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СТУДЕНТАМ  ІЗ  ЧИСЛА  ДІТЕЙ-
СИРІТ  ТА  ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОГО  ПІКЛУВАННЯ

МАТЕРІАЛЬНА 
ПІДТРИМКА
У нас навчаються 174 студенти 

з числа дітей-сиріт та дітей, які 
залишилися без батьківського пі-
клування. Університет  робить усе 
можливе, щоб полегшити матері-
альне становище цих молодих лю-
дей. 
По-перше, їм призначено соціаль-

ну стипендію, а це щомісяця – більше 
тисячі гривень.
Торгово-промислове підприємство 

щодня надає студентам-сиротам 
безкоштовний обід. 
Крім цього, університет виплатив 

компенсацію на харчування, мате-
ріальну допомогу, а також допомогу 
на придбання навчальної літератури, 
одягу і взуття. На це за рік витрачено          
2180 тисяч гривень.

61 студент-сирота мешкає в гур-
тожитку. Місця у належним чином 
облаштованих кімнатах університет 
надав безоплатно. 
У санаторії-профілакторії студен-

ти-сироти оздоровлюються теж без-
коштовно. Для такої категорії молоді 
видаються безкоштовні квитки для 
проїзду в міському електротран-
спорті.

Д. ЯШИН,
 проректор 

із соціально-економічних 
питань.

*   *   *   
Призначено стипендію Прези-

дента України на цей навчальний 
рік переможцю ІІІ етапу Всеукра-
їнського конкурсу-захисту науко-
во-дослідницьких робіт учнів-чле-
нів Малої академії наук України 
Павлу Ткаченку (гр. ММ-10-2).

*   *   *   
Академічну стипендію імені М. С. 

Грушевського у першому семестрі 
2010/2011 н. р. мав Сергій Третья-
ков (гр. ХФ-07-2).

*   *   *   
Стипендію Президента України  

у першому семестрі 2010/2011 

н. р. одержували Ольга Славіна 
(гр. СП-07-1), Олег Таібов (гр. ВМ-
07-1), Андрій Посунько (гр. ІІ-07-1) 
та Олег Коваленко (гр. ММ-07-1).

*   *   *   
Академічну стипендію імені В. М. 

Чорновола у першому семестрі 
2010/2011 н. р. отримувала Ганна 

Карась (гр. ЗЖ-07-1).
*   *   *   

За особливі успіхи в навчан-
ні продовжено на календарний 
рік виплату стипендії Президен-
та України призеру міжнародних 
учнівських олімпіад 2009 року 
Анастасії Кравець (гр. ББ-09-1).

Спеціаліст-соціолог Кирило Кожемякін зайняв тре-
тє місце в Національному конкурсі студентських на-
укових робіт «Громадянське суспільство: світові тра-
диції та вітчизняні реалії», який проводився з нагоди 

Всеукраїнського тижня права та Міжнародного року 
молоді за підтримки Міністерства юстиції України, Мі-
ністерства освіти і науки України й Міністерства Укра-
їни у справах сім’ї, молоді та спорту.

На Всеукраїнському  конкурсі студент-
ських наукових робіт з напряму «Авіа-
ційна і ракетно-космічна техніка» робота 
Олексія Черкуна з гр. ТУ-09м зайняла пер-
ше місце. На рік раніше на Всеукраїнській 
студентській олімпіаді в секції «Двигуни 
та енергетичні установки літальних апа-
ратів» за напрямом «Авіація та космонав-
тика. Аеронавігація» він зайняв четверте 
місце. Доповідь Олексія на останній кон-
ференції «Людина і космос» визнана од-
нією із кращих і рекомендована до публі-
кації у фаховому виданні.
Науково-дослідницькою роботою юнак 

почав займатися на четвертому курсі. По-
штовхом до цього  були лекції з теорії і про-
ектування електрореактивних двигунів. 
Ерудиція і дохідливість викладу лектора, 
доцента А. В. Хитька, стійкі знання О. Черку-
на стали основою тісного наукового союзу.
Магістра зацікавили електричні реактив-

ні двигуни тому, що вони найекономічніші, 
мають малу масу, для створення тяги не 
потребують багато палива, без цих двигу-
нів неможливий політ до планет Сонячної 
системи.

Оскільки одним  із важливих елементів 
двигуна є катод, студент зайнявся питан-
ням зниження енергопостачання та збіль-
шення ресурсу роботи катоду. До речі, в 
університеті створено наукову школу з до-
слідження процесів у катодах електричних 
реактивних двигунів, з цього напряму захи-
щено  сім кандидатських і одну докторську 
дисертації; доценти  В. Ф. Приданцев, Н. В. 
Масляний та А. В. Хитько стали визнаними  
фахівцями. На кафедрі двигунобудуван-
ня діє лабораторія низькотемпературної 
плазми з двома термобарокамерами для 
випробування електричних реактивних 
двигунів, які працюють на газоподібному і 
рідиннометалевому паливі. Стенди облад-
нані джерелами електроживлення різних 
систем двигунів, системою охолодження 
із замкнутим контуром та багатоканаль-
ною реєструючою апаратурою. «На фізтесі 
традиційні форми навчання поєднуються з 
науково-дослідницькою роботою. Тому до 
конкурсів студентів готує весь колектив ка-
федри», - говорить Олексій Черкун.

Л. ПРОНЬ, 
професор кафедри двигунобудування.

СТУДЕНТСЬКЕ  ЖИТТЯ
ІМЕННІ  СТИПЕНДІАТИ  НАШОЇ  ALMA  MATER

МАЙБУТНІЙ  ВИКЛАДАЧ
ІЗ  ЕЛЕКТРОРЕАКТИВНИХ  ДВИГУНІВ

Стипендіат міської ради Олексій ЧЕРКУН.

