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61 спеціальність ступеня «бакалавр»
50 спеціальностей ступеня «магістр»
35 PhD програм

Близько 1500 місць за кошти 
державного замовлення щороку

4 рівні вищої освіти: 
бакалавр → магістр → PhD → доктор 
наук

16 факультетів, 5 коледжів, 
7 гуртожитків

85 кафедр
163 докторів наук, професорів
619 кандидатів наук, доцентів

3 місце в Україні серед регіональних 
університетів з реалізації програм 
Європейського Союзу 
TEMPUS/TACIS

112 університетів-партнерів 
з наукової та академічної 
мобільності в Європі, Америці, Азії

Програми двох дипломів 
з десятьма університетами 
Франції, Німеччини, Польщі

47 студентів у 2017 році стали 
переможцями міжнародних і 
всеукраїнських студентських 
олімпіад та конкурсів наукових робіт

18 студентів є стипендіатами 
Верховної Ради, Президента України, 
державних інституцій і 18 отримують 
іменні стипендії приватних фондів.

2 000 000 примірників – 
фонд Наукової бібліотеки ДНУ

Секції з 22 видів спорту 
в Палаці спорту ДНУ

16 творчих студентських колективів 
у Палаці студентів ДНУ

Чому я обираю ДНУДорогі випускники!
Сьогодні ви стоїте перед непростим і відпові-

дальним вибором, який визначить вашу долю – 
вибором професії. Для когось це омріяна з дитин-
ства спеціальність, якою цікавився багато років; 
хтось продовжить справу батьків, перевершуючи 
їхні здобутки на фаховій ниві; хтось захоплено ві-
зьметься за абсолютно нову для себе справу в праг-
ненні розширити обрії. Впевнений, що ваші мрії 
про майбутнє пов’язані з успішною самореалізаці-
єю в професії, амбітними кар’єрними прагнення-
ми та цікавими ідеями з удосконалення світу.

Саме Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара, який вже сто років послі-
довно дотримується кращих традицій класичної 
освіти, є тим вищим навчальним закладом, що 
дав успішний кар’єрний старт майже 150 тися-
чам вихованців. Нині у вас, шановні абітурієнти, 
є унікальна можливість стати студентами в юві-
лейний рік, адже у 2018 році наша велика універ-
ситетська родина відзначатиме 100-річчя alma 
mater.

Випускникам нашого університету притаманні 
ґрунтовна фундаментальна підготовка, глибокі 
знання з гуманітарних дисциплін, широкий світо-
гляд і комплексний підхід до вирішення складних 

проблем сучасності. Ми суттєво оновили перелік 
спеціальностей відповідно до світової тенденції 
давати освіту на перетині різних галузей знань. 
Сьогодні в ДНУ можна опанувати такі сучасні фа-
хи: комп’ютерна інженерія, кібербезпека, авіоніка, 
мікро- та наносистемна техніка, соціологія, полі-
тологія, клінічна лабораторна діагностика, харчо-
ві технології, зв’язки з громадськістю, китайська 
та японська мови, дизайн, підприємництво, тор-
гівля та біржова діяльність, туризм і багато інших. 
Цього року відкрили кілька нових спеціальностей: 
медсестринство, фізична терапія та ерготерапія, 
середня освіта (фізика), географія. Також ліцен-
зовано магістерську програму за спеціальністю 
«Харчові технології». Загалом ми пропонуємо абі-
турієнтам на вибір 61 спеціальність для здобуття 
ступеня «бакалавр» і 50 – 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 універ-
ситету імені Олеся Гончара!

Ректор Микола ПОЛЯКОВ 

ПРЕСТИЖНИЙ В УКРАЇНІ, ВИЗНАНИЙ У СВІТІ
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – один із про-

відних закладів вищої освіти в Україні IV рівня акредитації. Щороку універ-
ситет посідає високі місця в національних освітніх рейтингах, таких як: на-
ціональний рейтинг кафедри ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна», консолідований 
академічний рейтинг «Освіта.ua», міжнародний рейтинг «Scopus» та інші. 

n У 2017 році за результатами консолі-
дованого рейтингу від інформаційного 
освітнього ресурсу Освіта.ua ДНУ визна-
но першим серед закладів вищої освіти 
центральної України та беззаперечним 
освітнім лідером Дніпропетровської об-
ласті. В категорії «Кращі класичні універ-
ситети України» університет посів сьому 

