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ФІНАНСУВАННЯ  ПІДГОТОВКИ  ФАХІВЦІВ
Фінансування підготовки фахівців в 

університеті та у його структурних під-
розділах здійснюється:

– за рахунок видатків державного та 
місцевих бюджетів – за державним за-
мовленням;

– за рахунок державних пільгових 
довгострокових кредитів;

– за ваучерами;
– за рахунок коштів фізичних або 

юридичних осіб.
Громадяни України мають право без-

оплатно здобувати вищу освіту в уні-
верситеті та у його структурних підроз-
ділах на конкурсній основі, якщо пев-
ний ступінь вищої освіти або освітньо-
кваліфікаційний рівень громадянин 
здобуває вперше за кошти державно-
го або місцевого бюджету. Громадяни 
України мають право безоплатно здо-
бувати вищу освіту за другою спеціаль-
ністю, якщо за станом здоров’я вони 

втратили можливість виконувати служ-
бові чи посадові обов’язки за отрима-
ною раніше кваліфікацією, що підтвер-
джується висновками медико-соціаль-
ної експертної комісії, та в інших випад-
ках, передбачених законом. Громадяни 
України, які проживають на тимчасово 
окупованій території або переселилися 
з неї, мають право на здобуття або про-
довження здобуття певного освітнього 
рівня в університеті та у його структур-
них підрозділах за рахунок коштів дер-
жавного бюджету з наданням місць у 
гуртожитках на час навчання.
Для вступників, які потребують по-

селення в гуртожиток під час вступу, 
надання місць у гуртожитках універси-
тету гарантовано. Іногородні вступ ники 
матимуть змогу проживати в кімна тах 
студентських гуртожитків на 3–4 осо-
би. Можливості поселення в гуртожит-
ках батьків вступників відсутні.

УНІВЕРСИТЕТ  ОГОЛОШУЄ  ПРИЙОМ
Дніпропетровський націо-

нальний університет імені 
Олеся Гончара здійснює на-
бір на підготовку фахівців з 
вищою освітою за освітнім 
ступенем бакалавра за на-
прямами підготовки, спеці-
альностями відповідно до 
ліцензії Міністерства осві-
ти і науки України серії АЕ 
№ 458750, виданої 5 серпня 
2014 р. (термін дії – до 1.07. 
2024 р.) в межах ліцензова-
ного обсягу.
До  університету  при  -

ймаються громадяни Укра-
їни, іноземці (крім струк-
турних підрозділів універ-
ситету), а також особи без 
громадянства, які перебува-
ють на території України на 
законних підставах, мають 
відповідний освітній (освіт-
ньо-кваліфікаційний) рівень 
та виявили бажання здобути 
вищу освіту. 
Усі особи, які здобува-

ють вищу освіту в універ-
ситеті, мають рівні права 
та обов’язки.
Прийом до університету і 

до його структурних підроз-
ділів на всі освітні ступені 
здійснюється на конкурсній 
основі незалежно від дже-
рел фінансування навчання.

ВИМОГИ  ДО  РІВНЯ  ОСВІТИ  ВСТУПНИКІВ
На навчання для здобуття ступе-

ня бакалавра приймаються особи з 
повною загальною середньою осві-
тою за результатами зовнішнього не-
залежного оцінювання знань і вмінь 
вступників та рівня їх творчих зді-
бностей з урахуванням середнього 
бала документа про повну загальну 
середню освіту та балів за особливі 
успіхи.
На навчання для здобуття ступеня 

бакалавра університет приймає на 

перший курс (зі скороченим терміном 
навчання) або на другий (третій) курс 
(з нормативним терміном навчання) 
на вакантні місця осіб, які здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень мо-
лодшого спеціаліста, за умови всту-
пу на споріднений напрям підготовки. 
Прийом на основі освітньо-кваліфіка-
ційного рівня молодшого спеціаліста 
для здобуття ступеня бакалавра здій-
снюється за результатами фахових 
вступних випробувань.