КРОК  ДО  ПРОФЕСІЇ

УЗЯЛИ  УЧАСТЬ  І  ПЕРЕМОГЛИ
Крім цього, нещодавно Кирило, як і його однокурсник, 

магістр-політолог Олександр Купрієнко, одержав Сертифі-
кат переможця ІV Всеукраїнського дебатного турніру «Сер-
це Києва», який організувала Всеукраїнська молодіжна 
громадська організація «Дебатна академія», та Диплом пе-
реможця міжрегіонального проекту з дебатів «Завалинка: 
дружба народов» (команда «Їжачки») у Тюмені. На цих зма-
ганнях юнаки заслужили звання найкращих промовців.

Я. СТЕПОВА.

6.  ВСТУПНІ 
ВИПРОБУВАННЯ  ТА 
КОНКУРСНИЙ  ВІДБІР
6.1. Для конкурсного відбо-

ру осіб, які на основі повної 
загальної середньої освіти 
вступають до університету 
для здобуття освітньо-ква-
ліфікаційного рівня бакалав-
ра, зараховуються бали сер-
тифіката Українського цен-
тру оцінювання якості освіти 
з предметів, визначених Пе-
реліком конкурсних пред-
метів (вступних екзаменів, 
творчих конкурсів), яким та-
кож визначаються профіль-
ні та непрофільні предмети, 
мінімальна кількість балів 
сертифіката з профільних 
загальноосвітніх предметів, 
з якими вступник допуска-
ється до участі у конкурсно-
му відборі для зарахування 
на навчання.
Вступник допускається до 

участі у конкурсному відборі 
для зарахування на навчан-
ня, якщо кількість балів із 
загальноосвітніх предметів 
складає не менше 124.
Університет за рішенням 

приймальної комісії допус-
кає до участі у конкурсному 
відборі для вступу на на-
вчання вступника, який по-
дає сертифікат Українсько-
го центру оцінювання якості 
освіти, кількість балів якого 
з одного з непрофільних за-
гальноосвітніх предметів, 
визначених Правилами при-
йому, нижче 124 балів, за 
умови, якщо кількість балів з 
профільного загальноосвіт-
нього предмета, зазначена 
у сертифікаті, становить не 
нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного від-
бору осіб, які на основі по-
вної загальної середньої 
освіти вступають на навчан-
ня до університету для здо-
буття освітньо-кваліфікацій-
ного рівня бакалавра, зара-
ховуються бали сертифіката 

Українського центру оціню-
вання якості освіти (резуль-
тати вступних екзаменів, 
творчих конкурсів) з трьох 
предметів за переліком.

6.3. Для конкурсного від-
бору осіб, які на основі по-
вної загальної середньої 
освіти вступають для здо-
буття освітньо-кваліфікацій-
ного рівня бакалавра, кон-
курсний бал обчислюється 
шляхом додавання балів 
сертифіката з конкурсних 
предметів (вступних екза-
менів, творчих конкурсів), 
середнього бала докумен-
та (додатка до документа) 
про повну загальну середню 
освіту та додаткових балів, 
передбачених Правилами 
прийому. При цьому серед-
ній бал документа про повну 
загальну середню освіту об-
числюється за 12-бальною 
шкалою з округленням до 
десятих частин бала і пе-
реводиться у 200-бальну 
шкалу за таблицею відпо-
відності. Оцінки з документа 
про повну загальну середню 
освіту, які виставлені за 5-
бальною шкалою, врахову-
ються таким чином: «3» від-
повідає «6», «4» відповідає 
«9», «5» відповідає «12».
Результати вступних екза-

менів та творчих конкурсів 
для вступників, які вступа-
ють на основі повної загаль-
ної середньої освіти, оціню-
ються за шкалою від 100 до 
200 балів. 

6.4. Творчі конкурси про-
водяться університетом з 
метою перевірки та оціню-
вання здібності вступників 
до творчої діяльності за на-
прямами підготовки галузей 
знань «мистецтво» та на-
прямом підготовки «журна-
лістика».
Порядок та форми про-

ведення творчих конкурсів 
за означеними Правилами 
прийому напрямами підго-

товки визначаються їх про-
грамами. 
Програми творчих кон-

курсів розробляються і за-
тверджуються не пізніше як 
за чотири місяці до почат-
ку прийому документів. Не 
допускається введення до 
творчих конкурсів завдань, 
що виходять за межі зазна-
чених програм. Програми 
творчих конкурсів оприлюд-
нюються на Web-сайті уні-
верситету.

6.5. Для конкурсного від-
бору осіб при прийомі на на-
вчання в університеті для 
здобуття освітньо-кваліфі-
каційних рівнів спеціаліс-
та, магістра конкурсний бал 
вступника обчислюється як 
сума балів за результатами 
фахового вступного випро-
бування, вступного екзамену 
(для вступників на навчання 
за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра) з іноземної 
мови та середнього бала 
за додатком до його дипло-
ма бакалавра, який обчис-
люється як середнє ариф-
метичне усіх рейтингових 
оцінок із диференційованих 
заліків, іспитів та рейтинго-
вих оцінок за результатами 
державної атестації. 
Усі складові конкурсно-

го бала вступника розра-
ховуються за 100-бальною 
шкалою. Якщо оцінки у до-
датку до диплома бакалав-
ра вступника виставлені за 
5-бальною шкалою оцінок, 
то вони приводяться до сис-
теми рейтингових оцінок (за 
100-бальною шкалою) мно-
женням на коефіцієнт 20.
Особи, які беруть участь 

у конкурсі щодо зарахуван-
ня на навчання за освітньо-
професійними  програма-
ми підготовки магістра на 
основі базової вищої освіти, 
не втрачають права брати 
участь у конкурсі на навчан-
ня за відповідними освітньо-

професійними програмами 
підготовки спеціаліста з ви-
значеним у цьому пункті кон-
курсним балом.