позицію. Освітній ресурс використовує 
дані національних та міжнародних рей-
тингів і віддає нашому університетові 11 
місце серед 288 українських закладів III-
IV рівнів акредитації.

n Високий рівень діяльності нашого 
університету підтверджується й між-
народними рейтингами, такими як 

«Scopus» та «Webometrics». У наукоме-
тричному рейтингу «Scopus» ДНУ кіль-
ка років поспіль посідає восьме місце. 
Зазначимо, що база даних «Scopus» є 
інструментом відстеження цитування 
наукових статей, які публікуються в на-
вчальному закладі чи його співробітни-
ками в наукових виданнях.

n За даними МОН, протягом останніх 
років ДНУ за кількістю поданих заяв від 
вступників входить до десятки найпопу-
лярніших університетів країни. 

СТАНЬ ОДНИМ ІЗ НИХ!

Корисні посилання 
• Особистий робочий кабінет вступника:

http://ez.osvitavsim.org.ua  
• Інформаційна система «Конкурс»: http://vstup.info
• Сайт Українського центру оцінювання якості 

освіти: http://testportal.gov.ua 
• Сайт Дніпропетровського регіонального центру 

оцінювання якості освіти: 
http://dneprtest.dp.ua/cms/index.php

• Адреса та графік роботи приймальної комісії 
ДНУ: http://dnu.dp.ua/view/pk 

• Перелік сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання та вступних випробувань до ДНУ:
http://dnu.dp.ua/view/certificates 

• Перелік документів, які маєте подавати до при-
ймальної комісії ДНУ: http://dnu.dp.ua/view/
perelik_dokymentiv_do_priomnoi_komissii 

• Програми вступних фахових випробувань: 
http://dnu.dp.ua/view/programi_fahovih_viprobuvan

• Програми творчих конкурсів: 
http://dnu.dp.ua/view/tvorkonk

• Підготовчі курси ДНУ: http://dnu.dp.ua/view/fdovuz

• Тарифи на навчання в ДНУ: 
http://dnu.dp.ua/view/tariffs 

• Проживання у гуртожитках ДНУ: http://dnu.dp.ua/

100 балів – мінімально 
допустимі бали сертифікатів 
ЗНО для участі в конкурсі 

в ДНУ ім. О.Гончара
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ДHIПPOBCЬKИЙ
УHIBEPCИTET

СВЯТКУЙМО 100-річчя ДНУ ім. Олеся Гончара РАЗОМ!

За кращими випускниками працедавці приходять до ДНУ ім. О. Гончара

КАР’ЄРНИЙ СТАРТ ІЗ ДНУ
Щороку відділ зв’язків з виробництвом та сприяння працевла-

штуванню студентів і випускників проводить для старшокурсни-
ків «Дні кар’єри». Головною метою цього соціально-економічно-
го заходу є забезпечення прямих контактів потенційних робото-
давців з випускниками, створення умов для успішного кар’єрного 
старту молодих фахівців.

На переконання керівництва ДНУ, однією 
з показових якостей будь-якого навчально-
го закладу є усвідомлення, для кого він го-
тує спеціалістів та наскільки затребуваними 
вони будуть на ринку праці. Перше місце ро-
боти для студента – один з найважливіших 
факторів, яким закінчується процес навчан-
ня. На «Дні кар’єри» до ДНУ приїжджають 
представники різноманітних підприємств, 
банківських установ, ІТ-компаній, авіацій-
них та космічних організацій, медичних за-
кладів, інформаційно-аналітичних агентств, 
психологічних та соціальних служб тощо. 
Наш університет залучає працедавців у 
якості стейкхолдерів до формування на-
вчальних планів і програм, організації ви-
робничих практик, проведення лекцій та 
семінарів 

скористалися можливістю 
виступити з презентаціями 
і розповіли, з якими нави-
чками затребувані фахівці 
на ІТ-ринку, знайомили сту-
дентів зі специфікою сво-
їх організацій, демонстру-
вали зразки власних  про-
грамних продуктів, розпо-
відали про наявні вакансії 
та перспективні програми 
стажування, проводили ан-
кетування та співбесіди. 

200 студентів ДНУ пройшли анкетуван-
ня від працедавців, кращим випускни-
кам запропонували працевлаштування та 
стажування. 

