2 стор.
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ІМЕННІ СТИПЕНДІАТИ
НАШОЇ ALMA MATER
* * *
Академічну стипендію Президента України у першому семестрі 2011/
2012 н. р. отримували Євген Сніда (гр.
ІІ-08-2), Альона Сівкова (гр. УА-08-3),
Дмитро Кузьменко (гр. ММ-09-1) та
Тетяна Єфанова (гр. ЕК-08-1).
* * *
Академічну стипендію імені М. С.
Грушевського у першому семестрі
2011/2012 н. р. одержувала Анастасія
Жукова (гр. ІІ-08-2).

* * *
Академічну стипендію Верховної
Ради України на 2011/2012 н. р. призначено Артему Хижі (гр. ПМ-08-2) та
Анні Севереновській (гр. ББ-08-1).
* * *
Академічну стипендію Кабінету
Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів призначено
Сергію Іпатову (гр. ЕК-09-1).
(За наказами по університету).

ДНУ ім. О. ГОНЧАРА ТА УНІВЕРСИТЕТ МЕН (ФРАНЦІЯ):

ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ
І С ПІЛЬНІ ДОС ЛІ ДЖЕННЯ

Аліна ГОДЕС за кінчила із золотою ме даллю фізичний клас середньої школи №23 Дніпропетровська. Була переможцем та призером міських і обласних олімпіа д з іс торії,
фізики, математики, біології. На зовнішньому
незалежному оцінюванні отримала максимальну кількість ба лів як із математики, так
і з української мови. Навчається на механіко-математичному факультеті у гр. МХ-09-1.
Відмінниц я. Стипендіат імені В. І. Моссаковського. Працюва ла над створенням сайт у
напряму підготовки «Механіка» і кафедри
теоретичної та прикладної механіки. За хоп люється класичною музикою, оперним і балетним театром.

Наш університет знову, уже вчетверте, відвідала делегація університету Мен (Франція), за цим разом
– декан факультету природничих
наук та технологій, проф. Бернар
Кастаньєд, його заступник з міжнародного співробітництва проф.
Рамдан Аід та проф. Вінсент Турно.
Йшлося про навчання студентів
ДНУ ім. О. Гончара за магістерськими
програмами в університеті-партнері
й одержання подвійного диплома та
спільне керівництво аспірантами для
здобуття освітньо-наукового ступеня
доктора філософії. Кілька студентів
із ДНУ ім. О. Гончара уже навчаються у французькому закладі, двоє з них
– стипендіати французького уряду.

Університет Мен прагне розширити
наукові й академічні зв’язки, а саме
– у галузях прикладної математики,
механічної акустики, прикладної фізики, нанотехнологій, хімії, біології
та екології. Університет відкрив найсучасніші дослідницькі лабораторії і
пропонує нам проводити спільні дослідження в галузі механіки, оптики,
акустики, новітніх технологій. Крім того, партнери пропонують широкі можливості для дистанційного викладання французької мови.
«Така широка співпраця піде на користь обом університетам і обом державам», – сказав у відповідь ректор,
проф. М. В. Поляков.

Ігор ТОКОВЕНКО (гр. Ю П-08-1) . Середній бал його залікової книжки – 96. Свої наукові праці з правознавства представляв на Всеукраїнських студентських наукових конференціях та Міжнародній науково- практичній галузевій конференції. Отримує
академічну стипендію Верховної Ради України.

(За інформацією на сайті ДНУ
ім. О. Гончара).

