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VI.  ВСТУПНІ  ВИПРОБУВАННЯ 
ТА  КОНКУРСНИЙ  ВІДБІР

Приймальна комісія університету 
допускає до участі у конкурсному від-
борі для вступу на навчання вступників 
на основі повної загальної середньої 
освіти, які подають сертифікати зовніш-
нього незалежного оцінювання (або їх 
копії) з відповідних загальноосвітніх 
предметів, визначених Переліком кон-
курсних предметів сертифікатів зовніш-
нього незалежного оцінювання (вступ-
них випробувань, творчих конкурсів), 
для здобуття освітньо-кваліфікаційно-
го рівня бакалавра – не нижче 124 балів 
з непрофільних конкурсних предметів 
та не нижче 140 балів з профільних кон-
курсних предметів.
Університет за рішенням приймаль-

ної комісії допускає до участі у конкурс-
ному відборі для вступу на навчання 
вступника, який подає сертифікат зо-
внішнього незалежного оцінювання, 
кількість балів якого з одного з непро-
фільних загальноосвітніх предметів, 
визначених Правилами прийому, нижче 
124 балів, за умови, якщо к ількість ба-
лів з профільного загальноосвітнього 
предмета, зазначена у сертифікаті, ста-
новить не нижче 170 балів.
Вступник допускається до участі у 

конкурсному відборі для зарахування 
на навчання, якщо кількість балів у сер-
тифікаті із загальноосвітніх предметів 
становить не менше 124 (крім випад-
ків, передбачених абзацами першим та 
другим розділу VI).
Для конкурсного відбору осіб, які на 

основі повної загальної середньої осві-
ти вступають на навчання до універси-
тету для здобуття освітньо-кваліфіка-
ційного рівня бакалавра, конкурсний 
бал обчислюється шляхом додавання 
балів сертифіката з конкурсних пред-
метів (вступних екзаменів, творчих 
конкурсів), середнього бала документа 
(додатка до документа) про повну за-
гальну середню освіту та додаткових 
балів, передбачених Умовами прийому 
до вищих навчальних закладів у 2013 
році та Правилами прийому. При цьому 
середній бал документа про повну за-
гальну середню освіту обчислюється 
за 12-бальною шкалою з округленням 
до десятих частин бала  та вноситься 
до Єдиної бази.  Оцінки з документа 
про повну загальну середню освіту, які 
виставлені за 5 -бальною шкалою, вра-
ховуються таким чином: “3” відповідає 
“6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. 
Внесений до Єдиної бази за 12-баль-
ною шкалою середній бал автоматично 
переводиться у 200-бальну шкалу за 
таблицею відповідності.
Для конкурсного відбору осіб, які 

на основі повної загальної середньої 
освіти вступають на навчання до уні-
верситету для здобуття освітньо-ква-
ліфікаційного рівня бакалавра, зарахо-
вуються бали сертифіката зовнішнього 
незалежного оцінювання (результати 
вступних екзаменів, творчих конкур-
сів) з трьох предметів за переліком 
конкурсних предметів у сертифікаті 
Українського центру оцінювання якос-
ті освіти (вступних екзаменів, творчих 
конкурсів).
Результати вступних екзаменів та 

творчих конкурсів для вступників, які 
вступають на основі повної загальної 
середньої освіти, оцінюються за шка-

лою 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 універ-

ситетом з метою перевірки та оціню-
вання здібності вступників до творчої 
діяльності за напрямами підготовки га-
лузей знань «мистецтво» та напрямом 
підготовки «журналістика».
Порядок та форми проведення твор-

чих конкурсів за означеними Правила-
ми прийому напрямами підготовки ви-
значаються їх програмами. 
Програми творчих конкурсів розро-

бляються і затверджуються не пізніше 
як за чотири місяці до початку прийому 
документів. Не допускається введення 
до творчих конкурсів завдань, що вихо-
дять за межі зазначених програм. Про-
грами творчих конкурсів оприлюдню-
ються на інформаційних стендах та на 
Web-сайті університету.
Для конкурсного відбору осіб при 

прийомі на навчання за скороченими 
термінами підготовки бакалавра кон-
курсний бал вступника обчислюється 
як сума балів, набраних вступником за 
наслідками фахового вступного випро-
бування, та середнього бала за додат-
ком до документа державного зразка 
про здобутий вступником відповідний 
освітньо-кваліфікаційний рівень.
Фахові вступні випробування на на-

вчання за скороченими термінами під-
готовки бакалавра проводяться у пись-
мовій формі з використанням тестових 
технологій. Для проведення фахових 
вступних випробувань створюються 
атестаційні комісії, склад яких затвер-
джується ректором університету.
Складові конкурсного балу вступни-