Вступники подають заяву про 
участь у конкурсному відборі до 
університету в паперовій або елек-
тронній формі (заповнивши в ре-
жимі он-лайн електронну форму 
на інтернет-сайті за адресою http://
ez.osvitavsim.org.ua). Заяву в папе-
ровій формі вступник подає осо-
бисто до приймальної комісії уні-
верситету.
У разі вступу на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра вступ-
ник може подати заяву (заяви) у па-
перовій або в електронній формі не 
більше ніж до п’яти ВНЗ України та 
не більше ніж на три напрями під-
готовки в кожному з них. Заяви, по-
дані на певний напрям підготовки 
до одного ВНЗ за різними форма-
ми навчання, вважають однією за-
явою.
Заяву, зареєстровану в Єди-

ній базі, може бути скасовано уні-
верситетом на підставі рішення 
приймальної комісії до моменту 
включення вступника до списків 
рекомендованих до зарахування 
на навчання за умови допущення 
технічної помилки під час внесення 
відповідних даних до Єдиної бази, 
що підтверджується актом про до-
пущену технічну помилку, сформо-
ваним в Єдиній базі. Скасована за-
ява вважається неподаною, а факт 
такої подачі анулюється в Єдиній 
базі. Приймальна комісія повідо-

мляє вступникові про своє рішення 
у день його прийняття, після чого 
вступник може подати нову заяву 
до університету на той же самий 
напрям підготовки (спеціальність). 
Виправлення технічних помилок 
відбувається до моменту включен-
ня вступника до списків рекомендо-
ваних до зарахування на навчання.
У заяві вступники вказують на-

прям підготовки, факультет, мову 
та форму навчання. У випадку заяв 
про участь у конкурсному відборі 
вступник зазначає в кожній заяві її 
пріоритетність стосовно інших по-
даних ним заяв, при цьому показник 
пріоритетності 1 означає найвищу 
пріоритетність. Якщо в університеті 
підготовку за напрямом здійснюють 
за спрямуваннями (мовою тощо), 
то вступник зазначає в кожній за-
яві обрану ним пріоритетність за-
рахування за відповідним спряму-
ванням. Пріоритетність, визначена 
вступником у заяві про участь у 
конкурсі, не може бути змінена про-
тягом вступної кампанії.
Під час подання заяви в паперо-

вій формі вступник подає особисто:
– документ, що посвідчує особу 

та громадянство, військовий квиток 
або посвідчення про приписку, сві-
доцтво про народження – для осіб, 
які за віком не мають паспорта, або 
інший документ, що посвідчує осо-
бу і громадянство;

– документ державного зраз-
ка (оригінал) про раніше здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень, на основі якого здійснюєть-
ся вступ, і додаток до нього;

– сертифікат (сертифікати) ЗНО 
(для вступників із повною загаль-
ною середньою освітою).
До заяви, поданої в паперовій 

формі, вступник додає:
– документ державного зраз-

ка про раніше здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, 
на основі якого здійснюється вступ, 
і додаток до нього (оригінали або 
копії на вибір);

– копію документа, що посвідчує 
особу та громадянство;

– шість кольорових фотокарток 
розміром 3 х 4 см.;

– файл та конверт (А5) без по-
штових марок;

– сертифікат (сертифікати) відпо-
відного рівня ЗНО (для вступників із 
повною загальною середньою осві-
тою) – оригінали або копії (на вибір).
Вступники подають сертифікати 

ЗНО, видані у 2015 р.
Усі копії документів засвідчує 

за оригіналами приймальна комі-
сія університету або в установле-
ному законодавством порядку но-
таріус (на вибір). Копії документів 
без пред’явлених оригіналів не 
приймають.
І нш і  док ументи  або  їх  к оп і ї 

вступник подає за наявності осо-
бливих умов зарахування за від-
повідними напрямами (спеціаль-
ностями), установленими законо-
давством, у строки, визначені для 
приймання документів, але не піз-
ніше строку прийняття приймаль-
ною комісією першого рішення про 
рекомендування вступник ів до 
зарахування.
Заяви в електронній формі ма-