СПІВПРАЦЯ: СТУДЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» ТА УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ДОПОМОГЛИ І З ДОБУЛИ НАВИЧКИ
Протягом вересня-жовтня ц. н. р. студенти 2–4-го курсів спеціальності «Соціальна робота» на волонтерських засадах
у вільний від навчання час допомагали
працівникам служби у справах дітей Дніпропетровської облдержадміністрації.
Ініціювала проект співпраці випускниця кафедри соціальної роботи, завідувач сектора
усиновлення, опіки, піклування та розвитку
сімейних форм влаштування Т. І. Бодня. Її
підтримала начальник служби у справах дітей Н. Г. Тутова, яка звернулася з листом до

ректора ДНУ імені Олеся Гончара М. В. Полякова.
Роботи у служби у справах дітей дуже багато! З кожним роком в Україні всиновлюють,
влаштовують у прийомні сім’ї або в дитячі
будинки сімейного типу все більше дітей, позбавлених батьківського піклування. Таких
дітей, які не мали можливості жити в родинному середовищі, у Дніпропетровській області у 2009 році було 3336, у 2010-ому – 2999,
приблизно стільки ж і в 2011-ому. Служба потребує фахівців (а студенти – це «без п’яти

хвилин» фахівці!) для роботи з банком даних
дітей, які підлягають усиновленню, з архівом
та кандидатами в усиновителі.
Отож, наші студенти працювали в секторі
контролю, діловодства, роботи зі зверненнями громадян, кадрової та методичної роботи,
у секторі усиновлення, опіки, піклування та
розвитку сімейних форм влаштування, відділі захисту прав дитини, фінансування програм та заходів, мали можливість набути досвіду роботи з архівом та банком даних дітей,
які підлягають усиновленню, з оформлення

документів для взяття на облік та зняття з
обліку дітей, які підлягають усиновленню.
Керівництво та співробітники служби у
справах дітей висловили подяку за якісну й
сумлінну роботу студентів, особливо відзначили четвертокурсницю Інну Неустроєву і висловили сподівання на плідну співпрацю з кафедрою соціальної роботи і в майбутньому.
У свою чергу, кафедра соціальної роботи в особі завідувача, проф. О. О. Осетрової
та керівника проекту, доц. С. В. Глазунова
вдячна за надану студентам можливість набути досвіду роботи в соціальній службі.
В. ГРИЦЕНКО,
викладач.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТА-2012: ВИТЯГИ З ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО ДНУ ім. О. ГОНЧАРА
VI. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ
ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР
Приймальна комісія університету допускає до участі у конкурсному відборі для
вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком
конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних
випробувань, творчих конкурсів), для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних
конкурсних предметів та не нижче 140 балів
з профільних конкурсних предметів.
Університет за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі
для вступу на навчання вступника, який подає
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених Правилами прийому, нижче 124 балів,
за умови, якщо кількість балів з профільного
загальноосвітнього предмета, зазначена у
сертифікаті, становить не нижче 170 балів.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі
повної загальної середньої освіти вступають
на навчання до університету для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра,
конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до
документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів в
2012 році та Правилами прийому. При цьому
середній бал документа про повну загальну
середню освіту обчислюється за 12-бальною
шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності. Оцінки з документа про
повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким

чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9»,
«5» відповідає «12».
Для конкурсного відбору осіб, які на основі
повної загальної середньої освіти вступають
на навчання до університету для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра,
зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати
вступних екзаменів, творчих конкурсів) з
трьох предметів за переліком, конкурсних
предметів у сертифікаті Українського центру
оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів).
Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають
на основі повної загальної середньої освіти,
оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
Результати творчого конкурсу оцінюються
за 200-бальною шкалою окремо за кожний
етап творчого конкурсу, яких не може бути
більше ніж три.
Творчі конкурси проводяться університетом з метою перевірки та оцінювання здібності вступників до творчої діяльності за напрямами підготовки галузей знань «мистецтво»
та напрямом підготовки «журналістика».
Порядок та форми проведення творчих
конкурсів за означеними Правилами прийому напрямами підготовки визначаються їх
програмами.
Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів.
Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів
оприлюднюються на інформаційних стендах
та на Web-сайті університету.
Для конкурсного відбору осіб при прийомі
на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра конкурсний бал вступника обчислюється як сума балів, набраних
вступником за наслідками фахового вступного випробування, та середнього бала за
додатком до документа державного зразка

