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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙУНІВЕРСИТЕТ
СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
ІМЕННІ СТИПЕНДІАТИ НАШОЇ ALMA MATER

Дмитро Кузьменко, студент першого курсу механіко-математичного факультету. Неодноразовий
призер Всеукраїнських учнівських
олімпіад з математики (двічі третє
місце і двічі – перше). Брав участь
у міжнародних олімпіадах і фестивалях. Три рази взяв призові місця
на Київському мі жнародному фізико-математичному фестивалі. У
2008 році отримав спеціальнийприз
оргкомітет у Всеукраї нської олімпіади з математики «за творчий та
оригінальний підхі д до вирішення
олімпіадних задач», а в 2009-ому –
Диплом переможця Міжнародного
математичного турніру. Неодноразовий призер Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт М алої
академії наук (у 2008 році посів друге місце, у 2009-ому – перше). Неодноразово нагороджувався Дипломами Міністерства освіти і науки
України, має іменний годинник від
Президента України В. А. Ющенка і
є Президентським лауреатом.
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НА ІІІ МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ НА КРАЩУ УПАКОВКУ

ДИПЛОМ І МЕДАЛЬ
Олена Щ ербаченко стала перемож ницею ІІІ М іжнародного конк урсу на кращу студентську роб оту, пр исвячену актуа льним пи танням пак увальної індустрії, яки й на
базі На ціонально го уніве рсите ту
х арчових тех но логій (Київ) проводили Міністер ство освіти і наук и України, к луб шанува льник ів
та журна л «Упаковка». Дів чи на

одержала Диплом і м едаль.
Випускниця-дизайнер розповідає,
що за основу робіт на конкурс вона
обрала сх ідну культуру. Сх ідні орнаменти, візерунки, конструкції упаковок, на її думку, привертають увагу
до солодких прянощів парфум.
Т. ТОМІНА.

ВІДРОДЖЕНО
СТУДЕНТСЬКЕ
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

ТАЛАНОВИТІ
СТАНУТЬ
ПРОФЕСОРАМИ

Відбулася установчо -вибор на конференція студентського
наукового товариства Дніпро (За інформацією на сайт і ДНУ
петровського національного
імені Олеся Гончара).
університету імені Олеся Гончара. Головою товариства обрано
юриста Дмитра Трескіна . Його
НА ФАКУЛЬТЕТІ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
заступниками стали фізтехівець Микола Гришин та еконо міст Людмила Лернер . До складу ради СНТ увійшли голови
Л ітературни й альма нах «Витра- А ле ось воно зно ву відро джуєть- факультетських відділень. Нажи» запо чатковано п’ять ро ків то - ся. Його сто рінк и, як і раніше, про- уковим керівником товариства
му. Журнал набув популярно сті не понують чита чеві та кі чуттєві, щи- затверджено доцента кафедри
тільк и сер ед студентів, а й сере д рі, ф ілософ ськ і, а іноді й к ум едні фізичної та економічної геогра фії О. Є. Афанасьєва .
вик ла да цьк ого ск ла ду. Н а жа ль, витвори студентської творчості.
Відроджено студентське науко через зміну поко лінь студентів виМ. ЯКОВЕНКО,
дання тимчасо во призупинялося.
головний редактор. ве товариство , яке активно діяло в
університеті до 90- х років минуло го століття . Серед найголовніших
його обов ’язків - пропагувати досягнення вчених університету та
принципи наукової етики , сприяти
студентам у створення об’єктів інтелектуальної власності , залучати
їх до участі в гуртках , олімпіадах ,
конкурсах , конференціях , семіна рах , дежбюджетних та госпдоговір них роботах , сприяти впроваджен ню наукових результатів молоді в
практику тощо .
Членом СНТ може стати кожен
студент , який любить науку . За
умови успішного навчання та суттєвих наукових досягнень (перемо га на Всеукраїнських , міжнародних
наукових конкурсах , олімпіадах ,
отримання грантів на виконання
наукових проектів , урядової та
Президентської стипендій ) за поданням ради СНТ університет заохочуватиме студентів Грамотами ,
преміями , коштами на участь у Все українських конференціях .
О. АФАНАСЬЄВ.

ЛІТЕРАТУРНИЙ АЛЬМАНАХ «ВИТРАЖИ»

Президентський стипендіат
Дмитро КУЗЬМЕНКО .