ють право подати вступники, які ба-
жають взяти участь у конкурсному 
відборі на основі атестата про по-
вну загальну середню освіту, сер-
тифікатів ЗНО 2015 р. із конкурсних 
предметів.
Вступники, які подають сертифі-

кат з кількістю балів з визначеного 
університетом загальноосвітнього 
предмета нижче мінімальної кіль-
кості балів, встановлених Правила-
ми прийому, до участі в конкурсно-
му відборі не допускаються і на на-
вчання не зараховуються.
Приймальна коміс ія здійснює 

перевірку достовірності даних, по-
даних вступником для участі в кон-
курсному відборі, за допомогою 
Єдиної бази. Письмове підтвер-
дження адміністратора (розпоряд-
ника) Єдиної бази або директора 
Українського центру оцінювання 
якості освіти про недостовірність 
інформації, поданої вступником до 
університету, є підставою для при-

йняття приймальною комісією рі-
шення щодо відмови в участі у кон-
курсному відборі та зарахуванні на 
навчання (анулювання наказу про 
зарахування).
Приймальна комісія перевіряє 

середній бал документа про осві-
ту (обчислює в разі відсутності), 
затверджує його своїм рішенням і 
вносить інформацію стосовно се-
реднього бала до Єдиної бази. При-
ймальна комісія розглядає заяви 
та документи вступників і приймає 
рішення про допуск до участі в кон-
курсному відборі для вступу на на-
вчання до університету протягом 
трьох робочих днів із дати реєстра-
ції заяви в Єдиній базі або отриман-
ня результатів вступних екзаменів 
(творчих конкурсів, фахових випро-
бувань), але не пізніше 1 серпня 
2015 р. Оприлюднюють відповідні 
рішення на інформаційних стендах 
приймальної комісії та веб-сайті 
університету.
Факт ознайомлення вступника з 

Правилами прийому, наявною лі-
цензією і сертифікатом про акреди-
тацію відповідного напряму підго-
товки (спеціальності), а також факт 
наявності або відсутності підстав 
для вступу поза конкурсом повинен 
бути зафіксований у заяві вступни-
ка і підтверджений його особистим 
підписом під час подання заяви в 
паперовій формі.

V. ПОРЯДОК  ПРИЙОМУ  ЗАЯВ  І  ДОКУМЕНТІВ  ДЛЯ  УЧАСТІ  В  КОНКУРСНОМУ  ВІДБОРІ  В  УНІВЕРСИТЕТ 

IV.  СТРОКИ  ПРИЙОМУ  ЗАЯВ  І  ДОКУМЕНТІВ,  ВСТУПНИХ  ЕКЗАМЕНІВ,  КОНКУРСНОГО  ВІДБОРУ  ТА  ЗАРАХУВАННЯ  НА  НАВЧАННЯ
На денну та заочну форми навчання для 

здобуття ступеня бакалавр на основі повної 
загальної середньої освіти заяви вступників 
приймають із 10 липня 2015 р.:

– до 1200 години 1 серпня 2015 р. від осіб, які 
не складають вступні екзамени і не проходять 
творчі конкурси, співбесіди;

– до 1800 години 24 липня 2015 р. від осіб, які 
повинні проходити творчі конкурси, що прово-
дить університет;

– до 1800 години 24 липня 2015 р. від осіб, які 
мають складати вступні екзамени та проходи-
ти співбесіди, що проводить університет.
Строки проведення творчих конкурсів: 21 

липня – 1 серпня 2015 р.; вступних випробу-
вань, співбесід: 25 липня – 1 серпня 2015 р.
Приймання заяв і документів на навчання за 

скороченими термінами підготовки бакалавра 
від вступників до ДНУ на основі ОКР молодший 
спеціаліст триває з 900 години 10 липня до 1800 