про здобутий вступником відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.
Фахові вступні випробування на навчання за скороченими термінами підготовки
бакалавра проводяться у письмовій формі
з використанням тестових технологій. Для
проведення фахових вступних випробувань
створюються атестаційні комісії, склад яких
затверджується ректором університету.
Складові конкурсного бала вступника
на навчання за скороченими термінами
підготовки бакалавра розраховуються за
200-бальною шкалою оцінок. Якщо оцінки
у додатку до документа державного зразка
про здобутий вступником освітньо-кваліфікаційний рівень виставлені за 12-бальною
шкалою оцінок, то вони переводяться до
відповідної шкали оцінок за таблицею відповідності.
Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений
розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також
особи, які забрали документи після дати
закінчення прийому документів, до участі в
наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не
допускається.
Для осіб, які не атестовані з української
мови та літератури, приймальна комісія університету за умови наявності педагогічних і
науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з
якої виставлені в документі про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень.
Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та
літератури.
VІІ. ЦІЛЬОВИЙ ПРИЙОМ
ДО УНІВЕРСИТЕТУ
Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів Укра-

їни від 29.06.99 №1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».
Квоти цільового прийому на підготовку
фахівців в університеті за кожним напрямом
підготовки не можуть перевищувати 25 відсотків відповідних обсягів державного замовлення.
Установлені квоти цільового прийому
оголошуються разом з обсягом державного
замовлення на підготовку фахівців з кожного
напряму підготовки.
Особи, які вступають до університету
на підготовку за державним замовленням
на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення,
видане відповідними органами освіти Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади.
Учасники цільового прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра зараховуються за окремим
конкурсом. Конкурс відбувається відповідно
до конкурсного бала, визначеного для цієї
категорії вступників на загальних засадах.
Особи, які не зараховані на цільові місця
за окремим конкурсом, можуть брати участь
у конкурсі на загальних засадах.
Університет укладає угоди на цільову підготовку за державним замовленням відповідно до чинного законодавства України.
VІІІ. ЗАРАХУВАННЯ
ЗА СПІВБЕСІДОЮ
За результатами співбесіди зараховуються до університету особи, яким Законом
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.
Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної
комісії університету.
Особи, які за наслідками співбесіди не
рекомендовані до зарахування на навчання

і які подали до приймальної комісії університету сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у
конкурсі на загальних засадах.
ІХ. ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ
НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ЯКІ ДОСЯГЛИ
ВИЗНАЧНИХ УСПІХІВ У ВИВЧЕННІ
ПРОФІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
9.1. Зараховуються до університету відповідно до розділу XІІ Правил прийому за
умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання
з кількістю балів не нижче мінімального
рівня для допуску до участі в конкурсному
відборі учасники міжнародних олімпіад за
умови, якщо вони вступають на напрями,
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 Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим
дипломами I-III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України при вступі на навчання на
основі повної загальної середньої освіти
до конкурсного бала зараховується 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:
інформатика – при вступі на напрями підготовки «Прикладна математика», «Інформатика», «Системний аналіз», «Комп’ютерні
науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія»;
інформаційні технології – при вступі на
напрями «Прикладна математика», «Інформатика», «Системний аналіз», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Про-
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ ЖИТТЯ

3 стор.

ДРУГИЙ ЕТАП ХІІ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ім. ПЕТРА ЯЦИКА

ПЕРЕМОГЛИ ФІЛОЛОГ І ФІНАНСИСТ
Обласний центр історії та розвитку української мови ДНУ ім. Олеся
Гончара провів другий етап ХІІ Міжнародного конкурсу з української
мови ім. Петра Яцика серед студентів вищих навчальних закладів
ІІІ-ІV рівнів акредитації.
У конкурсі взяли участь 38 студентів, які протягом двох годин виконували завдання, спрямовані на виявлення загального рівня володіння
українською мовою. Конкурсантам
також було запропоновано написати
міні-твір з метою продемонструвати кругозір, творчі здібності, виявити обізнаність з художніми творами
українських письменників.
Серед студентів-філологів призо-

ві місця посіли: Юлія Лаптєєва (гр.
УУ-09-3 ДНУ ім. О. Гончара), Олена
Шабаліна (гр. УА-08-03 ДНУ ім. О. Гончара) відповідно перше і друге місця
та Віолета Вакарь (гр. УФР-08 Криворізького національного університету).
Серед студентів-нефілологів на
першому місці Тетяна Мішкова (гр.
ЕФ11-1 факультету економіки та менеджменту Академії митної служби
України), на другому – Катерина Демшевська (гр. 316 будівельного факультету Придніпровської державної
академії будівництва та архітектури),
на третьому місці – Оксана Рубцова
(гр. ФК-09-3 фінансового факультету
Дніпропетровської державної фінансової академії).

МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
«ДЕНЬ ПЕРШОКУРСНИКА-2011»
Чун МАНФУМБІ приїхала з далекого Габона, щоб здобути спеціальність «Програмна інженерія» на факультеті прикладної математики Дніпропетровського
національного університету імені Олеся
Гончара.
ЗАДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО
ІНФОРМ АЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
На Всеукраїнському семінарі керівників управлінь освіти («Рік освіти та інформаційного суспільства на Дніпропетровщині: створення єдиного інформаційно-освітнього простору»), який
відбувся на базі ДНУ ім. О. Гончара, наш університет ознайомив учасників з новітніми інформаційними технологіями в навчальному процесі.
Гості відвідали практичне заняття, під час якого
студенти-філологи відпрацьовували інтерактивні
діалоги японською мовою і паралельно перевіряли правильність вимови та написання ієрогліфів за
комп’ютерною програмою, а працівники Ресурсного
центру підготовки магістрів на факультеті суспільних наук та міжнародних відносин продемонстрували можливості застосування інтерактивного обміну
думками з кількома учасниками в різних куточках Європи під час наукових конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

ГРАН-ПРІ – В ЕКОНОМІСТІВ
У конкурсі «День першокурсника2011» взяли участь тринадцять факультетів.
Переможцями фестивалю стали:
Юлія Запольська з факультету суспільних наук та міжнародних відносин (у номінації «Вокал»), економісти
Дмитро Савінський, Анна Веселова та
Юлія Пономаренко (у номінації «Ори-

гінальний жанр»), психолог Олександр
Зінченко (у номінації «Хореографія»).
Гран-прі фестивалю і кубок ректора
одержали економісти.
Студенти факультету української
й іноземної філології та мистецтвознавства отримали звання «Краща акторська майстерність» (за комедійну
сценку «Євро-2012»).

Антон БІЛОЗОРОВ (гр. ГГ-08-02 ) – стипендіат Ученої ради університету, активний учасник наукових конференцій, суспільного життя геолого-географічного
факультету, має наукові публікації. На високому рівні представляв Дніпропетровський національний університет імені
Олеся Гончара на регіональних та міжнародних змаганнях Із бально-спортивних
танців у Москві, Волгограді, Донецьку.
У 2010 році брав участь у Кубку Європи
серед студентів, а в 2011-ому став срібним призером чемпіонату області. Віцемістер (друге місце) університетського
конкурсу «Суперстудент-2010».

ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА – 93 РОКИ:

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ БАЛ
Свій 93-ій День народження університет відзначив студентським балом у Палаці студентів,
як це було в часи відкриття навчального закладу.
Під час свята ректор згадав добрі справи за рік: студенти порадували перемо-

гами в міжнародних конкурсах та олімпіадах, у спорті
та художній самодіяльності; наукові школи ДНУ імені
Олеся Гончара здобувають
світове визнання – це підтверджується публікаціями
науковців у рейтингових виданнях; приємно, що на рівні
Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту під час обговорення різних програм,
наприклад, Закону про вищу освіту в Україні враховуються й наші пропозиції.
Найуспішніших студентів
та науково-педагогічних працівників ректор привітав із
присвоєнням іменних стипендій та почесних звань

– заслуженого професора, заслуженог о працівника та заслуженог о викладача ДН У.
Творчі колективи Палацу студентів подарували університетській родині свої яскраві виступи. Іменні стипендіати кружляли у вальсі зі своїми деканами і проректорами. Фінальним
акордом розважальної програми став святковий торт.
Добірку підготувала
Т. ТОМІНА.
(За інформацією на сайті ДНУ
ім. О. Гончара).