БУДНІ ЮРИДИЧНОЇ К ЛІНІКИ
До юридичної клініки за правовою допомогою звернулася співробітниця університету Лідія Василі вна
Третяк. Вона цікавилася, що треба зробити матері, щоб
залишити дочці приватний будинок у спадок. Студентконсультант юридичної клініки, п’ятикурсник Юрій Черкавський надав ї й обґрунтовану відпові дь у письмовій
формі. Жінка залишилася вдячною за професійну консультацію.
За правовою допомогою до юридичної клі ніки ДНУ
ім. О. Гончара протягом 2009 року звернулися близько
50 осіб. Вони отрима ли консультації в усній і письмовій формах. Ст уденти-консультанти пі дготували процесуальні документи по цивільних та а дміністративних
справах.
Ві дколи діє юридична клініка, на ї ї адресу не надійшло жодної скарги. Тут завжди ра ді клієнтам.
О. СОКОЛЕНКО,
директор юридичної клініки.
НА ЗНІ МКУ: студент-консультант Ю. ЧЕРКА ВСЬКИЙ
консультує Л. В. ТРЕТЯК.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТА-2010
СТРОКИ ПРИЙОМУ
ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ,
ПРОВЕДЕННЯ
ВСТ УПНИХ ЕКЗАМЕ НІВ,
ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ,
КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
ТА ЗАРА ХУВАННЯ
Початок прийому заяв та
документів 15 липня 2010
рок у за адресою: м. Дніпропе тровськ, вул. Казакова, 18
(14-ий корпус), кім 205. Те лефон: 0562-33-58-84.
Закінчення прийому заяв
та документів від осіб, які
мають ск ладати вступні екзамени або проходити творчі конкурси, співбесіди, що
проводить університет, 22
липня 2010 рок у.
Закінчення прийому заяв
та документів від осіб, які не
складають вступних екзаменів і не прох одять творчі конкурси, співбесіди, 31 липня
2010 рок у.
Строкипроведенняуніверсите том вступних екзаменів,
творчих конкурсів, співбесід
– 23-31 липня 2010 рок у.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників:
не пізніше 1 серпня 2010 року.
Термін зарахування вступників: за державним замовленням – не пізніше 10 серпня; за кошти фізичних та
юридичних осіб – після зарах ування на місця державного замовлення відповідного
напряму підготовки, але не
пізніше 25 серпня. На заочну
ф орму нав чанн я: за державним замовленням – не
пізніше 15 серпня; за кошти
фізичних і юридичних осіб
– після зарах ування на місця
державного замовлення відповідного напряму підготовки, але не пізніше 10 серпня.
ПОРЯДОК ПРИЙОМУ
ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ
Вступни ки осо бисто по-

дають заяву про вступ до
приймальної комісії університе ту, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття
о світн ьо -к ва ліф ік ацій но го
рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на
н а в ча н н я д ля з д о б у т тя
о світн ьо -к ва ліф ік ацій но го
рівня спеціаліста, магістра)
та форму нав чання.
Особа, яка вступає до університету на основі повної
загальної середньої освіти,
має право подати заяву про
участь у конкурсному відборі
щодо зарах уванняна навчання для здобуття освітньокваліфікаційного рівня бакалавра не більш ніж за п’ятьма
напрямами підготовки.
До заяви вступник додає:
док ументдержавногозразка про раніше здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі
якого здійснюється вступ ,
і додаток до нього, за особистим вибором оригіна ли
або завірені копії;
медичну довідку за формою 086-о або її копію;
шість к ольоро вих фо токарток розміром 3 х 4 см.
Особи, які вступають на
основі повної загальної середньої освіти, до датково
подають сертиф ік ат Українського центру оцінювання
якості освіти (або його копію), виданий у рік вступу,
з оцінками з предме тів, що
визначені пра ви лам и прийому для конк урсного відбору щодо вступу на обраний
напрям підготовки (спе ціальність). Вступники, які подають сертифікат з кількістю
балів нижче 124 (хоча б з одного із визначених конкурсних предме тів), до участі у
конкурсному відборі не допускаються.

Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) мають право, за їх вибором, брати участь у конкурсі за результатами вступ них екзаменів з конкурсних
предметів в університеті або
за результатами зовнішнього незалежного оцінювання
навчальних досягнень.
Право брати участь у конкурсі за результатами вступ них екзаменів з конкурсних
предметів в університе ті в
разі їх неучасті у зовнішньому незалежному оцінюванні
навчальних досягнень мають:
громадяни України, звільнені зі строкової військової
служби в рік вступу до вищого навчального зак ладу;
військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за
контрактом – при вступі на
заочну форму навчання;
особи, які мають зах ворювання, вказані в пере ліку зах ворювань, що можуть бути
перешкодою для прох одження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання,
встан овле но му М іністе рством освіти і науки України
та Міністерством охорони
здоров’я України, для яких
Український центр оцінювання якості освіти не може
заб е зпе чи ти про х од жен ня
не за леж но го зо внішньо го
оцінювання навчальних досягнень.
П рийма льна комісія універси те ту здій снює перевірк у відповідн ості сертифікатів Ук раїнського цен тру
оцінюван ня якості освіти
базі дани х цього центру та
ф акту уча сті вступник ів у
зовнішньом у неза лежно му
оцінюван ні. П исьмо ве під-