години 24 липня 2015 р. Строки проведення фа-
хових екзаменів – із 25 липня по 1 серпня 2015 р.
Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників, які вступають для здобуття сту-
пеня бакалавра, із зазначенням рекомендо-
ваних до зарахування на місця державного 
замовлення: перший – не пізніше 1200 години 
2 серпня 2015 р.; оновлений список рекомен-
дованих до зарахування – не пізніше 1200 годи-
ни 7 серпня 2015 р. Терміни виконання вступ-

никами вимог щодо зарахування відповідно 
до зазначених у заявах пріоритетів: перший 
термін – до 1800 години 5 серпня 2015 р.; дру-
гий термін – до 1800 години 7 серпня 2015 р. 
Терміни зарахування вступників: за держав-
ним замовленням – не пізніше 1200 години 
8 серпня 2015 р.; за кошти фізичних та юридич-
них осіб – після зарахування на місця держав-
ного замовлення відповідного напряму підго-
товки, але не пізніше 14 серпня 2015 р.
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Ця дівчина всти-
гає все. З першого 
курсу вона відмінни-
ця і староста групи 
УТ-11-1. Активно за-
ймається науковою 
роботою ,  робить 
доповіді на студент-
ських наукових кон-
ференціях .  Брала 
участь у підготовці 
та проведенні у Дні-
пропетровськом у 
н а ц і о н а л ь н о м у 
університет і імені 
О. Гончара облас-
ного математичного 
турніру  «Еврика». 
Олену  Маляренко 
дуже люблять сту-
денти її групи, тому 
що вона завжди при-
йде на допомогу і то-
му що вона завжди 
знає що, де й коли. У 
вільний час філоло-
гиня танцює у гуртку 
«Зірка Сходу», і ї ї за-
пальні східні танці 
прикрашають усі по-
зааудиторні заходи 
кафедри перекладу 
та лінгвістичної під-
готовки іноземців.

  Олена МАЛЯРЕНКО, студентка гр.УТ-11-1, 
стипендіат Верховної Ради України.

УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ  ЖИТТЯ

*   *   *
У культурологічному клу-

бі «У гостях у ректора ДНУ» 
відбулася зустріч з ректором 
Дніпропетровської консер-
ваторії імені М. Глінки, відо-
мим піаністом, заслуженим 
діячем  мистецтв України  
Ю. М. Новіковим.
Юрій Михайлович розпо -

вів про свій життєвий і творчий 
шлях, про навчальний заклад, 
який він очолює, про феномен 
музики та її вплив на людину, 
відповів на запитання студентів 
і виконав «Патетичну сонату» 
Бетховена.

*   *   *
Студенти факультету пси-

хології; української й інозем-
ної філології та мистецтво-
знавства; біології, екології та 
медицини; фізики, електро-
ніки та комп’ютерних сис -
тем; факультету систем і 
засобів масової комуніка -
ції організували концерт для 
поранених бійців АТО, які 
лікуються в обласному вій-
ськовому госпіталі. 
Волонтери вручили воякам 

також подарунки: обереги, ма-
люнки, фенечки і пригостили 
солодощами.

*   *   *
На ІV Міжнародному від-

критому фестивалі-конкур-
сі «Яскрава арена» народна 
циркова студія «Веселка» Па-
лацу студентів ДНУ імені Оле-
ся Гончара (керівники – Тетяна 
Золотова і Юлія Садовська)
 представила чотири виступи.
Три ї ї учасники отримали 

друге і два треті місця, а чет-
верта – студентка економіч -
ного факультету університе -
ту Ганна Марченко за номер 
«Україночка» отримала ме -
даль, Диплом лауреата першо-
го ступеня та право виступити 
на святковому гала-концерті. 
Журі відзначило Ганну за ре -
жисерську роботу, музичне 
оформлення  і стилізований 
костюм.