ка на навчання за скороченими термі-
нами підготовки бакалавра розрахову-
ються за 200-бальною шкалою оцінок. 
Якщо оцінки у додатку до документа 
державного зразка про здобутий вступ-
ником освітньо-кваліфікаційний рівень 
виставлені за 12-бальною шкалою оці-
нок, то вони переводяться до відповід-
ної шкали оцінок за таблицею відповід-
ності.
Програми фахових вступних випро-

бувань для вступу на навчання на осно-
ві здобутого освітньо-кваліфікаційного 
рівня розробляються і затверджуються 
не пізніше як за чотири місяці до почат-
ку прийому документів. Не допускаєть-
ся використання під час проведення 
фахових вступних випробувань за-
вдань, що виходять за межі зазначених 
програм. 
Особи, які без поважних причин не 

з’явилися на вступні випробування у 
визначений розкладом час, особи, знан-
ня яких було оцінено балами нижче 
встановленого Правилами прийому мі-
німального рівня, а також особи, які за-
брали документи після дати закінчення 
прийому документів, до участі в наступ-
них вступних випробуваннях та у кон-
курсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробу-

вань не допускається.
Для осіб, які не атестовані з україн-

ської мови та літератури, приймальна 
комісія університету за умови наявності 
педагогічних і науково-педагогічних ка-
дрів може встановлювати вступний ек-
замен з мови, оцінки з якої виставлені в 

документі про освітній (освітньо-квалі-
фікаційний) рівень.
Результат екзамену оцінюється за 

шкалою від 100 до 200 балів і зарахову-
ється замість бала сертифіката з укра-
їнської мови та літератури.

VII.  ЦІЛЬОВИЙ  ПРИЙОМ 
ДО  УНІВЕРСИТЕТУ

Цільовий прийом організовується 
відповідно до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 29.06.99 №1159 «Про 
підготовку фахівців для роботи в сіль-
ській місцевості».
Квоти цільового прийому на підготов-

ку фахівців в університеті за кожним на-
прямом підготовки не можуть переви-
щувати 25 відсотків відповідних обсягів 
державного замовлення.
Установлені квоти цільового прийому 

оголошуються разом з обсягом держав-
ного замовлення на підготовку фахівців 
з кожного напряму підготовки.
Особи, які вступають до університе-

ту на підготовку за державним замов-
ленням на умовах цільового прийому 
згідно з установленими квотами, дода-
ють направлення, видане відповідни-
ми органами освіти Ради міністрів Ав-
тономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій, а також мініс-
терствами, іншими центральними орга-
нами виконавчої влади.
Учасники цільового прийому на на-

вчання для здобуття освітньо-кваліфі-
каційного рівня бакалавра зарахову-
ються за окремим конкурсом. Конкурс 
відбувається відповідно до конкурсно-
го 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 цільо-

ву підготовку за державним замовлен-
ням відповідно до чинного законодав-
ства України.

VIII. ЗАРАХУВАННЯ 
ЗА  СПІВБЕСІДОЮ

За результатами співбесіди зарахо-
вуються до університету особи, яким 
Законом України «Про статус і соціаль-
ний 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 зо-
внішнього незалежного оцінювання з 
конкурсних предметів з результатами, 
не нижчими передбачених Правилами 
прийому, мають право брати участь у 
конкурсі на загальних засадах.

IX.  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 при-
йому за умови подання сертифіката 
(сертифікатів) зовнішнього незалежно-
го оцінювання з кількістю балів не ниж-
че 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, нагородже-
ним дипломами I – III ступенів) IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових предметів до конкурсного ба-
ла при вступі на основі повної загальної 
середньої освіти зараховується додат-
ковий бал за умови, якщо вони вступа-
ють 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 ін-
женерія», «Програмна інженерія»;
інформаційні технології – при вступі 

на напрями «Прикладна математика», 
«Інформатика», «Системний аналіз», 
«Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна ін-
женерія», «Програмна інженерія»;
основи економіки – при вступі на на-

прями підготовки (спеціальності) галузі 
знань «Економіка та підприємництво» 
та напрям підготовки «Міжнародні еко-
номічні відносини»;
основи правознавства – при вступі на 

напрям підготовки «Правознавство»;
історія – при вступі на напрями (спе-

ціальності) «Початкова освіта», «Корек-
ційна освіта» (за нозологіями), «Рекла-
ма і зв’язки з громадськістю (за видами 
діяльності)», «Видавнича справа та ре-
дагування» та напрями (спеціальності) 
галузей знань «Мистецтво», «Гумані-
тарні науки», «Соціально-політичні на-
уки», «Соціальне забезпечення»;
екологія – при вступі на напрями під-

готовки (спеціальності), для яких про-
фільними визначено предмети «біоло-
гія», «хімія»;
педагогіка і психологія – при вступі на 

напрями (спеціальності) «Психологія» 
та напрями підготовки (спеціальності) 
галузі знань «Педагогічна освіта».
Призерам III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідниць-
ких робіт учнів - членів Малої  академії 
наук України зараховується додатковий 
бал за умови відповідності секції, по 
якій вступник брав участь у конкурсі-
захисті, напряму підготовки (спеціаль-
ності) згідно з додатком 4 до Правил 
прийому. 