А 12 січня 2018 року асоціація ІТ-Dnipro 
Community, що об’єднує 18 провідних ІТ-
компаній регіону, підписала з нашим уні-
верситетом Угоду про співробітництво та ор-
ганізацію взаємовідносин.

Другий рік поспіль, зва-
жаючи на динамічність 
розвитку українського ІТ-
ринку, «День кар’єри» про-
ходить у новому форматі, 
орієнтованому на студентів 

технічних спеціальностей факуль-
тетів прикладної математики, меха-
ніко-математичного, фізико-техніч-
ного й факультету фізики, електро-
ніки та комп’ютерних систем. 

Цього року близько 20 ІТ-
компаній у режимі діалогу нада-
вали студентам поради з ефек-
тивної побудови кар’єри. Компанії 

view/polozennya_studentske_mistechko 
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УСПІШНІ ВИПУСКНИКИ XXI СТОЛІТТЯ
Ганна Гриньова отримала 

диплом з відзнакою магістра хі-
мічних наук у 2009 р. У 2014 р. 
Ганна захистила дисертацію 
в Австралійському національ-
ному університеті. Дисертація 
отримала декілька нагород, у 

тому числі приз 
Міжнародного со-
юзу теоретичної 
та прикладної хі-
мії як одна з п’яти 
найкращих дис-

ертацій з хімії у 
світі. Нині Ганна пра-

цює у Федеральній політехніч-
ній школі Лозанни (Франція). У 
2016 р. отримала від Європей-
ської Комісії грант Марії Скло-
довської-Кюрі. 
Андрій Дохторук у 2007-

2012 рр. навчався на біоло-
го-екологічному факультеті. 
Бакалаврська та магістерська 
дипломні роботи Андрія сто-
сувалися сфери альтернатив-
ної енергетики. Ще студентом 
юнак у позанавчальний час 
почав працювати технологом-
консультантом з упровадження 
біологічного захисту рослин у 
закритому ґрунті. З 2016 р. – ди-
ректор лабораторії з виробни-
цтва ентомофагів 
у ТОВ «Біотех 
Системс». «Ме-
ні подобалося 
навчатися, бу-
ло дійсно цікаво. 
Живий діалог та 
обмін думками з викладачами – 
безцінне враження, бо з кожною 
знайденою відповіддю розширю-
вався мій світогляд та погли-
блювалися знання».

Віктор Решняк – випус-
кник механіко-математичного 
факультету. За п’ять років на-
вчання в аспірантурі в Універ-

ситеті Мідл Теннес-
сі (США) Віктор 
опублікував шість 
наукових статей у 
провідних світо-
вих наукових жур-

налах, захистив на-
укову роботу та отримав ступінь 
доктора філософії (PhD). Тема-
тика його робіт має міждисци-
плінарний характер, де тісно пе-
реплетені елементи прикладної 
математики, обчислювальної 
гідродинаміки, теплообміну та 
теорії ймовірностей. Після за-
хисту дисертації Віктору Решня-
ку запропонували роботу в На-
ціональній лабораторії Мініс-
терства енергетики США. 
Анна Розгільдеєва – випус-

книця факультету української 
й іноземної філології та мисте-

цтвознавства 2011 р. 
«Ун і в е р с итет 
назавжди зали-
шиться світлим 
спогадом у моїй 
пам’яті. Лекції, 
заліки, літератур-
ні читання, Дні факультету та 
науково-практичні конференції 
навчили мене мислити креатив-
но». У 2015 р. успішно захистила 
дисертацію «Біографізм як твор-
ча домінанта прози Валерії Вру-
блевської» та отримала науковий 
ступінь кандидата філологічних 
наук. Зараз працює викладачем 
української мови та літератури 
у Дніпровському державному 
коледжі будівельно-монтажних 
технологій та архітектури. 
Юлія Брик закінчила фа-

культет систем і засобів масової 
комунікації у 2014 р.   Працюва-
ла кореспондентом 
програми «Но-
вини 11 каналу», 
співпрацювала з 
програмою жур-
налістських роз-
слідувань «Слід-
ство.Інфо». Нині веде програму 
11 телеканалу «Новини тижня». 
Двічі нагороджена дипломом 
фіналіста конкурсу «Честь про-
фесії» у номінації «Надія жур-
налістики». «Я вдячна універ-
ситету за отримані знання, 
які неодноразово доводилося ви-
користовувати у практичній 
роботі. Окрім цього, навчання 
в ДНУ показало мені, що розпо-
чату справу слід завжди дово-
дити до кінця, слід розвивати-
ся, оскільки професія журналіс-
та вимагає щоденної кропіткої 
праці. У першу чергу – над со-
бою». 
Олена Куркуріна у 2011 р. 