тв ер д ж ен н я У к р аїн ськ и м
цен тром о цінювання яко сті
освіти н евідповідності сертифіката є підставою для
відмо ви вступни кові що до
його участі у конк урсі та
зарах ування на н авчання.
У разі зара х ування такого
вступник а наказ пр о зарах ування у відповідній частині анулюється .
П а спо рт г ро м а дя ни на
Ук раїни, паспорт громадянина України для виїзду за
кордон або інший документ,
який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком
не мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення
про приписк у до призовної
дільниці) і док ументи, що
підтвердж ують його право
на вступ, вступник пред’являє особисто.
При прийнятті на навчання
для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра
на основі повної загальної
середньої освіти та спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти
осіб, які подають документ
про здобутий за кордоном
о сві тн ьо - к ва ліф ік а ці йн и й
рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній
(о світньо-к валіфіка ційни й)
рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки
України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.
Усі копії документів завіряються за оригіналами приймальною комісією університе ту або в установленому
законодавством порядку.
Документи, що дають право на вступ у порядку цільового прийому, поза конк урсом, за ре зультатам и

співбесіди, які засвідчують
досягнення визначних успі х ів у вивченні профільних
предметів, які дають право
на першочергове зарах ування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред’являє) особисто у
терміни, визначені для прийому документів. Вступники мають право подати до
приймальної комісії інші додаткові документи, які, на їх
думку, можуть бути взяті до
уваги при конкурсному відборі.
ВСТУПНІ
ВИПРОБУВАННЯ ТА
КОНКУРСНИЙ ВІДБІР
Для проведення відповідно до правил прийому вступ них екзаменів для вступників на основі повної загальної середньої освіти створюються предметні екзаменаційні комісії. Для проведення
фахових випробувань для
інших категорій вступників
створюються атестаційні комісії.
Для конк урсного відбору осіб, які на основі повної
загальної середньої освіти
вступають до університету
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зарах овуються бали
сер тиф іка та Укр аїнсько го
центру оцінювання якості
освіти, виданого у рік вступу, з предме тів, визначених
Пере лікомконк урсних предме тів – вступних екзаменів,
творчих конкурсів, яким також визначаються профільні та непрофільні предме ти,
мінімальна кількість балів
сертифіката з профільних
загальноосвітніх предметів,
з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарах ування
на нав чання.

Для конк урсного відбору
осіб, як і на осно ві повної
загальної сер едньої освіти вступа ють для здобуття
о світн ьо -к ва ліф ік ацій но го
рівня б ака лавра, вр ах овується середній ба л док умен та про повну зага льну
се редню освіту з ок ругленням до десятих частин бала (за 12-ба льною шка ло ю)
шлях ом додавання до суми
ба лів сертифіката з конк урсни х предме тів (результа тів вступних випро бувань). О цінк и з док умен та
про повну за гальну середню освіту, як і ви ставлені за
5 -б альн ою шка лою, врах овуються таким чином: «3»
відповідає «6», « 4» відповідає «9», «5» відповідає
«12 ».
Конкурсний бал особи,
яка вступає на основі повної
загальної середньої освіти,
об числюється як сума балів
за визначеними правилами
прийому предме тами із сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти,
середнього бала документа
державного зразка про повну загальну середню освіту, результатів творчих конкурсів та вступних екзаменів
у передбачених правилами
прийому випадках, що оцінюються за шкалою від 100
до 200 балів.
Т во рчі конк урси пр оводяться універ сите том з мето ю пер евірк и та оцінювання здібн ості вступників до
твор чої діяльн ості за напрямам и підготовки галузей знань «м истецтво» та
напрямо м підготовк и «ж урналістика».
П р о г р а м и т в о р ч и х к о нк ур сі в о п р и лю дн ю ють ся
на Web -сайті університету
w w w.dnu. dp.ua.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙУНІВЕРСИТЕТ
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

3 стор.

ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ: ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
Й УНІВЕРСИТЕТУ ПРИКЛАДНИХ НАУК м. МІТТВАЙДИ
НА ЗНІМКУ: ректор, проф.
М. В. ПОЛЯКОВ, декан фак ультету міжнародної економіки,
проф. І. Л. САЗОНЕЦЬ, завідувач кафедри менед жменту,
доц. О. А. Д ЖУСОВ та фрау
Маріон ДЕНЕРОВІЦ, директор інтернаціонального бюро
Університету прикладних наук м. Міттвайди фрау Саскія
ЛАНГХАММЕР і студенти ДНУ
імені Олеся Гончара, які навчаються в Німеччині, Ольга
ДЖ УСОВА, Ольга БУ ЛАНКІНА, Ольга ДІДЕНКО, Олексій
СЛИВЕНКО (факультет міжнародної економіки), Ганна
БУЛАНКІНА, Яніна ПЕТРЕНКО
(економічний факультет).
Ректор ДНУ імені Олеся Гончара, проф. М. В. ПОЛЯКОВ та ректор Універси тету прикладних
наук м. Міттвайди, проф. Отто
ЛОТГА Р підписали Договір про
подвійний диплом за спеці альністю «Інженер-економіст».
Університе т прик ладних наук м.
М іттвайди розташований у Саксонії. Н а йб ли жчі до нього м іста
– Хемніц, Дрезден, Л ейпціг. Університе ту виповнилося 140 р оків.
Тут навчається більше 6,5 тисячі
студентів. Серед знаменитих випускників – Фрідріх Опе ль, один із
засновників автомобілебудівного
гіганта, Авг уст Хорш – засновник
корпорації «Ауді», Ва льтер Брук
– вина х ідник системи кольорового те лебачення, Герх ард Н ойман
– вина х ідник авіа двигуна і колишній віце-пр езидент корпорації
«Генерал-Елек трик» та ін.
Восени 2008 рок у, як тільки почали проявлятися ознаки фінансової
кризи, професори фак ультету економіки Університе ту прикладних