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 під-
став.

9.4. Норми, визначені пунктами 9.1, 
9.2 цього розділу, поширюються на 
учасників міжнародних олімпіад, призе-
рів IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукра-
їнських конкурсів-захистів науково-до-
слідницьких робіт учнів – членів Малої 
академії наук України, що відбулися у 
поточному навчальному році, за пере-
ліком, визначеним наказом Міністер-

ства освіти і науки, молоді та спорту 
України.

9.5. Особам з числа професійно орі-
єнтованої молоді, які в рік вступу закін-
чили навчання в структурних підрозді-
лах Центру довузівської підготовки уні-
верситету для вступу до університету 
на основі повної загальної середньої 
освіти на навчання на природничо-ма-
тематичних або інженерно -технічних 
напрямах підготовки, при вступі на від-
повідний напрям підготовки додається 
до 20 балів за результатами підсумко-
вої атестації. 
Особам із категорій вступників, озна-

чених у цьому пункті, за результатами 
підсумкової атестації по закінченню 
підготовчих курсів (відділення) універ-
ситету 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 положен-
ням, яке затверджується головою при-
ймальної комісії університету.

9.6. Норма, визначена пунктом 9.5 
цього розділу, поширюється на підго-
товчі курси, відділення університету, які 
мають ліцензію на здійснення підготов-
ки до вступу до вищих навчальних за-
кладів, 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, ви-
значених пунктом 9.5 цього розділу і 
нарахованих особам за результатами 
навчання, оприлюднюється приймаль-
ною 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 бать-

ківського 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 за-
хисту та матеріального забезпечення 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківського піклування» (зі змінами); 
інваліди I та II груп та діти-інваліди 

віком до 18 років, яким не протипоказа-
не навчання за обраним напрямом під-
готовки, 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 форму-
вань, працівників правоохоронних ор-
ганів, які загинули під час виконання 
службових обов’язків, відповідно до 

ІНФОРМАЦІЯ  ДЛЯ  АБІТУРІЄНТА-2013:  ВИТЯГИ  З  ПРАВИЛ  ПРИЙОМУ  ДО  ДНУ  ім.  О.  ГОНЧАРА

ІМЕННІ  СТИПЕНДІАТИ  НАШОЇ  ALMA  MATER

Студент факультету
фізики, електроніки та 
комп’ютерних систем 
Олександр Певзнер от-
римував обласну імен-
ну стипендію у минуло-
му семестрі, а ще раніше 
юнак  отримував сти-
пендію Вченої ради Дні-
пропетровського націо-
нального університету 
імені Олеся Гончара.  
Олександр звик усе  

робити відмінно. Фі-
зичний клас Дніпропе-
тровської середньої 
школи №23 закінчив із 
золотою медаллю, був 
дійсним членом Малої 
академії наук України. 
В університеті заслу-
жив значок «Відмінник 
ДНУ». Брав участь  у 
міжнародних наукових 
конференціях «Людина 
і космос» та інших, має 
публікації у фахових 
виданнях . Захоплюєть-
ся програмуванням, му-
зикою (музичну школу 
закінчив із відзнакою). 

Анастасія Ляшко, без-
умовно, – гуманітарій. Її 
прізвище так природно 
звучало серед перемож-
ців обласних конкурсів 
учнівської поезії та літе-
ратурних творів, серед 
переможців та призерів 
обласних  і районних 
олімпіад із української, 
російської та німецької 
мов, зарубіжної літера-
тури і географії. Дівчина 
мріяла про професію пе-
рекладача!
Але було й інше ба-

жання – стати соціаль-
ним працівником! Хоті-
лося знати психологію, 
суспільні процеси, що 
рухають людиною, хо-
тілося допомагати лю-
дям – від бабусі Насті 
передалася безмежна 
доброта , співчутли -
вість і чуйність. Соці-
альним  працівником 
студентка факультету 
суспільних наук і між-
народних відносин ста-
не ось-ось, а перекла-
дачем – трохи згодом. 

Стипендіат Ученої ради ДНУ ім. О. Гончара, 
студентка гр. СР-09-1 Анастасія ЛЯШКО.

Обласний іменний стипендіат, 
студент гр. КФ-09-1 Олександр ПЕВЗНЕР.
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Указу Президента України від 21.02.2002 р. 
№157 «Про додаткові заходи щодо по-
силення турботи про захисників Вітчиз-
ни, їх правового і соціального захисту, 
поліпшення військово -патріотичного 
виховання молоді»; 
члени сімей шахтарів та гірничоряту-

вальників, які загинули внаслідок аварії 
на орендному підприємстві «Шахта іме-
ні О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету 
Міністрів України від 09.01.2008 р. №6 
«Деякі питання соціального захисту 
членів сімей загиблих шахтарів та гір-
ничорятувальників»). 