закінчила з відзнакою геоло-
го-географічний факультет, 
здобувши спеціальність «Гід-
ролог». Ще під час навчання 
почала працювати в Дніпропе-
тровському Регіональному цен-
трі з гідрометеорології у відділі 
гідрології. Зараз займає посаду 
інженера-гідролога ІІ катего-
рії. Дівчина представляла уні-
верситет на Всеукраїнській на-
уково-практичній конференції. 
Була нагороджена Дипломом за 
I місце у номінації «Чиста вода 
– чиста планета» 
(2016 р.). «Я вдяч-
на університе-
ту за путівку в 
життя. Пиша-
юся, що Дніпров-
ський національний 
університет імені Олеся Гон-
чара став і «моїм» університе-
том».

ДОСТУПНО ПРО ВСТУП
Перший проректор університету Олександр Кочубей 

розповів нам про особливості вступної кампанії-2018.
– На що абітурієнтам варто 

звернути увагу в першу чер-
гу?

– Цього року всі вступники на 
основі повної загальної се редньої 
освіти (крім тих, хто має спеці-
альні умови на участь у конкурсі 
за результатами вступних іспи-
тів, зарахування за співбесідою 
та поза конкурсом) подають заяви 
тільки в електронній формі. 
Тобто з 12 до 26 липня включно всі 
абітурієнти мають зареєструва-
тися на інтернет-ресурсі за адре-
сою: http://ez.osvitavsim.org.ua 
та подавати заяви дистанційно. 
Власний робочий кабінет на цьо-
му сайті можна буде створювати з 
2 липня 2018 року.

Оригінали документів вступни-
ки подають до приймальної комі-
сії лише один раз, коли вони реко-
мендовані до зарахування, у тер-
міни, чітко визначені Правилами 
прийому.

Також варто відзначити, що у 
цьогорічній вступній кампанії 
дійсні сертифікати зовнішнього 
незалежного оцінювання, видані 
у 2016, 2017 та 2018 роках, з іно-
земної мови приймаються лише 
сертифікати, видані у 2018 році. 

У нашому університеті, як і ми-
нулого року, працюватиме кон-
сультаційний пункт, де абітурієн-
ту допоможуть створити власний 
кабінет та правильно подати за-
яви.

– Скільки заяв на скільки 
спеціальностей може подава-
ти абітурієнт цього року при 
вступі на навчання за держав-
ним замовленням?

– Тут також є певні зміни. У цьо-
му році вступник може подати до 
семи заяв на місця державно-
го замовлення не більше, ніж 
з чотирьох спеціальностей. 
Причому заяви, подані на одну й 
ту ж саму спеціальність за денною 
і заочною формами навчання, вва-
жаються двома різними заявами. 

А от подавати заяви для участі в 
конкурсі на місця за кошти фізич-
них або юридичних осіб можна у 
будь-якій кількості. 

– Альтернативний третій 
предмет у переліку сертифі-
катів обирає абітурієнт?

Для забезпечення рівності абі-
турієнтів при подачі заяв до різ-
них університетів у цьому році 
перелік конкурсних предметів 
уніфікували. Таким чином, пер-
ший фіксований предмет – укра-
їнська мова та література, другий 
фіксований – профільний, третій 
альтернативний дається на вибір 
з двох предметів, які закріплені 
за кожною окремою спеціальніс-
тю. Його обирає вступник. Також 
вступник може вибирати комбіна-
цію сертифікатів минулих років із 
зазначених предметів.

Важливо зауважити, що для 
небюджетних конкурсних пропо-
зицій (навчання за контрактом) 
перелік конкурсних предметів ви-
значається закладом вищої освіти 
і може відрізнятися.

В умовах прийому на 2018 рік 
залишилися регіональний, сіль-
ський та галузевий коефіцієнти.