6.6. Для конкурсного від-
бору осіб при прийомі на 
навчання за скороченими 
термінами підготовки бака-
лавра конкурсний бал вступ-
ника обчислюється як сума 
балів, набраних вступником 
за наслідками фахового ек-
замену, та середнього бала 
за додатком до документа 
державного зразка про здо-
бутий вступником відповід-
ний освітньо-кваліфікацій-
ний рівень.
Складові конкурсного ба-

ла вступника на навчання 
за скороченими термінами 
підготовки бакалавра розра-
ховуються за 200-бальною 
шкалою оцінок. Якщо оцін-
ки у додатку до докумен-
та державного зразка про 
здобутий вступником освіт-
ньо-кваліфікаційний рівень 
виставлені за 12-бальною 
шкалою оцінок, то вони пе-
реводяться до відповідної 
шкали оцінок за таблицею 
відповідності.

6.7. До екстернату універ-
ситету зараховуються осо-
би, які вступають на навчан-
ня за рекомендацією органів 
охорони здоров’я та соціаль-
ного захисту населення за 
результатами співбесіди з 
правом навчання за місцем 
проживання інвалідів та які 
не спроможні відвідувати 
навчальний заклад.

6.8. Особи, які без поваж-
них причин не з’явилися на 
вступні екзамени або творчі 
конкурси у визначений роз-
кладом час, особи, знання 
яких було оцінено балами 
нижче мінімального рівня 
– 124 бали (за 200-бальною 
шкалою), 4 бали (за 12-баль-
ною шкалою), а також осо-
би, які забрали документи 
після дати закінчення при-

йому документів, до участі в 
наступних вступних екзаме-
нах, творчих конкурсах та у 
конкурсному відборі не до-
пускаються. 

6.9. Апеляції на результа-
ти вступних екзаменів, твор-
чих конкурсів, що проведені 
університетом, розглядають 
відповідні апеляційні комісії 
університету.
Головою апеляційної ко-

місії університету признача-
ється перший проректор. До 
роботи в апеляційних комісі-
ях залучаються кращі вчите-
лі системи загальної серед-
ньої освіти регіону, які не є 
членами предметних комісій 
університету. 
Прийом заяв на перегляд 

та саме перегляд екзамена-
ційних робіт вступників про-
водиться у день оголошен-
ня оцінки. Заяви вступників 
щодо апеляцій на результа-
ти вступних екзаменів або 
творчих конкурсів без по-
переднього перегляду робіт 
або не в день оголошення 
оцінок приймальною комісі-
єю не розглядаються. 
Заява  вс тупника  що -

до апеляції на результа-
ти вступного екзамену або 
творчого конкурсу розгля-
дається апеляційною комісі-
єю у присутності вступника. 
Додаткові опитування вступ-
ників під час апеляцій забо-
ронено. Під час перегляду 
робіт чи апеляції забороня-
ється здійснення будь-яких 
записів, які доповнюють ек-
заменаційну роботу або роз-
кривають зміст екзаменацій-
ного завдання.

6.10. Для осіб, які не атес-
товані з української мови та 
літератури, приймальна ко-
місія за умови наявності пе-
дагогічних і науково-педаго-
гічних кадрів може встанов-
лювати вступний екзамен з 
мови, оцінки з якої вистав-
лені в документі про освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень.
Результат екзамену оці-

нюється за шкалою від 100 
до 200 балів і зараховується 
замість бала сертифіката з 
української мови та літера-
тури.
7.  ЦІЛЬОВИЙ  ПРИЙОМ 
ДО  УНІВЕРСИТЕТУ 
7.1. Цільовий прийом ор-

ганізовується відповідно 
до постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 29.06.99 
№1159 «Про підготовку фа-
хівців для роботи в сільській 
місцевості».

7.2. Квоти цільового при-
йому на підготовку фахівців 
в університеті за кожним на-
прямом підготовки (спеці-
альністю) не можуть пере-
вищувати 25 відсотків від-
повідних обсягів державного 
замовлення.
Установлені квоти цільо-

вого прийому оголошуються 
разом з обсягом державного 
замовлення на підготовку 
фахівців з кожного напряму 
підготовки (спеціальності).

7.3. Особи, які вступають 
на підготовку за державним 
замовленням на умовах ці-
льового прийому згідно з 
установленими квотами, до-
дають направлення, видане 
відповідними органами осві-
ти Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастополь-
ської міських державних ад-
міністрацій.

7.4. Учасники цільового 
прийому, передбаченого по-
становою Кабінету Міністрів 
України від 29.06.99 №1159 
«Про підготовку фахівців для 
роботи в сільській місцевос-
ті», зараховуються за окре-
мим конкурсом на навчання 
для здобуття освітньо-ква-
ліфікаційного рівня бакалав-
ра. Конкурс проводиться за 
набраними конкурсними ба-
лами вступників.
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СТУДЕНТСЬКЕ  ЖИТТЯ

Ректору Дніпропетровського
національного університету

ім. О. Гончара
Полякову М. В. 