10.2. Кількість місць для осіб, ви-
значених у пункті 10.1 цього розділу, 
встановлюється приймальною комісією 
вищого навчального закладу за пого-
дженням з Міністерством освіти і науки, 
молоді та спорту і не повинна бути біль-
ше 25 відсотків від обсягу державного 
замовлення з кожного напряму (спеці-
альності), доведеного університету.
ХІ.  ПРАВО  НА  ПЕРШОЧЕРГОВЕ 

ЗАРАХУВАННЯ
11.1. Право на першочергове зараху-

вання до університету мають: 
особи, яким відповідно до Закону 

України «Про охорону дитинства» нада-
но таке право;
особи, яким відповідно до Закону 

України «Про основи соціальної захи-
щеності інвалідів в Україні» надано та-
ке право; 
особи, яким відповідно до Указу Пре-

зидента України від 21 лютого 2002 року 
№157 «Про додаткові заходи щодо по-
силення турботи про захисників Вітчиз-
ни, їх правового і соціального захисту, 
поліпшення військово -патріотичного 
виховання молоді» надано таке право;
особи, яким відповідно до Указу Пре-

зидента України від 12 вересня 2007 ро-
ку  №849 «Про рішення Ради національ-
ної безпеки і оборони України від 04 ве-
ресня 2007 року «Про основні напрями 
фінансового забезпечення заходів що-
до підвищення життєвого рівня насе-
лення у 2008 році» надано таке право;
випускники старшої школи (повна за-

гальна середня освіта), нагороджені зо-
лотою або срібною медаллю, при вступі 
на основі повної загальної середньої 
освіти. 

11.2. Право на першочергове зара-
хування до університету на навчання 
за освітньо-професійними програмами 
спеціаліста, магістра мають:
учасники міжнародних студентських 

олімпіад;
призери (особи, нагороджені дипло-

мами I-III ступенів) ІІ етапу Всеукраїн-
ських студентських олімпіад з відповід-
них спеціальностей (напрямів підготов-
ки);
одноосібні переможці (особи, наго-

роджені дипломами I ступеня) ІІ туру 
Всеукраїнських конкурсів студентських 
наукових робіт з природничих, техніч-
них і гуманітарних наук. 

11.3. Право, визначене пунктом 11.2 
цього розділу, поширюються на учас-
ників міжнародних студентських олім-
піад, призерів ІІ етапу Всеукраїнських 
студентських олімпіад та на одноосіб-
них переможців ІІ туру Всеукраїнських 
конкурсів студентських наукових робіт з 
природничих, технічних і гуманітарних 
наук, які проводились у період навчан-
ня вступника у вищому навчальному 
закладі за освітньо -професійною про-

грамою підготовки бакалавра (спеціа-
ліста). 
Факт участі або перемоги вступника 

в олімпіаді або конкурсі встановлюєть-
ся за відповідним наказом Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту Украї-
ни.

11.4. Права, зазначені у пунктах 11.1 
та 11.2 розділу ХІ Правил прийому, на-
даються вступникам за інших рівних 
умов за черговістю, визначеною відпо-
відними пунктами.

ХІІ.  ФОРМУВАННЯ 
ТА  ОПРИЛЮДНЕННЯ 

РЕЙТИНГОВОГО  СПИСКУ 
ВСТУПНИКІВ

12.1. Список вступників, які мають ці-
льове направлення, впорядковується 
за конкурсним балом від більшого до 
меншого відповідно до рейтингового 
списку без урахування категорій вступ-
ників, визначених у розділах VIII – ХІ 
Правил прийому.

12.2. Рейтинговий список вступників 
формується за категоріями у такій по-
слідовності: 
вступники, які мають право на зара-

хування поза конкурсом; 
вступники, рекомендовані до зараху-

вання за результатами співбесіди; 
учасники міжнародних олімпіад; 
вступники, які зараховуються за кон-

курсом. 
До рейтингового списку не включа-

ються вступники, рекомендовані до за-
рахування на місця цільового прийому. 

12.3. У межах кожної зазначеної в 
пункті 12.2 категорії рейтинговий спи-
сок впорядковується: 
за конкурсним балом від більшого до 

меншого; 
з урахуванням права на першочер-

гове зарахування при однаковому кон-
курсному балі у порядку додержання 
підстав для його набуття. 