– Наскільки важливим фак-
тором під час конкурсного 
відбору є пріоритетність за-
яви?

– Пріоритетність разом із кон-
курсним балом фактично і визна-
чають подальшу долю вступни-
ка. Як свідчить аналіз попередніх 
вступних кампаній, абітурієнт 
рекомендується до зарахування, 
в середньому, за заявами з пріори-
тетністю від 1 до 3. Особливо якщо 
він при цьому має конкурсний бал 
вище 170 балів. Пріоритетність за-
яви має відображати дійсні намі-
ри вступника. Зазначена вступни-
ком пріоритетність заяв не може 
бути змінена.

– Чи збереглися пільги при 
зарахуванні до ДНУ?

– Умовами прийому 2018 року, 
затвердженими Міністерством 
освіти і науки України, визначені 
категорії абітурієнтів, які корис-
туються правом на вступ за ре-
зультатами вступних іспитів, про-
ходять співбесіду, зараховуються 
поза конкурсом («квота-1», «кво-
та-2», «квота-3»). Всі ці категорії 
вступників подають документи 
особисто в паперовій формі до 20 
липня 2018 року. Творчі конкурси, 
співбесіди, вступні іспити прохо-
дитимуть з 14 до 26 липня.

З цих питань просимо звер-

татись до Приймальної комісії у 
зручний для абітурієнтів спосіб: 
телефоном, особисто, або зали-
шивши запитання на офіційному 
сайті ДНУ www.dnu.dp.ua в розділі 
«Абітурієнту».

– Які зміни відбулися в умо-
вах вступу до магістратури?

– Як і в минулі роки, бакалаври 
можуть вступати до магістратури 
не тільки за своїм фахом, а й об-
рати іншу магістерську програму. 
Для цього потрібно скласти додат-
кові вступні випробування. Мож-
ливість «перехресного вступу» 
існує для певних спеціальностей, 
перелік яких є у Приймальній ко-
місії. 

Ті, хто вступатиме на навчання 
за освітнім ступенем магістра за 
спеціальністю 081 «Право», скла-
датимуть єдине фахове вступне 
випробування з використанням 
організаційно-технологічних про-
цесів зовнішнього незалежного 
оцінювання. Також за цією техно-
логією вперше складатимуть іспит 
з іноземної мови вступники до ма-
гістратури з низки гуманітарних 
галузей знань. Це, зокрема, «Гу-
манітарні науки» (крім спеціаль-
ності «Філологія»), «Соціальні та 
поведінкові науки», «Журналіс-
тика», «Сфера обслуговування», 
«Міжнародні відносини». 

Для тих, хто вступає на навчан-
ня за освітнім ступенем магістра 
за іншою спеціальністю, заклади 
вищої освіти можуть встановлю-
вати додаткові вимоги щодо стро-
ків навчання та виконання додат-
кового навчального плану впро-
довж першого року навчання. Це 
стосується і вступників, які здобу-
ли освітньо-кваліфікаційний рі-
вень молодшого спеціаліста: вони 
можуть отримати освітній ступінь 
бакалавра за іншою спеціальніс-
тю. Зазначу, що для здобуття сту-
пенів магістра та доктора філо-
софії не допускається вступ поза 
конкурсом.

Також хотів би наголосити, що 
університет дозволяє здобувати 
одночасно ступінь бакалавра за 
іншою спеціальністю. Навчання 
за другою спеціальністю здійсню-
ється за іншою формою навчання 
за кошти юридичних та фізичних 
осіб. На момент вступу для здо-
буття другої спеціальності по-
трібно навчатися в університеті не 
менше року за першим фахом або 
мати диплом про базову (повну) 
вищу освіту.
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НАВЧАТИСЯ В ДНУ – НАВЧАТИСЯ В ЄВРОПІ
Із кожним роком збіль-

шується кількість студен-
тів Дніпровського наці-
онального університету 
імені Олеся Гончара, які 
залучаються до програм 
академічного обміну. Як-
що у 2006 році за кордоном 
навчалися 10 студентів та 
аспірантів нашого універ-
ситету, то в останні роки до 
іноземних університетів-
партнерів щорічно на-
правляється на навчан-
ня близько 60 юнаків 
та дівчат. Географія такої мобіль-
ності дуже широка: Німеччина, 
Франція, Іспанія, Латвія, Польща, 
Туреччина, Греція та інші краї-
ни. У цілому, за період з 2005 р. по 
2018 р. в іноземних університетах 
навчалися 494 студенти та ас-
піранти ДНУ.