наук м. Міттвайди передбачили,
що в разі розвитк у й поглиб лення кризи в країні може знизитися
попит на працівників економічних
спеціальностей. Щоб підтримати
набір студентів на високому рівні, факультет розробив програму
навчання студентів за новою для
факультету спеціальністю – «Інженер-економіст». Ця програма
вже працює в одному з університе тів Австрії. Т ам професори факульте ту економіки німецького
університе ту читають економічні
дисципліни для студентів тех нічних спеціальностей.
Н а м в дало ся дом о вити ся з
р озр об ни ка ми цієї про гр ам и пр о
вк лючен ня в не ї тако ж ст уде нтів
на шо го уніве рсите т у (сь ого дні
м ова йде тільки про ст уде нтів
ф ак ульте ту між на ро дної ек он ом іки). Було ск ладе но текст Дого во ру і пе ре дан о д ля де тально го озна йо м ленн я осно вно м у
розроб ник у програ ми, проф есору Том асу Л ерму та к уратору про-

ек ту, пр офе сору Фо лькеру Т олкмітту (об идва во ни є проф е со рами університе ту м. М іттвай ди).
П ісля всіх узг одже нь н ім ецьк і к олеги за про си ли нас до себ е для
підписанн я Дого вору.
Згідно з Договором студенти
факультету міжнародної економіки, які навчаються за напрямками
«М енеджмент» та «Міжнародна
економіка», закінчують шість повних семестрів (три курси) в нашому університе ті, а після цього
оформляють академвідпустку на
один рік (два сем естри) і протягом
цього року слух ають у Німеччині
низку тех нічних дисциплін (фізику, е лектроніку, динаміку й ін.) та
складають відповідні екзамени.
У серпні вони повертаються в
Україну, поновлюються в ДНУ імені Олеся Гончара, але не в свою
групу, а в групу на рік молодшу,
і відразу ж оф ормляють ще одну академвідпустку тривалістю в
один семестр (з вересня по лютий). Цей семестр вони також про-

водять у Н іме ччині і слух ають там
низку економічних дисциплін. П о
поверненні в Україну цим студентам надається мож ливість скласти частину пропущених ними дисциплін. Друга частина за їх бажанням може бути перезара хованаза
результатами екзаменів, ск ладених у Німе ччині. Т аким чином ці
студенти в лютому поновлюються
в ту ж групу, у яку вони були поновлені піврок у тому, тобто у вересні.
Да лі сту де нт и пр о до вж уют ь
протягом весн яно го сем естру нав чання в ДН У ім. О. Гончар а і пишуть дві роб оти – б ака лаврськ у
для ДН У ім ені О леся Гончар а і
дипло мну для Університе ту прик ла дн их наук м. М іттвайди.
Після зах исту бакалаврської
роботи в червні у ДНУ ім. О. Гончара вони у зручний для них час
(лип ен ь – жо втен ь) за х и щають
дипломну роботу в німецькому
університе ті. У разі успішного виконання навчальної програми в
Німе ччині студенти, залучені до

цього проекту, одержують німецький диплом спеціаліста за подвійною спеціальністю «Інженер-економіст».
Основні вимоги, яким повинен
відповідати студент, щоб його рекомендували для участі в програмі
подвійного диплому: не менше п’яти семестрів навчатися в ДН У імені
Олеся Гончара за вказаними спеціальностями; мати тільки х ороші й
відмінні оцінки (не обов’язково всі
п’ятірки) і сертифікат, який свідчить
про високий рівень володіння німецькою мовою (не нижче В2).
Звертаюся до студентів 1-2 к урсів та абітурієнтів. Договір про подвійний диплом – це чудовий шанс
одержати європейський диплом.
Не втрачайте час: в чіть німецьк у
мову (!) і одержуйте хороші оцінки
з решти дисциплін.
О. ДЖ УСОВ,
заві дувач кафедри
менеджменту, к. е. н.,
доцент, куратор міжнародного
проекту з Університетом
прикла дних наук м. Міт твайди.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТА-2010
Конкурсний відбір на навчання за освітньо-проф есійними програмами підготовки спеціаліста, магістра
здійснюється на пі дставі
конкурсних балів осіб, які беруть участь у конкурсі.
Конкурсний бал вступника
визначається як сума середнього арифметичного усіх
рейтингових оцінок із диф еренційованих заліків, іспитів
та рейтингових оцінок за результатами державної атестації за додатком до його диплома бакалавра, отриманих
вступником оцінок за результатами фах ового вступного
випробування та вступного
екзамену (для вступників на
навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра)
з іноземної мови.
Усі складові конкурсного балу вступника розраховуються за 100-бальною
шкалою. Якщо оцінки у додатку до диплома бакалавра вступника виставлені за
5-бальною шкалою оцінок,
то вони приводяться до системи рейтингових оцінок (за
100-бальною шкалою) множенням на коефіцієнт 20.
Особи, які беруть участь
у конкурсі щодо зарах ування на навчання за освітньопр о ф е сійн им и п ро г ра м ами підготовки магістра на
основі базової вищої освіти,
не утрачають права брати
участь у конкурсі на навчання за відповідними освітньопрофесійними програмами
підготовки спеціаліста з визначеним у цьому пунк ті конкурсним балом.
О со б и, я кі б е з п ов а жних причин не з’явилися на
вступні екзамени або творчі
конкурси у визначений розк ла до м час, осо би, знання
яки х було оцінен о ба ла ми
нижче мінімального рівня –