12.4. У рейтинговому списку зазна-
чаються: 
прізвище, ім’я, по батькові вступни-

ка; 
конкурсний бал вступника; 
наявність підстав для вступу поза 

конкурсом; 
наявність підстав для вступу за ре-

зультатами співбесіди з відміткою про 
результати співбесіди; 
наявність права на першочергове за-

рахування. 
12.5. Рейтингові списки вступни-

ків формуються приймальною комісі-
єю з Єдиної бази та оприлюднюються 
шляхом розміщення на інформаційних 
стендах приймальної комісії (у межах 
ліцензованого обсягу) та Web-сайті уні-
верситету  (усіх вступників) із зазначен-
ням категорій списку. Ці списки онов-
люються при внесенні змін протягом 
строку проведення етапів конкурсного 
відбору.
ХІІІ.  НАДАННЯ  РЕКОМЕНДАЦІЙ 

ДЛЯ  ЗАРАХУВАННЯ
Приймальна комісія приймає рішення 

щодо рекомендацій до зарахування на 
навчання на місця державного замов-
лення вступників, які перебувають на 
найвищих позиціях рейтингового спис-
ку. Формування списків рекомендова-
них до зарахування вступників здійсню-
ється приймальною комісією в Єдиній 
базі у межах обсягу державного замов-
лення, а за його відсутності – у межах 
ліцензійного обсягу. Рекомендації до 

зарахування вступників на навчання за 
рахунок коштів фізичних (юридичних) 
осіб надаються після завершення зара-
хування вступників на місця державно-
го замовлення.
Приймальна комісія приймає рішення 

про рекомендації щодо зарахування на 
навчання на місця державного замов-
лення у три етапи: у перший, п’ятий та 
восьмий дні після останнього дня при-
йому заяв.
Рішення приймальної комісії про ре-

комендації щодо зарахування опри-
люднюється в день його прийняття не 
пізніше 12 години.
Офіційним повідомленням про на-

дання рекомендацій до зарахування 
вважається оприлюднення відповідно-
го рішення на офіційних стендах при-
ймальної комісії.
Рішення приймальної комісії про ре-

комендацію до зарахування також роз-
міщується на веб-сайті університету. 
Рекомендованим до зарахування 

вступникам можуть надсилатись по-
відомлення засобами електронного та 
мобільного зв’язку.
За рекомендацією органів охорони 

здоров’я та соціального захисту насе-
лення приймальна комісія розглядає 
питання про можливість зарахування 
понад державне замовлення за резуль-
татами співбесіди з правом навчання 
за місцем проживання інвалідів, які не 
спроможні відвідувати навчальний за-
клад, а також створює умови для про-
ходження ними курсу навчання за екс-
тернатною формою.

ХІV.  РЕАЛІЗАЦІЯ  ПРАВА 
ВСТУПНИКІВ  НА  ВИБІР  
МІСЦЯ  НАВЧАННЯ

Особи, які подали заяви в паперовій 
формі та беруть участь у конкурсно-
му відборі на навчання в університеті, 
впродовж кількості днів, визначеної 
пунктами 15.1, 15.2 розділу ХV Правил 
прийому, після прийняття рішення про 
рекомендації щодо зарахування зо-
бов’язані виконати вимоги для зара-
хування на місця державного замов-
лення: подати до приймальної комісії 
університету оригінали документа дер-
жавного зразка про здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та 
додатка до нього, медичної довідки та 
сертифіката (сертифікатів) зовнішнього 
незалежного оцінювання.
Особи, які подали заяви в електрон-

ному вигляді та беруть участь у кон-
курсному відборі, впродовж кількості 
днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 
розділу XV Правил прийому, після при-
йняття рішення про рекомендування 
до зарахування зобов’язані визначи-
тись з обранням вищого навчального 
закладу, напряму (спеціальності), під-
писати власну електронну заяву, роз-
друковану у приймальній комісії обра-
ного вищого навчального закладу, та 
подати особисто оригінали документа 
про освітній (освітньо -кваліфікаційний) 
рівень та додатка до нього, медичної 
довідки, сертифікатів зовнішнього не-
залежного оцінювання та інших доку-
ментів, передбачених правилами при-
йому до університету (при зарахуванні 
на місця державного замовлення), або 
пред’явити особисто ориг інали зазна-
чених документів (при зарахуванні 
на місця, що фінансуються за кошти 
фізичних, юридичних осіб) та подати 

їх копії за умови зберігання оригіна-
лів вищезазначених документів у ви-
щому навчальному закладі за місцем 
навчання за державним замовленням 
або за рахунок державних пільгових 
довгострокових кредитів.
При вступі вступника для одночас-

ного навчання за двома освітньо-про-
фесійними програмами за напрямами 
підготовки або спеціальностями (у 
тому числі у різних вищих навчальних 
закладах за різними формами навчан-
ня) оригінали документа державного 
зразка про освітній (освітньо-кваліфі-
каційний) рівень та додатка до нього, 
оригінали сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання та медичної 
довідки зберігаються у вищому на-
вчальному закладі за місцем навчання 
за державним замовленням протягом 
усього строку навчання. За місцем на-
вчання за кошти фізичних, юридичних 
осіб (при одночасному навчанні за 
двома освітньо-професійними про-
грамами за напрямами підготовки або 
спеціальностями) зберігаються заві-
рені копії документа державного зраз-
ка про освітній (освітньо-кваліфікацій-
ний) рівень та додатка до нього, копії 
сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання та медичної довідки. За-
значені копії документів зберігаються у 
вищому навчальному закладі протягом 
строку навчання разом з оригіналом 
довідки вищого навчального закладу, 
у якому зберігаються оригінали доку-
ментів. Довідка видається на вимогу 
студента вищим навчальним закла-
дом, у якому зберігаються оригінали 
вищезазначених документів. 
Особи, які в установлений строк не 