Шановний Миколо Вікторовичу!
Щиро дякую Вам за те, що Ви ра-

зом зі студентами університету від-
гукнулись на нашу ініціативу щодо 
проведення конкурсу на кращу нау-
кову роботу на тему: «Зробимо Укра-
їну енергоощадною». 
Це був один із найбільш вагомих про-

ектів нашого Фонду за останні 7 років.
Ми запропонували конкурсантам 

безпрецедентну систему заохочення: 
32 премії – 4 ступенів.
У конкурсі змагались 190 учасників 

із 43 університетів 22 регіонів. Серед 
них 48 аспірантів та викладачів, 76 ма-
гістрів та 52 бакалаври. Середній вік 
учасників конкурсу – 22 роки.
Оцінку робіт здійснювала незалеж-

на експертна комісія з п’яти докторів 
наук.
Публічний захист кращих робіт відбув-

ся 14 грудня 2010 р. в м. Києві в Націо-
нальному технічному університеті Украї-
ни «Київський політехнічний інститут».
З Вашого університету у конкурсі 

брав участь Мєдвєдєв Сергій, ав-
тор роботи на тему: «Використання 
біогазу для опалення фермерського 
господарства». Ця робота оцінена  
в 60 балів із 70 можливих, зайняла 
І місце в рейтингу теми №2: «Як зро-
бити підприємство (компанію) енер-
гоощадним?» і отримала ІІ премію.
Вітаю Вас і професорсько-викла-

дацький колектив університету з цією 
приємною новиною.
Передайте також вітання і слова по-

дяки учасникам конкурсу і всім студен-
там, які виявились не байдужими до 
цієї важливої справи.
Розраховую на подальшу плідну 

співпрацю.
Щиро бажаю Вам міцного здоров’я 

та творчих звершень у вихованні мо-
лоді на благо нашої Батьківщини.

З повагою та найкращими 
побажаннями у новому році 
президент Фонду підтримки 

обдарованої молоді «Україна»
Л. КУЧМА.

НА  ЧЕМПІОНАТІ  УКРАЇНИ 
ЗІ  СПОРТИВНОГО  ОРІЄНТУВАННЯ

ПЕРШЕ МІСЦЕ 
Міністерство освіти і науки України, 

Комітет з фізичного виховання та спор-
ту нагородив Дніпропетровський націо-
нальний університет імені Олеся Гончара 
Дипломом за І місце на Чемпіонаті Укра-
їни зі спортивного орієнтування серед 
студентів.
Наша збірна виступала у складі Віктора 

Кравчука (механіко-математичний факуль-
тет), Михайла Биченкова і Тетяни Ткачук 
(факультет фізики, електроніки та комп’ю-
терних систем) та Анастасії Калиновської 
(фізико-технічний факультет).
Сьогодні спортсмени ДНУ ім. О. Гончара 

– майстри спорту України Віктор Кравчук, 
Тетяна Ткачук та кандидат у майстри спор-
ту Анастасія Калиновська у складі студент-
ської збірної України готуються до Чемпіо-
нату  Світу, який проходитиме в серпні 2011 
року у Франції.

Т. ТОМІНА.
(Використано інформацію 
з сайту ДНУ ім. О. Гончара).

Студенти економічного факультету вміють вигадати щось цікаве, пофантазува-
ти, щоб було на дозвіллі і змістовно, і весело.
НА ЗНІМКУ: День економічного факультету.

До фіналу потрапили дванадцять най-
кращих учасників. Розгорілася шалена 
боротьба за головний приз. 
Юнаки неперевершено співали і танцю-

вали, читали вірші, демонстрували силу, 
мужність, оригінальність, інтелектуальний 
рівень і загадкові посмішки. У нагороду за 
це отримали спочатку гучні оплески і за-
доволені вигуки глядачів, а в кінці – заслу-
жені звання:  Малонга Віфран (факультет 
української й іноземної філології та мисте-
цтвознавства) – найромантичніший, Андрій 
Луньов (факультет прикладної математики) 
– найексклюзивніший, Микита Плясов (еко-
номічний факультет) – найталановитіший, 
Андрій Тутубалін (факультет міжнародної 
економіки) – найелегантніший, Ілля Шере-
веров (факультет міжнародної економіки) 
– найсильніший, Микола Лісний (факуль-

тет міжнародної економіки) – наймужніший, 
Богдан Скоробагатов (факультет україн-
ської й іноземної філології та мистецтво- 
знавства) – містер позитив, Назарій Поле-
ков (соціально-гуманітарний факультет) – 
найоригінальніший, Ернест Монастирський 
(економічний факультет) – найінтелекту-
альніший.
Другим віце-Суперстудентом став Антон 

Білозоров з геолого-географічного факуль-
тету, перший віце-Суперстудент – Сергій 
Пономаренко з фізико-технічного факуль-
тету. Головну нагороду – статус Суперсту-
дента Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара 2010 року 
одержав Валентин Біляєв з факультету при-
кладної математики. 

КОНКУРС  «СУПЕРСТУДЕНТ  ДНУ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА  2010  РОКУ»:

ГОЛОВНА  НАГОРОДА – У  ВАЛЕНТИНА  БІЛЯЄВА
УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ 

ШАХОВИЙ  ЧЕМПІОНАТ:

ВИГРАЛА  ЗБІРНА 
ЕКОНОМІСТІВ

У шаховому чемпіонаті взяли участь 
сім факультетів .
Перше місце посіла збірна економічного 

факультету, друге – факультету прикладної 
математики, третє – факультету української 
й іноземної філології та мистецтвознав-
ства. Успішну гру продемонстрували пер-
шорозрядники Костянтин Тимощенко, Юрій 
Рященко, Євген Бахацький, Сергій Хлівний 
та другорозрядник Олег Андрішко. Найкра-
щі  представлятимуть Дніпропетровський 
національний університет імені Олеся Гон-
чара на змаганнях обласного і всеукраїн-
ського рівнів.

7.5. Особи, які не зара-
ховані на цільові місця за 
окремим конкурсом, можуть 
брати участь у конкурсі на 
загальних засадах.

