість. Ви
більше не володієте своїм часом.
Відкидайте сльози, радість, сумніви. Якщо Ви готові кардинально змінити життя і світогляд
– отримаєте в руки всі козирі.
Озирніться! Вони навколо Вас –
це викладачі, це вчителі. Це люди, які достукаються і відкриють
Вам світ. Навчіться цінувати те,
що є, працюйте над собою – і лише тоді Ви набудете сили. Сила
з часом переросте в могутність,
яка буде завжди за плечима.
Моя мета – відкривати людям
очі, ламати стереотипи й дарувати віру. Ласкаво просимо до журналістики!»

ВІДКРИЙ ДЛЯ СЕБЕ СВІТ
ЗАВДЯКИ ОСВІТІ

Заняття в інжиніринговій школі
компанії Noosphere Ventures
на базі ДНУ

64 студенти та аспіранти
ДНУ навчалися в університетахпартнерах протягом 2015–2017 рр.
105 університетів та наукових установ Європи, Америки й Азії уклали двосторонні
угоди з ДНУ про науковий та академічний обмін.
148 студентів факультетів
міжнародної економіки та прикладної математики навчалися за
програмою надання двох дипломів в Університеті м. Мен (Франція) та Університеті прикладних
наук м. Міттвайда (Німеччина).
52 студенти та 7 аспірантів
нашого університету навчалися
та стажувалися в Європі за програмою «Еразмус Мундус» (нині – «Еразмус +»). Наразі в ДНУ
реалізуються 11 проектів у рамках міжнародної європейської

програми «Еразмус +» у партнерстві з університетами Бельгії, Іспанії, Італії, Латвії, Туреччини та
Болгарії. Усі вони передбачають
студентський обмін.
Активно здійснюється міжнародна співпраця у сфері академічних обмінів з Латвійським
університетом (м. Рига). За результатами конкурсних відборів
претендентів для навчання протягом семестру в період 2014–
2017 рр. до цього університету
були направлені 12 студентів факультету міжнародної економіки
та факультету суспільних наук і
міжнародних відносин.
З вересня 2015 р. у ДНУ виконується програма академічних
обмінів «Mevlana Exchange Program» з Караманським університетом імені Мехметбея (Туреччина), яка передбачає двосторонню
мобільність студентів (навчання
протягом 5 місяців) та викладачів
(стажування 3 тижні). Програма
повністю фінансується урядом
Туреччини.
Щороку ДНУ відвідує близько 40 іноземних делегацій.
У ДНУ навчається більше
200 іноземних студентів.
1377 викладачів ДНУ проходили стажування в університетах-партнерах протягом 2000–
2017 років.

Консультаційний
центр – на допомогу
абітурієнтам
Консультаційно-інформаційний
центр на базі Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара і цього року продовжить
свою роботу.
«Завдання центру залишаються незмінними, – коментує відповідальний секретар Приймальної
комісії ДНУ, доцент Михайло Дергачов, – допомогти вступникові виконати усі необхідні процедури для
електронної подачі заяв. Університет надає можливість користування
швидкісним Інтернетом і забезпечує
кваліфікованими консультантами з
числа членів відбіркової комісії.
Створення власного «кабінету»,
сканування додатку до атестату, подання електронних заяв – все це, у
разі потреби, вступник зможе безкоштовно зробити, завітавши до
Приймальної комісії з 12 до 27 липня 2017 року.
До речі, ми не обмежуємо права
вступників поданням заяв лише до
нашого університету – за бажанням вони можуть скористатися послугами нашого центру для подачі
заяви до будь-якого іншого вищого
навчального закладу.
Запрошуємо усіх приїжджати
протягом усього терміну подання
заяв, а не лише в перші дні вступної
кампанії. Звертаємо увагу на суттєво менші черги у другій половині
дня – Приймальна комісія у будні
працює до 18:00 протягом терміну
прийому документів.

ДОСТУПНО ПРО ВСТУП
Закінчення. Початок на 1-ій стор.
– В останні роки відбулися
зміни в умовах вступу до магістратури. Поясніть їх, будь ласка, бакалаврам.
– Як і минулого року, бакалаври
можуть вступати до магістратури не
тільки за своїм фахом, а й обрати іншу магістерську програму. Для цього потрібно скласти додаткові вступні випробування. Можливість «перехресного вступу» існує для певних
спеціальностей, перелік яких є у
Приймальній комісії.
Принципові зміни очікують на
тих, хто вступатиме на навчання за
освітнім ступенем магістра за спеціальністю 081 «Право». Для них буде
проведене єдине фахове вступне випробування з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання.
Також планується дозволити «перехресний вступ» на цю спеціальність.
Варто відзначити, що у 2017 році вперше здійснюватиметься набір
за освітньо-науковими програмами
підготовки магістра (з терміном навчання – 1 рік 9 місяців) за спеціальностями 061 «Журналістика», 134
«Авіаційна та ракетно-космічна техніка», 173 «Авіоніка».

« ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ » – щомісячна (крім серпня) газета Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.

– Чи можна навчатися в університеті за іншою спеціальністю, ніж та, яка здобута на попередньому етапі навчання?
– Так, але для тих, хто вступає на
навчання за освітнім ступенем магістра за іншою спеціальністю, університет може встановлювати додаткові вимоги, що стосуються строків
навчання та виконання додаткового
навчального плану впродовж першого року навчання. Це стосується
і вступників, що здобули освітньокваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста: вони можуть отримати
освітній ступінь бакалавра за іншою
спеціальністю. Зазначу, що для здобуття ступенів магістра та доктора
філософії не допускається вступ поза конкурсом.
Також хотів би наголосити, що
університет дозволяє здобувати одночасно ступінь бакалавра за іншою
спеціальністю. Навчання за другою
спеціальністю здійснюється за іншою формою навчання за кошти
юридичних та фізичних осіб. На момент вступу для здобуття другої спеціальності потрібно навчатися в університеті не менше року за першим
фахом або мати диплом про базову
(повну) вищу освіту.
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