подали до приймальної комісії універ-
ситету оригінали документів держав-
ного зразка про освітній (освітньо-ква-
ліфікаційний) рівень, додатків до них, 
сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання та інших документів, перед-
бачених Правилами прийому (не вико-
нали вимог для зарахування), втрача-
ють право на зарахування на навчання 
за державним замовленням в універси-
теті.
XV.  КОРИГУВАННЯ  СПИСКУ 

РЕКОМЕНДОВАНИХ  
ДО ЗАРАХУВАННЯ

15.1. Після завершення першо-
го встановленого строку вибору 
вступниками місця навчання (чоти-
ри календарних дні після оприлюд-
нення першого списку рекомендо-
ваних до зарахування) приймальна 
комісія університету здійснює ко-
ригування списку рекомендованих 
для зарахування осіб: 
здійснює коригування списку осіб, 

рекомендованих для зарахування, 
з одночасним внесенням відповід-
них відомостей до Єдиної бази;
приймає рішення про зарахуван-

ня вступників, які були рекомендо-
вані та виконали вимоги для зара-
хування (подали до приймальної 
університету оригінали документа 
про освітній (освітньо-кваліфіка-
ційний) рівень та додатка до нього, 
медичної довідки, сертифікатів зо-
внішнього незалежного оцінювання 
та інших документів, передбачених 
Правилами прийому);
анулює надані раніше рекомен-

дації вступникам, які не виконали 

вимоги для зарахування (не по-
дали до приймальної університету 
оригінали документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень 
та додатка до нього, медичної до-
відки, сертифікатів зовнішнього не-
залежного оцінювання та інших до-
кументів, передбачених Правилами 
прийому);
у разі наявності вакантних місць 

надає рекомендації до зарахуван-
ня особам з числа вступників, які не 
отримували рекомендацію раніше, 
відповідно до рейтингових списків 
за кожним напрямом підготовки.

15.2. Після оприлюднення друго-
го (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 університе-
ту оригінали документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень 
та додатка до нього, медичної до-
відки, сертифікатів зовнішнього не-
залежного оцінювання та інших до-
кументів, передбачених Правилами 
прийому, втрачають право зараху-
вання на навчання за державним 
замовленням. 

15.3. Після виконання вступника-
ми всіх вимог для зарахування на 
навчання за державним замовлен-
ням у визначених обсягах форму-
ються списки рекомендованих для 
зарахування на навчання за кошти 
юридичних та фізичних осіб.
Вступники, у яких було анульова-

но рекомендацію для зарахування 
на місця державного замовлення, 
можуть бути рекомендовані до за-
рахування на навчання за кошти 
юридичних та фізичних осіб.

15.4. Формування та оприлюд-
нення списків рекомендованих для 
зарахування на навчання за кошти 
юридичних та фізичних осіб здій-
снюється приймальною комісією 
університету протягом трьох кален-
дарних днів після зарахування на 
навчання за державним замовлен-
ням у визначених обсягах на під-
ставі заяв вступників відповідно до 
рейтингового списку вступників та 
визначених університету ліцензо-
ваних обсягів прийому за відповід-
ним напрямом підготовки. 
Вступники, які рекомендовані прий-

мальною комісією університету для 
зарахування на навчання за раху-
нок коштів фізичних (юридичних) 
осіб, мають упродовж чотирьох ка-
лендарних днів після оголошення 
відповідного списку вступників ви-
конати умови для зарахування на 
навчання за кошти фізичних (юри-
дичних) осіб: укласти з університе-
том договір на навчання за рахунок 
коштів фізичних (юридичних) осіб 
та подати до приймальної комісії 
оригінали документа державного 
зразка про здобутий освітній (освіт-
ньо-кваліфікаційний) рівень та до-
датка до нього, медичної довідки та 
сертифіката (сертифікатів) зовніш-
нього незалежного оцінювання (або 
оригінал довідки вищого навчаль-
ного закладу, у якому зберігаються 
оригінали цих документів).

(Закінчення на 4 стор.)

Майя Тиха – творча 
й цікава особистість. 
Ставить перед собою 
цілі і досягає їх. Бере 
участь у наукових кон-
ференціях і студентсь-
ких конкурсах, має пуб-
лікації в різних техніч-
них виданнях.
Член ради студентів 

фізико-технічного фа-
культету, разом з інши-
ми успішними студен -
тами реалізує проект 
«Старшокурснику, до-
поможи розібратися!», 
консультує молодші кур-
си з вищої математики. 
Студенти  поважають 
Майю за те, що вона за-
вжди готова прийти на 
допомогу  в  освоєнні 
навчального матеріа-
лу.
Вона допомагає й ви-

кладачам – допомагає 
створювати нові мето-
дичні посібники з нав-
чальних дисциплін.
Хобі студентки – чи-

тання, спорт і музика.