7.6. Університет укладає 
угоди на цільову підготовку 
за державним замовленням 
відповідно до чинного зако-
нодавства України.

8.  ЗАРАХУВАННЯ 
ЗА  СПІВБЕСІДОЮ

8.1. За результатами спів-
бесіди зараховуються до уні-
верситету особи, яким Зако-
ном України «Про статус і со-
ціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастро-
фи» надане таке право. 

8.2. Програми співбесід 
із зазначеними категоріями 
осіб затверджує голова при-
ймальної комісії університе-
ту. 

8.3. Особи, які за наслід-
ками співбесіди не реко-
мендовані до зарахування 
на навчання, мають право 
брати участь у конкурсі на 
загальних засадах, якщо во-
ни подали до приймальної 
комісії університету серти-
фікати Українського центру 
оцінювання якості освіти з 
кількістю балів з конкурсних 
предметів не нижче встанов-
леного Правилами прийому 
мінімального рівня.

9. ЗАРАХУВАННЯ 
ВСТУПНИКІВ  

НА ОСНОВІ  ПОВНОЇ 
ЗАГАЛЬНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ  
ОСВІТИ,  ЯКІ  ДОСЯГЛИ 
ВИЗНАЧНИХ  УСПІХІВ  

У  ВИВЧЕННІ 
ПРОФІЛЬНИХ 
ПРЕДМЕТІВ

9.1. Зараховуються до уні-
верситету за умови подання 
сертифіката Українського 
центру оцінювання якості 
освіти з кількістю балів не 
нижче мінімального рівня 
для допуску до участі в кон-

курсному відборі учасники 
міжнародних олімпіад за 
умови, якщо вони вступають 
на напрями підготовки, для 
яких профільним є вступне 
випробування з предмета, 
з якого вони брали участь у 
міжнародній олімпіаді. 

9.2. Призерам (особам, 
нагородженим дипломами 
I-III ступенів) IV етапу Всеу-
країнських учнівських олім-
піад з базових предметів та 
призерам (особам, нагоро-
дженим дипломами I-III сту-
пенів) III етапу Всеукраїн-
ських конкурсів-захистів на-
уково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії 
наук України при вступі на 
навчання на основі повної 
загальної середньої освіти 
до конкурсного бала зарахо-
вується додатковий бал за 
умови, якщо вони вступають 
на напрями підготовки, для 
яких профільним є вступне 
випробування з предмета, 
з якого вони є призерами, у 
тому числі:
основи інформатики – при 

вступі на напрями підготовки 
«Прикладна математика», 
«Інформатика», «Систем-
ний аналіз», «Комп’ютерні 
науки», «Комп’ютерна інже-
нерія», «Програмна інжене-
рія»;
основи економіки – при 

вступі на напрями підготовки 
(спеціальності) галузі знань 
«Економіка та підприємни-
цтво» та напрям підготовки 
«Міжнародні економічні від-
носини»;
основи правознавства 

– при вступі на напрям підго-
товки «Правознавство»;
історія – при вступі на на-

прями підготовки, для яких 
профільним визначено пред-
мет «історія України»;
біологія з екологією – при 

вступі на напрями підготов-
ки, для яких профільними 
визначено предмети «біоло-

гія», «хімія».
9.3. Величина додаткового 

бала встановлюється:
особам, нагородженим ди-

пломами I ступеня, – 50 ба-
лів;
особам, нагородженим ди-

пломами IІ ступеня, – 40 ба-
лів;
особам, нагородженим ди-

пломами IІІ ступеня, – 30 
балів.
Додатковий бал зарахову-

ється лише за однією із озна-
чених у пункті 9.2 підстав.

9.4. Норми , визначені 
пунктами 9.1–9.2 цього роз-
ділу, поширюються на учас-
ників міжнародних олімпіад, 
призерів IV етапу Всеукраїн-
ських учнівських олімпіад та 
призерів ІІІ етапу Всеукраїн-
ських конкурсів-захистів на-
уково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії 
наук України, що відбулися у 
поточному навчальному ро-
ці за переліком, визначеним 
Міністерством освіти і науки 
України.

9.5. Особам з числа про-
фесійно орієнтованої моло-
ді, які в 2011 році закінчили 
навчання в структурних під-
розділах Центру довузів-
ської підготовки університе-
ту, для вступу до університе-
ту на навчання на природни-
чо-математичних або інже-
нерно-технічних напрямах 
підготовки (спеціальностях) 
на основі повної загальної 
середньої освіти, при вступі 
на відповідний напрям під-
готовки (спеціальність) уні-
верситету додається до 20 
балів за результатами під-
сумкової атестації відповід-
но до пункту 9.7.

9.6. Норма, визначена 
пунктом 9.5 цього розділу, 
поширюється на підготовчі 
курси, відділення універси-
тету та на підготовчі курси 
структурних підрозділів уні-
верситету, які мають ліцен-

зію на здійснення підготовки 
до вступу до вищих навчаль-
них закладів, за умови, що 
обсяг навчальних годин під-
готовки до вступу складає 
не менше 150 аудиторних го-
дин та термін навчання – не 
менше трьох місяців.

9.7. Особам із катего-
рії вступників, означеної у 
пункті 9.5 цього розділу, за 
результатами підсумкової 
атестації по закінченню під-
готовчих курсів (відділення) 
університету можуть бути 
нараховані: 
до 6 балів за результатами 

атестації з української мови 
та літератури та до 7 балів 
за результатами атестації з 
інших конкурсних предметів 
(при вступі на навчання на 
основі повної загальної се-
редньої освіти). 
Порядок нарахування до-

даткових балів визначаєть-
ся окремим Положенням, 
яке затверджується головою 
приймальної комісії універ-
ситету.