124 бали (за шкалою від 100
до 200 балів), 60 балів (за
100-бальною шкалою), 4 бали (за 12-бальною шкалою),
а також особи, які забрали
документи після дати закінчення прийому документів,
до участі в наступних вступ них екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.
ЦІЛЬОВИЙ ПРИЙОМ
ДО УНІВЕРСИТЕТУ
Цільовий прийом організовується:
відповідно до пунк ту 6
статті 22 Закон у Ук раїни
«Про статус і соціальний зах ист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особи з
числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які
проживають на територіях
радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової
підготовки або договорами
з підприємствами, зарах овуються поза конк урсом при
поданні сертифікатів Українського центру оцінювання
якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого
правилами прийому рівня;
відповідно до постанови
Кабіне ту Міністрів України
від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фах івців для роботи
в сільській місцевості».
Особи, які вступають на
підготовку за де ржавним
замовленням на умовах цільового прийому згідно з
установленими квотами, додають направлення, видане
відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної
Респуб ліки Крим, об ласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центра ль-

ними органами виконавчої
влади, підприємствами, організаціями, установами, що
уклали договори з університетом відповідно до Закону
України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Квоти цільового прийомуна
підготовку фах івців в університе ті за кожним напрямом
підготовки (спеціальністю)
не можуть перевищувати 25
відсотків відповідних обсягів
державного замовлення.
Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 №1159 «Про
підготовку фах івців для роботи в сільській місцевості»,
зарах овуються за окремим
конкурсом на навчання для
здо буття о світньо-кваліф ікаційного рівня бакалавра.
Конкурс проводиться за набраними конкурсними балами вступників.
Особи, які не зарах овані
на цільові місця за окремим
конк урсом, мож уть брати
участь у конкурсі на загальних засадах.
Університет укладає угоди
на цільову підготовку за державним замовленням відповідно до чинного законодавства України.
ЗАРАХУВАННЯ
ЗА СПІВБЕСІДОЮ
За результатами співбесіди зараховуються до університе ту особи, яким Законом
України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорноб ильської катастроф и»
надане таке право.
Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб
затверджує голова приймальної комісії університету.

Особи, які за наслідками
співбесіди не рекомендовані
до зарах ування на навчання,
мають право брати участь у
конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії університету
сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти
з кількістю балів з конкурсних
предметів не нижче встановленого правилами прийому
мінімальногорівня.
ЗАРАХУВАННЯ
ВСТУПНИКІВ
НА ОСНОВІ
ПОВНОЇ ЗАГА ЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ,
ЯКІ ДОСЯГЛИ
ВИЗНАЧНИХ УСПІХІВ
У ВИВЧЕННІ
ПРОФІЛЬНИХ ПРЕ ДМЕТІВ
Зараховуються до університету за умови подання сертифіката Українського центру
оцінювання якості освіти з
кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску
до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних
олім піад, призери (о соб и,
нагороджені дипломами I–III
ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з базових предметів та призе ри (о со б и, н а го р од же ні
дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ
е тапу Всеукраїнських конкурсів-зах истів науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України
за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки,
для яких профільнимє вступ не випробування з предмета,
з якого вони є призерами, у
тому числі:
основи інформатики – при
вступі на напрями підготовки «Прикладна математика»,
«Інформатика», «Системний
аналіз», «Комп’ютерні науки»,
«Комп’ютерна інженерія»,

«Програмнаінженерія»;
основи економіки – при
вступі на напрями підготовки галузі знань «Економіка
та підприємництво»;
о сно ви пр ав оз на вства
– при вступі на напрям підготовки «Правознавство»;
історія – при вступі на напрями підготовки, для яких
профільним визначено предмет «історія України»;
біологія з екологією – при
вступі на напрями підготовки, для яких профільними
визначено предме ти «біологія», «х імія».
Таке право надається призерам Всеукраїнських та учасникам міжнародних олімпіад,
що відбулися у поточному
навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.
ЗАРАХУВАННЯ
ПОЗА КОНКУРСОМ
До університе ту на навчання за освітньо-проф есійними програмами підготовки бакалавра зараховуються поза конкурсом:
особи, яким відповідно до
Закону України «Про статус
ве теранів 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
Кабіне ту Міністрів України
від 05.04.94 р. №226 «Про
поліпшення виховання, навчання, соціального зах исту та матеріального забезпе чення дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського
пік лування» (зі змінами);
інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років,
яким не протипоказане навчання за обранимнапрямом