Євген Масько завжди 
любив учитися, а най-
більше, мабуть, любив 
вивчати географію. Шко-
лярем  неодноразово
брав участь у міських 
олімпіадах, в одинадця-
тому класі здобув тре-
тє місце у рідному місті 
Марганці.
Зацікавився юнак по-

годою, природними про-
цесами та явищами, які 
визначають її форму-
вання і зміни. Тому сво-
єю спеціальністю обрав 
«Гідрометеорологію» на 
геолого-географічному 
факультеті. Здобуті від-
мінні знання дали змогу 
Євгену написати дві на-
укові статті. 
Як з’являється натх-

нення, юнак пише вірші, 
слухає класичну музи-
ку, охоче бере участь 
у міжфакультетських 
змаганнях із пляжного 
волейболу. Його чарує 
навколишній світ у різ-
них його проявах. 

Стипендіат імені С. М. Конюхова, 
студентка гр. ТД-09-1 Майя ТИХА.

Стипендіат міської ради, 
студент гр. ГМ-09-1 Євген МАСЬКО.
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(Закінчення. Початок на 2-3 стор.)
Після завершення встановленого 

строку виконання вступником умов 
для зарахування на навчання за кошти 
фізичних (юридичних) осіб приймаль-
на комісія університету здійснює кори -
гування списку рекомендованих для 
зарахування осіб відповідно до пункту 
15.1 розділу XV Правил прийому. 

15.5. Коригування рекомендацій що-
до зарахування на навчання за кошти 
юридичних та фізичних осіб може здій-
снюватися приймальною комісією про-
тягом термінів зарахування відповідних 
категорій вступників, встановлених у 
розділі IV Правил прийому. 

15.6. Оприлюднення списків реко-
мендованих для зарахування здійс-

нюється відповідно до розділу ХІІІ 
Правил прийому.

XVI.  НАКАЗ 
ПРО  ЗАРАХУВАННЯ

16.1. Накази про зарахування на на-
вчання для здобуття освітньо-квалі-
фікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, 
магістр видаються ректором універ-
ситету на підставі рішення приймаль-

ної комісії. Накази про зарахування на 
навчання з додатками до них форму-
ються приймальною комісією в Єди-
ній базі відповідно до рейтингового 
списку вступників, списків вступників, 
рекомендованих для зарахування за 
формами, затвердженими наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 29 березня 2012

року №384, зареєстрованим у Мініс-
терстві юстиції України 03 травня 2012
року за №711/21024, та оприлюдню-
ються на інформаційному стенді при-
ймальної комісії і веб-сайті універси-
тету у вигляді списку зарахованих.

16.2. Накази про зарахування на на-
вчання надсилаються до Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України.

ФАКУЛЬТЕТ  УКРАЇНСЬКОЇ  
Й  ІНОЗЕМНОЇ  ФІЛОЛОГІЇ  
ТА   МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Образотворче мистецтво
Дизайн
1. Українська мова та література 
2. Творчий конкурс (Малюнок. 
Живопис. Композиція.)
3. Історія України або світова література  

Філологія (українська мова та
література)
1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Історія України або світова літе-
ратура  

Філологія (російська мова та
література)
1. Українська мова та література 
2. Російська мова
3. Історія України або світова літе-
ратура  

Філологія (англійська мова 
та література)
Філологія (китайська мова 
та література)
Філологія (японська мова 
та література)
1. Українська мова та література
2. Англійська мова
3. Історія України або світова література  

Філологія (німецька мова та
література)
1. Українська мова та література
2. Німецька мова
3. Історія України або світова літе-
ратура  

Філологія (французька мова 
та література)
1. Українська мова та література
2. Французька мова
3. Історія України або світова літе-
ратура  

ФАКУЛЬТЕТ  СУСПІЛЬНИХ  
НАУК  І  МІЖНАРОДНИХ  

ВІДНОСИН

Міжнародна інформація
1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Всесвітня історія або математика

Міжнародні відносини
1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Всесвітня історія або географія

Політологія
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Всесвітня історія або іноземна мова

Соціальна робота
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Географія або іноземна мова

Філософія
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Світова література  або іноземна 
мова

Соціологія
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика або іноземна мова

ФАКУЛЬТЕТ  СИСТЕМ 
ТА  ЗАСОБІВ  МАСОВОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ

Журналістика
1. Українська мова та література
2. Творчий конкурс
3. Іноземна мова або російська мова 

Реклама і зв’язки з громадськістю
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або світова літе-
ратура

Видавнича справа та редагування
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або математика

ФАКУЛЬТЕТ 
МІЖНАРОДНОЇ  ЕКОНОМІКИ

Туризм
1. Українська мова та література
2. Географія
3. Історія України або іноземна мова