10.  ЗАРАХУВАННЯ 
ПОЗА  КОНКУРСОМ

10.1. До університету на 
навчання за освітньо-про-
фесійними програмами під-
готовки бакалавра зарахо-
вуються поза конкурсом: 
особи, яким відповідно до 

Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» нада-
не таке право; 
діти-сироти та діти, по-

збавлені батьківського пі-
клування, а також особи з їх 
числа віком від 18 до 23 ро-
ків відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 05.04.94 р. №226 «Про 
поліпшення виховання, на-
вчання, соціального захис-
ту та матеріального забез-
печення дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування» (зі змінами); 
інваліди I та II груп та ді-

ти-інваліди віком до 18 ро-
ків, яким не протипоказане 
навчання за обраним на-
прямом (спеціальністю), від-
повідно до Закону України 
«Про основи соціальної за-
хищеності інвалідів в Укра-
їні»; 
особи, яким відповідно до 

Закону України «Про статус і 
соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастро-
фи» надане таке право;
особи, яким відповідно до 

Закону України «Про підви-
щення престижності шах-
тарської праці» надане таке 
право; 
діти військовослужбовців 

Збройних Сил України, ін-
ших військових формувань, 
працівників правоохорон-
них органів, які загинули під 
час виконання службових 
обов’язків, відповідно до 
Указу Президента України 
від 21.02.2002 р. №157 «Про 
додаткові заходи щодо по-
силення турботи про захис-
ників Вітчизни, їх правового 
і соціального захисту, поліп-
шення військово-патріотич-
ного виховання молоді»; 
члени сімей шахтарів та 

гірничорятувальників, які 
загинули внаслідок аварії 
на орендному підприємстві 
«Шахта імені О. Ф. Засядь-
ка» (постанова Кабінету Міні-
стрів України від 09.01.2008 р. 
№6 «Деякі питання соціаль-
ного захисту членів сімей 
загиблих шахтарів та гірни-
чорятувальників»). 

10.2. Кількість місць для 
осіб, визначених у пункті 
10.1 цього розділу, дорівнює 
25 відсоткам обсягу держав-
ного замовлення з кожного 
напряму підготовки (спеці-
альності), доведеного уні-
верситету. 
Зарахування осіб, визна-

чених пунктом 10.1 цього 
розділу, відбувається за кон-

курсом відповідно до кон-
курсного бала вступника.

11. ПРАВО 
НА  ПЕРШОЧЕРГОВЕ 

ЗАРАХУВАННЯ
11.1. Право на першочер-

гове зарахування до універ-
ситету мають: 
особи, яким відповідно до 

Закону України «Про охоро-
ну дитинства» надане таке 
право; 
особи, яким відповідно до 

Закону України «Про осно-
ви соціальної захищеності 
інвалідів в Україні» надане 
таке право;
особи, які проживають на 

території населеного пункту, 
якому відповідно до Закону 
України «Про статус гірських 
населених пунктів в Україні» 
надано статус гірського; 
особи, яким відповідно до 

Указу Президента України 
від 21.02.2002 №157 «Про 
додаткові заходи щодо по-
силення турботи про захис-
ників Вітчизни, їх правового 
і соціального захисту, поліп-
шення військово-патріотич-
ного виховання молоді» на-
дане таке право; 
особи, яким відповідно до 

Указу Президента України 
від 12.09.2007 №849 «Про 
рішення Ради національної 
безпеки і оборони України 
від 4 вересня 2007 року «Про 
основні напрями фінансово-
го забезпечення заходів що-
до підвищення життєвого 
рівня населення у 2008 ро-
ці» надане таке право; 
випускники старшої шко-

ли (повна загальна серед-
ня освіта), які нагороджені 
золотою або срібною ме-
даллю, при вступі на основі 
повної загальної середньої 
освіти.

11.2. Зазначене право на-
дається за інших рівних 
умов за черговістю, визна-
ченою пунктом 11.1 Правил 
прийому.
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ПЕРЕДПЛАТУ  МОЖНА  ОФОРМИТИ  В  БУДЬ-ЯКОМУ  ВІДДІЛЕННІ  ПОШТОВОГО  ЗВ’ЯЗКУ  ОБЛАСТІ

12.  ФОРМУВАННЯ 
ТА  ОПРИЛЮДНЕННЯ 
РЕЙТИНГОВОГО 

СПИСКУ  ВСТУПНИКІВ
12.1. Список вступників, 

які мають цільове направ-
лення, впорядковується за 
кількістю балів від більшого 
до меншого. 

12.2. Рейтинговий список 
вступників формується за 
категоріями у такій послі-
довності: 
вступники, які мають пра-

во на зарахування поза кон-
курсом; 
вступники, які рекомендо-

вані до зарахування за ре-
зультатами співбесіди; 
учасники міжнародних 

олімпіад; 
вступники, які зарахову-

ються за конкурсом. 
До рейтингового списку не 

включаються вступники, ре-
комендовані до зарахування 
на місця цільового прийому. 

12.3. У межах кожної за-
значеної в пункті 12.2 ка-
тегорії рейтинговий список 
впорядковується: 
за конкурсним балом від 

більшого до меншого; 
з урахуванням права на 

першочергове зарахування 
при однаковому конкурсно-
му балі у порядку додержан-
ня підстав для його набуття. 

12.4. У рейтинговому спис-
ку зазначаються: 
прізвище, ім’я, по батькові 

вступника; 
конкурсний бал вступни-

ка; 
наявність підстав для 

вступу поза конкурсом; 
наявність підстав для 

вступу за результатами спів-
бесіди з відміткою про ре-
зультати співбесіди; 
наявність права на першо-

чергове зарахування. 
12.5. Рейтингові списки 

вступників оприлюднюють-
ся шляхом розміщення на 
інформаційних стендах при-
ймальної комісії та Web-сайті 

університету із зазначенням 
категорій списку. Ці списки 
оновлюються приймальною 
комісією при внесенні змін 
протягом строку проведення 
конкурсного відбору.