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТА-2012: ВИТЯГИ З ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО ДНУ ім. О. ГОНЧАРА
грамна інженерія», «Системна інженерія»,
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
основи економіки – при вступі на напрями підготовки (спеціальності) галузі знань
«Економіка та підприємництво» та напрями підготовки «Міжнародні економічні відносини» і «Міжнародний бізнес»;
основи правознавства – при вступі на
напрям підготовки «Правознавство»;
історія – при вступі на напрями (спеціальності) «Дошкільна освіта», «Початкова
освіта», «Корекційна освіта» (за нозологіями), «Реклама і зв’язки з громадськістю (за
видами діяльності)», «Видавнича справа
та редагування» та напрями (спеціальності) галузей знань «Мистецтво», «Гуманітарні науки», «Соціально-політичні науки»,
«Соціальне забезпечення»;
екологія – при вступі на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «біологія»,
«хімія»;
педагогіка і психологія – при вступі на
напрями (спеціальності) «Психологія» та
напрями підготовки (спеціальності) галузі
знань «Педагогічна освіта».
9.3. Величина додаткового бала встановлюється:
особам, нагородженим дипломами I
ступеня, – 50 балів;
особам, нагородженим дипломами IІ
ступеня, – 40 балів;
особам, нагородженим дипломами IІІ
ступеня, – 30 балів.
Додатковий бал зараховується лише за
однією із означених у пункті 9.2 підстав.
9.4. Норми, визначені пунктами 9.1, 9.2
цього розділу, поширюються на учасників
міжнародних олімпіад, призерів IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захи стів науко во -до слідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України,
що відбулися у поточному навчальному

році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України.
9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили навчання в структурних підрозділах Центру
довузівської підготовки університету для
вступу до університету на основі повної
загальної середньої освіти на навчання на
природничо-математичних або інженернотехнічних напрямах підготовки, при вступі
на відповідний напрям підготовки додається до 20 балів за результатами підсумкової
атестації.
Особам із категорій вступників, означених у цьому пункті, за результатами
підсумкової атестації по закінченню підготовчих курсів (відділення) університету
можуть бути нараховані:
до 6 балів за результатами атестації з
української мови та літератури;
до 7 балів за результатами атестації з
інших конкурсних предметів.
Порядок нарахування додаткових балів
визначається окремим положенням, яке
затверджується головою приймальної комісії університету.
9.6. Норма, визначена пунктом 9.5 цього
розділу, поширюється на підготовчі курси,
відділення університету, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу
до вищих навчальних закладів, за умови,
що обсяг навчальних годин підготовки до
вступу складає не менше 150 аудиторних
годин та термін навчання – не менше трьох
місяців.
9.7. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання,
оприлюднюється приймальною комісією
університету до початку прийому заяв про
допуск до участі в конкурсі.
Х. ЗАРАХУВАННЯ
ПОЗА КОНКУРСОМ
10.1. До університету на навчання за

освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра зараховуються поза конкурсом:
особи, яким відповідно до Закону України
«Про статус ветеранів 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 Кабінету Міністрів України від
05.04.94 р. №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування» (зі
змінами);
інваліди I та II груп та діти-інваліди віком
до 18 років, яким не протипоказане навчання
за обраним напрямом підготовки, відповідно
до Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні»;
особи, яким відповідно до Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України
«Про підвищення престижності шахтарської
праці» надане таке право;
діти військовослужбовців Збройних Сил
України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових 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 виховання молоді»;
члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на
орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф.
Засядька» (постанова Кабінету Міністрів
України від 09.01.2008 р. №6 «Деякі питання
соціального захисту членів сімей загиблих
шахтарів та гірничорятувальників»).
10.2. Кількість місць для осіб, визначе-