Управління персоналом і економіка 
праці
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або географія

Міжнародна економіка
Менеджмент
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія

Міжнародні економічні відносини
1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Математика або географія

ЕКОНОМІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

Економічна кібернетика
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетинг
Фінанси і кредит
Облік і аудит
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або географія

ІСТОРИЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

Історія
1. Українська мова та література

2. Історія України
3. Всесвітня історія або іноземна мова

ФАКУЛЬТЕТ  ПСИХОЛОГІЇ

Психологія
Корекційна освіта
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Історія України або іноземна мова

ЮРИДИЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

Правознавство
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або математика

ФАКУЛЬТЕТ  ФІЗИКИ, 
ЕЛЕКТРОНІКИ 

ТА  КОМП’ЮТЕРНИХ  СИСТЕМ

Фізика
Прикладна фізика
Мікро- та наноелектроніка
1. Українська мова та література
2. Фізика
3. Математика або хімія

Комп’ютерні науки
Телекомунікації
Комп’ютерна інженерія
Радіоелектронні апарати
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова

ХІМІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

Хімія
Хімічна технологія
1. Українська мова та література
2. Хімія
3. Фізика або математика

Харчові технології та інженерія
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Хімія або іноземна мова

ФАКУЛЬТЕТ  БІОЛОГІЇ, 
ЕКОЛОГІЇ  ТА  МЕДИЦИНИ

Біологія
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Фізика або хімія  

Біотехнологія
1. Українська мова та література 
2. Хімія
3. Біологія або математика

Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване 
природокористування
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Хімія або географія

Лабораторна діагностика
1. Українська мова та література

2. Біологія
3. Фізика або математика  

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Географія
1. Українська мова та література
2. Географія
3. Історія України або математика

Гідрометеорологія
1. Українська мова та література
2. Географія
3. Математика або фізика

Геологія
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Географія або фізика

ФАКУЛЬТЕТ 
ПРИКЛАДНОЇ  МАТЕМАТИКИ

Прикладна математика
Інформатика
Системний аналіз
Програмна інженерія
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Механіка
Математика
Статистика
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова

Теплоенергетика
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або хімія

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ  
ФАКУЛЬТЕТ

Електротехніка 
та електротехнології
Інженерне матеріалознавство
Машинобудування
Прикладна механіка
Двигуни та енергетичні 
установки літальних апаратів
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або хімія

Приладобудування
1. Українська мова та література
2. Фізика
3. Математика або хімія

Радіотехніка
Авіоніка
Авіа- і ракетобудування
Системи технічного захисту 
інформації
1. Українська мова та література 

2. Математика
3. Фізика або іноземна мова

ЦЕНТР  ЗАОЧНОЇ  
ТА  ВЕЧІРНЬОЇ  ФОРМ  

НАВЧАННЯ

Філологія (українська мова та лі-
тература)
1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Історія України або світова літе-
ратура  

Філологія (англійська мова та лі-
тература)
1. Українська мова та література 
2. Англійська мова
3. Історія України або світова літе-
ратура  

Журналістика
1. Українська мова та література
2. Творчий конкурс
3. Іноземна мова або російська мова 

Економіка підприємства
Фінанси і кредит
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або географія

Менеджмент
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія

Історія
Політологія
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Всесвітня історія або іноземна   
мова

Соціологія
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика або іноземна мова

Психологія
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Історія України або іноземна мова

Правознавство
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або математика

Біологія
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Фізика або хімія  

Географія
1. Українська мова та література
2. Географія
3. Історія України або математика

Математика
Інформатика
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова

ПЕРЕЛІК  СЕРТИФІКАТІВ  ЗОВНІШНЬОГО  НЕЗАЛЕЖНОГО  ОЦІНЮВАННЯ  ТА  ВСТУПНИХ  ВИПРОБУВАНЬ,  ЩО  ПРИЙМАЮТЬСЯ  НА  ВІДПОВІДНІ 
НАПРЯМИ  ПІДГОТОВКИ  БАКАЛАВРІВ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ  НАЦІОНАЛЬНОМУ  УНІВЕРСИТЕТІ  ІМЕНІ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА  У  2013  РОЦІ
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21 квітня ц. р. Дніпропетровський на-
ціональний університет імені Олеся Гон-
чара проводить у Палаці студентів День 
відкритих дверей .
Початок о 10.00.
Детально про це читайте на сайті www.

dnu.dp.ua
За довідками звертайтеся до приймаль-

ної комісії (телефон (056)778-82-14).
˜í ‡ïðîïåòðîâæüŒŁØ í àö‡îí àº üí ŁØ óí ‡âåðæŁòåò ‡ìåí ‡ ̨ º åæÿ ̂ îí ÷àðà ÷åŒà” âàæ, łàí îâí ‡ àÆ‡òóð‡”í òŁ!
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