13.  НАДАННЯ 
РЕКОМЕНДАЦІЙ  

ДЛЯ  ЗАРАХУВАННЯ
13.1. Приймальна комі-

сія університету на підставі 
рейтингового списку вступ-
ників приймає рішення що-
до рекомендації до зараху-
вання на навчання на місця 
державного замовлення 
вступників, які перебувають 
на вищих позиціях рейтинго-
вого списку. Рекомендації на 
зарахування вступників на 
навчання за рахунок коштів 
фізичних (юридичних) осіб 
надаються після завершен-
ня зарахування вступників 
на місця державного замов-
лення.

13.2. Приймальна комісія 
приймає рішення про реко-
мендації щодо зарахування 
на навчання на місця дер-
жавного замовлення у три 
етапи: у перший, шостий та 
восьмий дні після останньо-
го дня прийому заяв.

13.3. Рішення приймаль-
ної комісії про рекомендації 
щодо зарахування оприлюд-
нюється в день його при-
йняття.

13.4. Офіційним повідо-
мленням про надання ре-
комендацій до зарахування 
вважається оприлюднення 
відповідного рішення на офі-
ційних стендах приймальної 
комісії.

13.5. За рекомендацією 
органів охорони здоров’я та 
соціального захисту насе-
лення приймальна комісія 
розглядає питання про мож-
ливість зарахування понад 
державне замовлення за 
результатами співбесіди з 
правом навчання за місцем 
проживання інвалідів, які не 
спроможні відвідувати на-

вчальний заклад, а також 
створює умови для прохо-
дження ними курсу навчання 
за екстернатною формою.

14.  РЕАЛІЗАЦІЯ  
ПРАВА  ВСТУПНИКІВ 
НА  ВИБІР  МІСЦЯ 

НАВЧАННЯ
14.1. Особи, які беруть 

участь у конкурсному відбо -
рі на навчання в універси-
теті, впродовж визначеної 
пунктами 15.1, 15.2 розділу 
15 Правил прийому кіль-
кості днів після прийняття рі-
шення про рекомендації що-
до зарахування зобов’язані 
виконати вимоги для зараху-
вання на місця державного 
замовлення: подати до при-
ймальної комісії університе-
ту оригінали документа дер-
жавного зразка про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфі-
каційний) рівень та додатка 
до нього, медичної довідки 
та сертифіката Українсько-
го центру оцінювання якості 
освіти. 

14.2. При вступі вступника 
для одночасного навчання 
за двома освітньо-профе-
сійними програмами за на-
прямами підготовки або спе-
ціальностями (у тому числі 
у різних вищих навчальних 
закладах за різними форма-
ми навчання) оригінали до-
кумента державного зразка 
про освітній (освітньо-ква-
ліфікаційний) рівень та до-
датка до нього, оригінали 
сертифіката Українського 
центру оцінювання якості 
освіти та медичної довідки 
зберігаються у вищому на-
вчальному закладі за місцем 
навчання за державним за-
мовленням протягом усього 
строку навчання. За місцем 
навчання за кошти фізичних, 
юридичних осіб (при одно-
часному навчанні за дво-
ма освітньо-професійними 
програмами за напрямами 
підготовки або спеціальнос-
тями) зберігаються завірені 

копії документа державного 
зразка про освітній (освіт-
ньо-кваліфікаційний) рівень 
та додатка до нього, копії 
сертифіката Українського 
центру оцінювання якості 
освіти та медичної довідки. 
Зазначені копії документів 
зберігаються у вищому на-
вчальному закладі протя-
гом строку навчання разом 
з оригіналом довідки вищо-
го навчального закладу, у 
якому зберігаються оригіна-
ли документів. Довідка ви-
дається на вимогу студента 
вищим навчальним закла-
дом, у якому зберігаються 
оригінали вищезазначених 
документів. 

14.3. Особи, які в установ-
лений строк не подали до 
приймальної комісії універ-
ситету оригінали докумен-
тів державного зразка про 
освітній (освітньо-кваліфі-
каційний) рівень, додатків 
до них, сертифікатів Укра-
їнського центру оцінювання 
якості освіти та медичних 
довідок (не виконали вимог 
для зарахування), втрача-
ють право на зарахування 
на навчання за державним 
замовленням в університеті.

15.  КОРИГУВАННЯ 
СПИСКУ 

РЕКОМЕНДОВАНИХ 
ДО  ЗАРАХУВАННЯ

15.1. Після завершен-
ня першого встановленого 
строку вибору вступниками 
місця навчання (п’ять ка-
лендарних днів після опри-
люднення першого списку 
рекомендованих до зараху-
вання) приймальна комісія 
університету здійснює кори-
гування списку рекомендо-
ваних для зарахування осіб: 
оголошує списки вступни-

ків, які були рекомендовані 
та виконали вимоги для за-
рахування, приймає рішення 
про їх зарахування на на-
вчання; 
відкликає надані раніше 

рекомендації вступникам, 
які не виконали вимог для 
зарахування; 
формує нові списки ре-

комендованих осіб з числа 
вступників, які не отриму-
вали рекомендацію раніше, 
відповідно до рейтингового 
списку вступників на наявні 
місця.

15.2. Після оприлюднення 
другого та наступних списків 
вступників, рекомендованих 
до зарахування, встановлю-
ються два дні для виконання 
вступниками вимог для за-
рахування. 