(спеціальністю), відповідно
до Закону України «П ро основи соціальної захищеностіінвалідів в Україні»;
особи, яким відповідно до
Закону України «Про статус і
соціальний зах ист громадян,
які постраждали внаслідок
Ч ор ноб ильської катастр офи» надане таке право;
діти, чиї батьки загинули
або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах,
при вступі на навчання за
гірничими спеціальностями
відповідно до Указу Президента України від 19.05.99
рок у №524 «Про державну
допомогу дітям, які вчаться
за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або
стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
діти військовослужбовців
Збройних Сил України, інших
військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконанняслужбових 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 вихованнямолоді»;
члени сімей шах тарів та
г ірн ич ор ят ув а льни к ів, я кі
загинули внаслідок аварії
на орендному підприємстві
«Ша х та імені О. Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до
постанови Кабіне ту Міністрів
України від 09.01.200 8 р.
№6 «Деякі питання соціального зах исту членів сімей
загиб лих шах тарів та гірничорятувальників»;
особи, яким відповідно до
ЗаконуУкраїни«Про підвищення престижності шахтарської
праці» надане таке право.
(Закінчення на 4-й стор.)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТА-2010
(Закінчення. Початок
на 1,2-3 ст ор.)

Зазначені особи зарах овуються поза конкурсом лише за умови, якщо при поданні заяви на вступ вони
подали оригінали документа державного зразка про
здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень та
додатка до нього, документів, що засвідчують право
на прийом поза конкурсом,
медичних довідок та сертифікатів Українського центру
оцінювання якості освіти з
кількістю балів з конк урсних предме тів не нижче мінімального рівня, встановленого правилами прийому,
а б о о дер ж ал и від по відн у
кількість ба лів на вступних
випробува ннях, що проводить університе т.
Кількість місць для зарах ування поза конкурсом дорівнює 25 відсоткам обсягу
державного за мовлення з
кожного напряму підготовки
(спеціальності), доведеного
університе ту.
Зарах ування поза конкурсом відбувається відповідно
до суми набраних балів за
сертиф ікатом Ук раїн ського центру оцінювання якості
освіти аб о одержа ної відповідної кількості балів на
вступних випробуваннях, які
про водить універ сите т, та
середнього бала документа
про повну загальну середню
освіту.
ПРАВО
НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ
ЗАРАХУВАННЯ
Право на першочергове
зарах ування до університету мають:
соби, яким відповідно до
Закону України «П ро основи
соціальної зах ищеності інвалідів в Україні» надане таке
право;
особи, яким відповідно до

Указу Президента України
від 21.02.2002 р. №157 «Про
додаткові заходи щодо посилення турб оти про зах исників Вітчизни, їх правового
і соціального зах исту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
особи, яким відповідно до
Закону України «Про охорону дитинства» надане таке
право;
особи, яким відповідно до
Указу Президента України
від 12.09.2007 р. №849 «Про
рішення Р ади національної
безпеки і оборони України
від 4 вересня 2007 рок у «Про
основні напрями фінансового забезпечення зах одів щодо підвищення життєвого
рівня насе лення у 2008 році»
надане таке право;
випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені
золотою або срібною медаллю, при вступі на основі
повної загальної середньої
освіти;
особи, які проживають на
території населеного пункту,
якому відповідно до Закону
України «Про статус гірських
насе лених пунктів в Україні»
надано статус гірського.
ФОРМУВАННЯ
ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ
РЕЙТИНГОВОГО
СПИСКУ ВСТУПНИКІВ
Рейтинговийсписок вступ ників формується за категоріями у такій послідовності:
особи, які мають право на
зарах ування поза конкурсом;
особи, які рекомендовані
до зарах уванняза результатами співбесіди;
особи, які досягли визначних успіх ів у вив ченні профільних предме тів;
особи, які зараховуються
за конкурсом.