них у пункті 10.1 цього розділу, дорівнює 25
відсоткам обсягу державного замовлення з
кожного напряму підготовки, доведеного університету.
Зарахування осіб, визначених пунктом
10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
ХІ. ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ
ЗАРАХУВАННЯ
Право на першочергове зарахування до
університету на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра мають:
особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке
право;
особи, яким відповідно до Закону України
«Про основи 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 посилення турботи
про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане 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 фінансового забезпечення
заходів щодо підвищення життєвого рівня
населення у 2008 році» надане таке право;
випускники старшої школи, які нагороджені золотою або срібною медаллю, при
вступі на основі повної загальної середньої
освіти.
Право на першочергове зарахування до
університету, надається вступникам за інших рівних умов за черговістю, визначеною
відповідними пунктами.

ХІІ. ФОРМУВАННЯ
ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ
РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ
ВСТУПНИКІВ
12.1. Список вступників, які мають цільове
направлення, впорядковується за кількістю
балів від більшого до меншого.
12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
учасники міжнародних олімпіад;
вступники, які зараховуються за конкурсом.
До рейтингового списку не включаються
вступники, рекомендовані до зарахування
на місця цільового прийому.
12.3. У межах кожної зазначеної в пункті
12.2 категорії рейтинговий список впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
з урахуванням права на першочергове
зарахування при однаковому конкурсному
балі у порядку додержання підстав для його
набуття.
12.4. У рейтинговому списку зазначаються:
прізвище, ім’я, по батькові вступника;
конкурсний бал вступника;
наявність підстав для вступу поза конкурсом;
наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати
співбесіди;
наявність права на першочергове зарахування.
12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та
Web-сайті університету із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються приймальною комісією при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.
Закінчення на 4-ій стор.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТА-2012: ВИТЯГИ З ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО ДНУ ім. О. ГОНЧАРА
Закінчення.
Початок на 1-3-ій стор.
ХІІІ. НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ
ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ
Приймальна комісія університету на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного
замовлення вступників, які перебувають
на найвищих позиціях рейтингового списку.
Рекомендації на зарахування вступників на
навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення
зарахування вступників на місця державного замовлення.
Формування списків рекомендованих
до зарахування вступників відбувається у
межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.
Приймальна комісія приймає рішення про
рекомендації щодо зарахування на навчання на місця державного замовлення у три
етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після
останнього дня прийому заяв.
Рішення приймальної комісії про рекомендації щодо зарахування оприлюднюється в
день його прийняття не пізніше 12 години.
Офіційним повідомленням про надання
рекомендацій до зарахування вважається
оприлюднення відповідного рішення на офіційних стендах приймальної комісії.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.
За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення
приймальна комісія розглядає питання про
можливість зарахування понад державне
замовлення за результатами співбесіди з
правом навчання за місцем проживання
інвалідів, які не спроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови
для проходження ними курсу навчання за
екстернатною формою.
ХІV. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
ВСТУПНИКІВ НА ВИБІР
МІСЦЯ НАВЧАННЯ
Особи, які подали заяви в паперовій
формі та беруть участь у конкурсному від-

борі на навчання в університеті, впродовж
кількості днів, визначеної пунктами 15.1,
15.2 розділу ХV Правил прийому, після
прийняття рішення про рекомендації щодо
зарахування зобов’язані виконати вимоги
для зарахування на місця державного замовлення: подати до приймальної комісії
університету оригінали документа державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка
до нього, медичної довідки та сертифіката
(сертифікатів) зовнішнього незалежного
оцінювання.
Особи, які подали заяви в електронній
формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної
пунктами 15.1, 15.2 розділу XV Правил, після прийняття рішення про рекомендування
до зарахування зобов’язані визначитись
з обранням вищого навчального закладу,
напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали
документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної
довідки, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому
до вищих навчальних закладів України в
2012 році та Правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення)
або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб)
подати копії зазначених документів разом з
оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним
замовленням або за рахунок державних
пільгових довгострокових кредитів.
При вступі вступника для одночасного
навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки
або спеціальностями (у тому числі у різних
вищих навчальних закладах за різними
формами навчання) оригінали документа
державного зразка про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень та додатка до нього, оригінали сертифікатів зовнішнього не-