15.3. Після виконання всіх 
вимог вступниками для за-
рахування на навчання за 
державним замовленням у 
визначених обсягах форму-
ються списки рекомендова-
них для зарахування на на-
вчання за кошти юридичних 
та фізичних осіб. 
Вступники, у яких було від-

кликано рекомендацію для 
зарахування на місця дер-
жавного замовлення, можуть 
бути рекомендовані до зара-
хування на навчання за кошти 
юридичних та фізичних осіб.

15.4. Формування та опри-
люднення списків рекомен-
дованих для зарахування на 
навчання за кошти юридич-
них та фізичних осіб здійсню-
ється приймальною комісією 
університету протягом п’яти 
календарних днів після за-
рахування на навчання за 
державним замовленням у 
визначених обсягах на під-
ставі заяв вступників відпо-
відно до рейтингового спис-
ку вступників та визначених 
університету ліцензованих 
обсягів прийому за відпо-
відним напрямом підготовки 
(спеціальністю). 
Вступники, які рекомендо-

вані приймальною комісією 
університету для зарахуван-
ня на навчання за рахунок 
коштів фізичних (юридич-
них) осіб, мають упродовж 

п’яти календарних днів піс-
ля оголошення відповідного 
списку вступників виконати 
умови для зарахування на 
навчання за кошти фізичних 
(юридичних) осіб: укласти з 
університетом договір на на-
вчання за рахунок коштів фі-
зичних (юридичних) осіб та 
подати до приймальної комі-
сії оригінали документа дер-
жавного зразка про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфі-
каційний) рівень та додатка 
до нього, медичної довідки 
та сертифіката Українсько-
го центру оцінювання якості 
освіти (або оригінал довід-
ки вищого навчального за-
кладу, у якому зберігаються 
оригінали цих документів).
Після завершення вста-

новленого строку виконання 
вступником умов для зара-
хування на навчання за ко-
шти фізичних (юридичних) 
осіб приймальна комісія 
університету здійснює кори-
гування списку рекомендо-
ваних для зарахування осіб 
згідно з пунктом 15.1 Правил 
прийому.   

15.5. Коригування реко-
мендацій щодо зарахуван-
ня на навчання за кошти 
юридичних та фізичних осіб 
може здійснюватися при-
ймальною комісією протя-
гом встановлених у розділі 4
Правил прийому термінів за-
рахування відповідних кате-
горій вступників. 

15.6. Оголошення списків 
рекомендованих для зара-
хування здійснюється відпо-
відно до розділу 13 Правил 
прийому.

16.  НАКАЗ 
ПРО  ЗАРАХУВАННЯ
16.1. Накази про зараху-

вання на навчання для здо-
буття освітньо-кваліфікацій-
них рівнів бакалавр, спеціа-
ліст, магістр оприлюднюють-
ся на інформаційному стенді 
приймальної комісії і Web-
сайті університету. 

ІНФОРМАЦІЯ  ДЛЯ  АБІТУРІЄНТА-2011:  ВИТЯГИ  З  ПРАВИЛ  ПРИЙОМУ  ДО  ДНУ  ІМ.  О.  ГОНЧАРА

Інформацію для абітурієнта-2011 підготувала приймальна комісія  Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
ВІД РЕДАКЦІЇ : у наступному номері нашої газети ми опублікуємо перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступних випробувань, що приймають-

ся на відповідні напрями підготовки бакалаврів у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

викладача кафедри англійської 
філології – 1 штатна одиниця (0,5 
ставки)

(освітньо-кваліфікаційний рівень 
магістра за спеціальністю «Мова 
та література» (англійська), на-

явність статей і тез в університет-
ських збірниках, вільне володіння 
англійською та державною мовою 
України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 1 тижня з дня 

опублікування оголошення в за-
собах масової інформації);
викладача кафедри медичної 

психології, психодіагностики та 
психотерапії – 1 штатна одиниця 
(повна ставка)

(освітньо-кваліфікаційний рівень 
магістра психології, закінчена аспі-
рантура з психології, вільне воло-
діння державною мовою України)
(документи на конкурс прийма-
ються протягом 2 тижнів з дня 

опублікування оголошення в за-
собах масової інформації).
Наша адреса: 49010, м. Дніпро-

петровськ , пр. Гагаріна, 72, навч. 
корпус №1, кімн. 217, тел.: (056) 
374-98-27.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА  ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНИХ  ПОСАД:

Бібліотека Дніпропетровського національного уні-
верситету імені Олеся  Гончара – одна з найбільших 
серед бібліотек вищих навчальних закладів Придні-
пров’я. 

Палац культури студентів Дніпропетровського на-
ціонального університету імені Олеся Гончара. Тут у 
1918 році відбулося урочисте відкриття Катеринос-
лавського університету (так тоді називався наш на-
вчальний заклад). Зараз біля Палацу відбувається 
посвята першокурсників у студенти.

Палац спорту Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара – один із найбіль-
ших серед спортивних споруд  навчальних закладів 
України.

ВВАЖАТИ  
НЕДІЙСНИМИ:

загублений студентський квиток НР №  06783975, виданий 
Дніпропетровським національним університетом  імені Олеся 
Гончара на ім ’я  Луньова Антона Сергійовича;

загублений студентський квиток НР№07318253, виданий 

Дніпропетровським національним університетом  імені Олеся 
Гончара на ім ’я  Котелева Володимира Анатолійовича;

загублений студентський квиток НР №05912717, виданий 
Дніпропетровським національним університетом  імені Олеся 

Гончара на ім ’я  Красько Алли Олегівни;
загублений студентський квиток НР №05986605, виданий 

Дніпропетровським національним університетом  імені Олеся 
Гончара на ім ’я  Чепурної Юлії Володимирівни. 

http://www.dnu.dp.ua