До рейтингового списку не
вк лючаються особи, рекомендовані до зарах ування
на місця цільового прийому.
Рейтингові списки вступ ників оприлюднюються шляхом розміщення на інф ормаційних стендах приймальної
ком ісії та Web -сайті універси те ту із зазначенням к атегорій списку та конк урсн ого
б а ла к о ж но г о вст уп ни к а.
Зазначені списки оновлюються прийм ально ю ко місією щодня протягом строк у
п ро в е де нн я к о нк урсн о г о
відбо ру.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
ВСТУПНИКІВ
НА ВИБІР
МІСЦЯ НАВЧАННЯ
О соби, які б еруть участь
у конкурсному відб орі для
зара х ування до інших вищих н ав ча льн их зак ла дів
аб о в універ сите ті на декілька напрямів підготовки
(спеціальностей) чи на різні
ф орм и навчання, впродовж
п’яти ка лендарних днів після оголошення списк у осіб,
рекомендованихдо зарах ування, зобов’язані виконати
вимоги для зарах ування на
місця державного замовлення: подати до прийма льної комісії обраного вищого
навчального зак ла ду оригінали документа державного зразка про здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка
до ньо го, медичної довідки
та сертифіката Українського центру оцінювання якості
освіти.
П ри вступі вступника для
одночасного нав чання за
двома освітньо-проф есійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (у тому числі у
різних вищих навчальних
зак ла да х за різними формами навчання) оригінал до-

кумента державного зразка
про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього, оригінали
сертифіката Українського
центру оцінювання якості
освіти та м едичної довідки
зб ерігаються у вищому навчальному зак ладі за місцем навчання за державним замовленням протягом
усього строк у навчання. За
місцем навчання за кошти
фізичних, юри дичних осіб
(при одночасному навчанні за двома освітньо-проф есійними пр ограм ами, за
напрямами підгото вки або
спеціально стями) зберігаються завір ені копії док умента державного зразка
про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру
оцінювання якості освіти та
медичної довідки. Зазначені копії док ументів зберігаються у вищому навча льн о м у з а к ла ді п р о т яг о м
стро к у н ав чан ня р азо м з
оригіналом довідки вищого
навчального закладу, у якому зберігаються оригінали
док ументів. Довідк а видається на вимог у студента
вищим навча льним зак ладом, у якому зберігаються
оригінали вищезазначених
док ументів.
Особи, які в установлений строк (п’ять календарних днів) не подали до приймальної комісії університету оригінали документів державного зразка про освітній
(о світн ьо-к валіфіка ційни й)
рівень, додатків до нього,
медичних довідок та сертифікатів Українського центру
оцінювання якості освіти (не
виконали вимог для зарах ування), утрачають право зарах ування на навчання за
державним замовленням в
університе ті.

КОРИГУВАННЯ СПИСКУ
РЕКОМЕНДОВАНИХ
ДО ЗАРАХУВАННЯ
Після завершення встано вленог о стр ок у ви бо ру
вступниками місця навчання (п’ять календарних днів)
приймальна комісія університе ту здійснює коригування списку рекомендованих
для зарах уванняосіб:
оголошує списки рекомендованих раніше вступників,
які виконали вимоги для зарах ування;
відкликає надані раніше
р еко м ен дації вступн ик ам,
які не виконали вимог для
зарах ування;
формує нові списки рекомендованих осіб з числа
вступників, які не отримували рекомендацію раніше, з
урах уванням рейтингового
списку вступників на наявні
місця.
Після виконання всіх вимог вступниками для зарах ування на навчання за
державним замовленням у
визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарах ування на навчання за кошти юридичних
та фізичних осіб.
Форм ування та оприлюднення списків рекомендованих для зарах ування на навчання за кошти юридичних
та фізичних осіб здійснюється приймальною комісією університе ту протягом
п’яти ка лендарних днів після зара х ування на навчання за державним замовленням у визначени х об сягах
на підставі за яв вступників
з урах уванням відповідного
рейтингового списку вступ ників та визначених університе ту ліцензовани х обсягів прий ому за відповідним
напрямом підготовк и (спе ціальністю).
Вступники, які рекомендовані приймальною комісією

університе ту для зарах ування на навчання за рах унок
коштів фізичних (юридичних) осіб, мають упродовж
п’яти календарних днів після оголошення відповідного
списку вступників виконати
умови для зарах ування на
навчання за кошти фізичних
(юридичних) осіб: ук ласти з
університе том договір на навчання за рах унок коштів фізичних (юридичних) осіб та
подати до приймальної комісії оригінали документа державного зразка про здобутий
освітній (о світньо-кваліф ікаційний) рівень та додатка
до нього, медичної довідки
та сертифіката Українського центру оцінювання якості
освіти (або оригінал довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються
оригінали цих документів).
Після завершення встановленого строку виконання
вступником умов для зарах ування на навчання за кошти
фізичних (юридичних) осіб
приймальна комісія університе ту здійснює коригування списку рекомендованих
для зарах ування осіб згідно
з правилами прийому.
Коригування рекомендацій до зарах ування може
здійснюватися приймальною
комісією протягом встановленого правилами прийому
строку зарах ування відповідних категорій вступників.
НАКАЗ
ПРО ЗАРАХУВАННЯ
Накази про зарах ування
на навчання оприлюднюються на інформаційномустенді
приймальної комісії і Webсайті університе ту.
Інформацію для абіт урієнт а-2010 підгот овлено за Правилами прийому до Дніпропет ровського національного у ніверсит ет у імені Олеся
Гончара у 2010 році.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
доцента кафедри мікробіології
та вірусології – 1 штатна одиниця
(повна ставка)
(наявність базової фах ової освіти в галузі мікробіології, науковий
ступінь кандидата біологічних наук,
вчене звання доцента кафедри мікробіології та вірусології, наявність
стажу роботи у ВНЗ III – IV рівнів
акредитації за відповідним профілем не менше 15 років, вільне володіння державною мовою України)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 ти жня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
старшого викладача каф едри
комп’ютерних тех нологій факультету прикладної математики – 1
штатна одиниця (повна ставка)
(наявність вищої освіти за фахом, досвід педагогічної роботи у
ВНЗ III – IV рівнів акредитації відповідного профілю не менше 3 років, вільне володіння державною
мовою України)
(документи на конкурс приймаються протягом 2 тижнів з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації);
професора каф едри е лектронних засобів те лекомунікацій – 1
штатна одиниця (1 ставка)
(освітньо-кваліфікаційний рівень
магістра за спеціальністю «Тех но-