залежного оцінювання та медичної довідки
зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання. За місцем навчання за кошти фізичних,
юридичних осіб (при одночасному навчанні
за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями) зберігаються завірені копії
документа державного зразка про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються
у вищому навчальному закладі протягом
строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому
зберігаються оригінали документів. Довідка
видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються
оригінали вищезазначених документів.
Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії університету
оригінали документів державного зразка
про освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень, додатків до них, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами
прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування
на навчання за державним замовленням в
університеті.
ХV. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ
РЕКОМЕНДОВАНИХ
ДО ЗАРАХУВАННЯ
15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після
оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія
університету здійснює коригування списку
рекомендованих для зарахування осіб:
приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали
вимоги для зарахування (подали до приймальної комісії університету оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної
довідки, сертифікатів зовнішнього неза-

лежного оцінювання та інших документів,
передбачених Правилами прийому);
анулює надані раніше рекомендації
вступникам, які не виконали вимог для
зарахування (не подали до приймальної
комісії університету оригінали документа
про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому);
у разі наявності вакантних місць надає
рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових
списків за кожним напрямом підготовки.
15.2. Після оприлюднення другого (5
серпня) та третього (8 серпня) списків
вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не
подали до приймальної комісії університету оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до
нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами
прийому, втрачають право зарахування на
навчання за державним замовленням.
15.3. Після виконання вступниками
всіх вимог для зарахування на навчання
за державним замовленням у визначених
обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти
юридичних та фізичних осіб.
Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за
кошти юридичних та фізичних осіб.
15.4. Формування та оприлюднення
списків рекомендованих для зарахування
на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб здійснюється приймальною комісією університету протягом трьох календарних днів після зарахування на навчання
за державним замовленням у визначених
обсягах на підставі заяв вступників відпо-

відно до рейтингового списку вступників
та визначених університету ліцензованих
обсягів прийому за відповідним напрямом
підготовки.
Вступники, які рекомендовані приймальною комісією університету для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних
(юридичних) осіб, мають упродовж чотирьох календарних днів після оголошення
відповідного списку вступників виконати
умови для зарахування на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб: укласти з
університетом договір на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб та
подати до приймальної комісії оригінали
документа державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки
та сертифіката (сертифікатів) зовнішнього
незалежного оцінювання (або оригінал довідки вищого навчального закладу, у якому
зберігаються оригінали цих документів).
Після завершення встановленого строку
виконання вступником умов для зарахування на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб приймальна комісія університету
здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб відповідно до
пункту 15.1 розділу XV Правил прийому.
15.5. Коригування рекомендацій щодо
зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб може здійснюватися приймальною комісією протягом термінів зарахування відповідних категорій
вступників, встановлених у розділі IV Правил прийому.
15.6. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу ХІІІ Правил прийому.
ХVІ. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ
16.1. Накази про зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавр видаються ректором університету на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і
Web-сайті університету у вигляді списку
зарахованих.

Інформацію для абітурієнта-2012 підготувала приймальна комісія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
ВІД РЕДАКЦІЇ: у наступному номері нашої газети ми опублікуємо перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань, що
приймаються на відповідні напрями підготовки бакалаврів у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

УВАГА:
КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
Верховна Рада України оголосила
щорічний конкурс на здобуття премій
для найталановитіших молодих учених (віком до 35 років) за видатні досягнення в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науковотехнічних розробок.
На здобуття премій висуваються нау-

кові праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.
Щороку Верховна Рада присуджує
двадцять премій у розмірі двадцять тисяч кожна.
У конкурсі можуть брати участь наукові,
науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти та інженерно-технічні праців-

ники наукових установ, вищих навчальних
закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Мають право брати участь як окремі претенденти, так і
колективи авторів (не більше чотирьох).
Висувають кандидатів на премію шляхом таємного голосування на засіданні
Вченої ради (до пакету супровідних документів додаються протокол засідання