Коротко розглянемо найпопу-
лярніші програми навчання за 
кордоном, що пропонує ДНУ сво-
їм студентам.

По-перше, це програми кре-
дитної мобільності. У рамках 
програми «Erasmus+» за напря-
мом КА1 – академічна мобільність 
студентів, аспірантів та виклада-
чів, – у ДНУ виконується 11 проек-
тів. Загалом за цією програмою до 
університетів Європи із 2015 р. 
було направлено 23 студенти 
та 2 аспіранти. Також відзна-

чимо «Програму Європейських 
студій», що виконується у парт-
нерстві з Латвійським універси-
тетом: протягом 2014–2018 рр. до 
Латвії було направлено 16 студен-
тів. Окрім цього, ДНУ бере учать у 
програмі «MobilityDirect» у співп-
раці з Лодзинським університетом 
(Польща) та реалізує три проекти 
мобільності в рамках програми ака-
демічного обміну «Mevlana» спіль-
но з університетами Туреччини.

По-друге – це програми на-
дання двох дипломів (ступе-
нева мобільність). ДНУ реалізує 
10 таких проектів у співпраці з 
Університетом м. Мен (Франція), 
Університетом прикладних наук 
м. Міттвайда (Німеччина), Уні-
верситетом Кобленц-Ландау (Ні-
меччина), Вищою школою управ-
ління охороною праці у м. Ка-

товіце (Польща) та Кра-
ківським педагогічним 
університетом (Польща). 
Участь у зазначених про-
грамах надає можливість 
випускникам отримати як 
диплом про вищу освіту 
українського зразка, так 
і диплом європейського 
університету. Щорічно 
у програмах надання 
двох дипломів беруть 
участь близько 15 сту-
дентів.

Важливу роль у міжна-
родній діяльності ДНУ традицій-
но відіграють рамкові угоди про 
співробітництво, укладені з іно-
земними університетами-парт-
нерами з метою академічного об-
міну та наукової співпраці. Наразі 
в ДНУ діє 112 угод про міжнарод-
не співробітництво, в тому числі 
й у рамках проектів «Erasmus+» 
і «Mevlana».

Щороку ДНУ відвідує близько 
45 іноземних делегацій.

Наразі у нашому університеті 
навчається понад 200  інозем-
них студентів.

1447 викладачів та науков-
ців ДНУ перебували в універси-
тетах-партнерах протягом 2000–
2017 років з метою стажування, ви-
кладання, участі у конференціях 
та симпозіумах, проведення спіль-
них наукових досліджень.

Консультаційний центр – на допомогу абітурієнтам
Консультаційно-інформаційний центр на базі Дніпров-

ського національного університету імені Олеся Гончара і 
цього року продовжить свою роботу. 

«Завдання центру залиша-
ються незмінними, – коментує 
відповідальний секретар при-
ймальної комісії ДНУ, – допо-
могти вступникові виконати усі 
необхідні процедури для елек-
тронної подачі заяв. Університет 
надає можливість користування 
швидкісним Інтернетом і забез-
печує кваліфікованими консуль-
тантами з числа членів відбірко-
вої комісії. 

Створення власного «кабіне-
ту», сканування додатку до атес-
тату, подання електронних заяв 
– все це, у разі потреби, вступ-
ник зможе зробити, завітавши 
до Приймальної комісії з 12 до 26 
липня 2018 року.

До речі, ми не обмежуємо пра-

ва вступників поданням заяв ли-
ше до нашого університету – за 
бажанням вони можуть скорис-
татися послугами нашого центру 
для подачі заяви до будь-якого 
іншого вищого навчального за-
кладу.

Запрошуємо усіх приїжджати 
протягом усього терміну подання 
заяв, а не лише в перші дні вступ-
ної кампанії. Звертаємо увагу на 
суттєво менші черги у другій по-
ловині дня – приймальна комісія 
у будні працює до 18:00 протягом 
терміну прийому документів. 

Нехай час, витрачений нами 
на консультацію Вас з будь-якого 
питання, компенсується Вашою 
радістю від свого прізвища у на-
казі на зарахування». 
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