логії та засоби те лекомунікацій»,
науковий ступінь доктора тех нічних
наук, досвід науково-педагогічної
роботи у ВНЗ IV рівня акредитації
не менше 5 років, вільне володіння
державною мовою України),
доцента кафедри економічної кібернетики – 1 штатна одиниця (1
ставка)
(науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук, досвід
науково-педагогічної роб оти у ВНЗ
III-IV рівнів акредитації не менше 5
років, вільне володіння державною
мовою України),
старшого викладача каф едри
фізичного вих овання і спорту – 1
штатна одиниця (1 ставка)
(досвід науково-педагогічної та
організаторської роботи у ВНЗ IIIIV рівня акредитації не менше 20
років, вища освіта за фахом, звання кандидата у майстри спорту з
плавання, вільне володіння державною мовою України),
асистента каф едри економіки
та управління національним господарством – 1 штатна одиниця (1
ставка)
(освітньо-кваліфікаційний рівень
магістра за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», наявність наукових пуб лікацій, вільне
володіння державною мовою України),

старшого наукового співробітника НДЛ механіки руйнування та
пластичного деформування матеріалів мех аніко-математичного
факульте ту (д/б теми 7-200-09) – 1
штатна одиниця (повна ставка)
(науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук, наявність
наукових праць, досвід роботи за
спеціальністю не менше 5 років,
вільне володіння державною мовою України),
завідувача каф едри історії України – 1 штатна одиниця (1 ставка)
(науковий ступінь доктора історичних наук, вчене звання доцента або професора, досвід науково-педагогічної роботи у вищому
навчальному закладі III-IV рівня
акредитації не менше 10 років,
вільне володіння державною мовою України),
професора каф едри менеджменту – 1 штатна одиниця (1 ставка)
(науковий ступінь кандидата економічних наук (доктора економічних наук), досвід науково-педагогічної роботи за фах ом факультету
не менше 20 років, вільне володіння державною мовою України),
доцента кафедри марке тингу та
менеджменту – 1 штатна одиниця
(1 ставка)
(захищена дисертація на здо-

буття наукового ступеня кандидата економічних наук, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ III-IV
рівня акредитації не менше року,
вільне володіння державною мовою України),
доцента кафедри харчовихтех нологій – 1 штатна одиниця (1 ставка)
(вища освіта за напрямом “Хімія”, науковий ступінь кандидата
х імічних наук, досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ не менше
10 років, наявність наукових праць,
вільне володіння державною мовою України),
старшого викладача каф едри
х арчових тех нологій – 1 штатна
одиниця (1 ставка)
(освітньо-кваліфікаційний рівень
магістра, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ III-IV рівня акредитації не менше 3 років, наявність
наукових праць в галузі х арчових
тех нологій, вільне володіння державною мовою України),
старшого викладача каф едри
фізичної хімії та е лектрохімії – 1
штатна одиниця (1 ставка)
(закінчена аспірантура за спеціальністю 02.00.05 – “е лектрох імія”,
стаж науково-педагогічної роботи
у ВН З III-IV рівня акредитації не
менше 3 років, вільне володіння
державною мовою України),
викладача кафедри економіки

та управління національним господарством – 1 штатна одиниця (1
ставка)
(освітньо-кваліфікаційний рівень
магістра за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини”, наявність наукових пуб лікацій, вільне
володіння державною мовою України),
доцента кафедри іх тіології, гідробіології та екології – 1 штатна
одиниця (1 ставка)
(вища освіта за спеціальністю
“Біологія”, диплом кандидата біологічних наук, педагогічний стаж
не менше 3 років, друковані статті у
виданнях, затверджених В АК України, вільне володіння державною
мовою України),
доцента кафедри російської історії – 1 штатна одиниця (1 ставка)
(наявність наукового ступеня кандидата історичних наук, досвід науково-педагогічної роботи у галузі
історії у ВНЗ III-IV рівнів акредитації
не менше 5 років, вільне володіння
державною мовою України)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації).
Наша адреса: 49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагарі на, 72,
нав ч. корпус № 1, кімн. 217, тел.:
(056) 374 -98-27.
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