Вченої ради і протокол лічильної комісії).
Термін подання робіт до Департаменту
наукової діяльності та ліцензування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України до 24 лютого 2012 року.
Детальна інформація про умови конкурсу та перелік супровідних документів
– у кімн. №212 науково-дослідної частини.
В. КАРПЛЮК,
проректор із наукової роботи.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
наукового співробітника НДЛ
фізіології та молекулярної біології рослин НДІ біології (д/б теми
1-259-12) – одна штатна одиниця
(повна ставка)
(вища освіта, досвід роботи за
фахом не менше 5 років, наявність наукових праць в галузі біології, вільне володіння державною мовою України),
провідного наукового співробітника НДЛ високотемпературної техніки кафедри двигунобудування фізико-технічного факультету (д/б теми 6-228-10) – одна
штатна одиниця (0,5 ставки)
(науковий ступінь доктора або
кандидата наук, наявність наукових праць та авторських свідоцтв
на винаходи, крупних проектів та
розробок, вільне володіння державною мовою України),
старшого наукового співробітника НДЛ високотемпературної
техніки кафедри двигунобудування фізико-технічного факультету
(д/б теми 6-228-10) – дві штатні

одиниці (повні ставки)
(вища освіта і досвід роботи
за фахом не менше 10 років, наявність наукових праць та авторських свідоцтв на винаходи, при
наявності наукового ступеня без
пред’явлення вимог до стажу роботи, вільне володіння державною мовою України),
старшого наукового співробітника науково-дослідної групи кафедри органічної хімії хімічного
факультету (д/б теми 7-231-10)
– штатна одиниця (повна ставка)
(кандидат хімічних наук, досвід
роботи за фахом не менше 3 років, наявність статей за держбюджетною тематикою, вільне володіння державною мовою України),
старшого наукового співробітника НДЛ моделювання процесів
механіки рідини і газу та тепломасообміну кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу
механіко-математичного факультету (д/б теми 1-254-12) – 2 штат-

ні одиниці (2 по 0,5 ставки)
(науковий ступінь кандидата
наук, стаж наукової роботи за відповідною спеціальністю не менше 20 років, фахівець у галузі
технологічної гідроаеромеханіки
у процесах і апаратах хімічної
технології, металургії, енергозбереження, наявність друкованих наукових праць, патентів на
винаходи, вільне володіння державною мовою України),
доцента кафедри педагогіки
та корекційної освіти – 1 штатна
одиниця (повна ставка)
(наявність наукового ступеня
кандидата педагогічних наук, досвід науково-педагогічної роботи
у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не
менше 5 років, вільне володіння
державною мовою України),
асистента кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики – 1 штатна
одиниця (0,25 ставки)
(наявність вищої освіти за
освітньо-кваліфікаційним рівнем

магістра за спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень», вільне володіння державною мовою України)
(документи на конкурс приймаються протягом 1 тижня з дня
опублікування оголошення в засобах масової інформації).
На конкурс приймаються документи: заява, особовий листок
з обліку кадрів, фото 3х4, автобіографія, копія документів про вищу освіту (з пред’явленням оригіналу документа), копія диплома
кандидата (доктора) наук, якщо є
вимогою (з пред’явленням оригіналу документа), копія атестата
старшого наукового співробітника, доцента (професора), якщо є
вимогою (з пред’явленням оригіналу документа), список наукових робіт та винаходів (завірених
за останнім місцем роботи).
Наша адреса: 49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, навч.
корпус №1, кімн. 217, тел.: (056)
374-98-27.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ
АБІТУРІЄНТА-2012

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ
ДВЕРЕЙ
19 лютого ц. р. Дніпропетровський національний
ун іверситет імені Олеся
Гончара проводить День
відкритих дверей, який відбудеться на факультетах.
Початок заходів о 10.00.
Детально про це читайте
на сайті www.dnu.dp.ua
За довідками звертайтеся до приймальної комісії
(телефон (056)776-82-14).

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ:

загублений студентський квиток №07487856, виданий Дніпропетровським національним університетом на ім’я Петрусенко
Марини Василівни.
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