*   *   *
На міському чемпіонаті зі 

спортивного орієнтування, 
який відбувся в Палаці спор-
ту ДНУ імені Олеся Гончара, 
взяли участь близько сотні 
студентів шести навчальних 
закладів.
Дистанція була прокладе-

на на трьох поверхах Палацу. 
Відстань в 1,3 км з набором 
висоти 40 метрів і 18-ма конт-
рольними точками з результа-
том 18 хвилин 34 секунди най-
швидше подолав студент фа-
культету фізики, електроніки 

СТУДЕНТИ  УНІВЕРСИТЕТУ  ВІДПОЧИВАЮТЬ  ЗМІСТОВНО!

Ельтадж АЛІЄВ, студент факультету 
міжнародної економіки, майстер спорту з боксу, 

п’ятиразовий чемпіон України, 
чемпіон світу з кікбоксингу.

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ  
І  ПРОВЕДЕННЯ  КОНКУРСУ
Для конкурсного відбору осіб, які 

на основі повної загальної серед-
ньої освіти вступають до універси-
тету для здобуття ступеня бака-
лавр, зараховують бали сертифіка-
та ЗНО (результати вступних екза-
менів, творчих конкурсів) виключно 
2015 р. із трьох загальноосвітніх 
предметів або із двох предметів та 
результатів творчого конкурсу, як-
що він передбачений для вступу на 
певний напрям підготовки. Один із 
обов’язкових конкурсних предметів 
визначають як профільний.
Приймальна комісія університе-

ту допускає до участі в конкурсно-
му відборі для вступу на навчання 
вступників із повною загальною се-
редньою освітою, які подають сер-
тифікати ЗНО (або їх копії) із відпо-
відних загальноосвітніх предметів 
із кількістю балів не нижче 110 із не-
профільних конкурсних предметів 
та не нижче 140 балів із профільних 
конкурсних предметів.
Для конкурсного відбору осіб, які 

на основі повної загальної серед-
ньої освіти вступають для здобуття 
ступеня бакалавр, конкурсний бал 
обчислюють шляхом додавання ба-
лів сертифіката з конкурсних пред-
метів (балів вступних екзаменів) 
відповідного рівня, бала за творчий 
конкурс (у разі його проведення) та 
середнього бала документа (додат-
ка до документа) про повну загаль-
ну середню освіту, помножених на 
вагові коефіцієнти, сума яких дорів-
нює одиниці. 
До конкурсного бала додатково 

додають бали за особливі успіхи 
або за успішне закінчення навчання 
в структурних підрозділах Центру 
довузівської підготовки ДНУ з підго-
товки до вступу на природничо-ма-
тематичні та інженерно-технічні на-
прями університету. Додаткові бали 
за особливі успіхи (до 5% конкурс-
ного бала) нараховують призерам 
IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад із базових предметів; при-
зерам III етапу Всеукраїнського кон-
курсу -захисту  науково -дослід -
них робіт учнів – членів Малої ака-
демії наук України або за успішне 
закінчення в 2015 р. структурного 
підрозділу ЦДП ДНУ (150 аудитор-
них годин з терміном навчання – не 
менше трьох місяців). 
Для конкурсного відбору осіб при 

прийомі на навчання за скороче-
ними термінами підготовки бака-
лавра конкурсний бал вступника 
обчислюється як сума балів, на-
браних 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 термі-
нами підготовки бакалавра про-
водяться у письмовій формі з ви-
користанням тестових технологій. 

Для проведення фахових вступних 
випробувань створюються атеста-
ційні комісії, склад яких затверджу-
ється ректором університету.
Складові конкурсного бала вступ-

ника на навчання за скороченими 
термінами підготовки бакалавра 
розраховуються за шкалою від 100 
до 200 балів. Якщо оцінки у додат-
ку 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 відповід-
ності.
Середній бал документа про по-

вну загальну середню освіту об-
числюють за 12-бальною шкалою з 
округлюванням до десятих частин 
бала та вносять до Єдиної бази. 
Оцінки з документа про повну за-
гальну середню освіту, виставлені 
за 5-бальною шкалою, ураховують 
таким чином: «3» відповідає «6», 
«4» – «9», «5» – «12». Унесений до 
Єдиної бази за 12-бальною шкалою 
середній бал автоматично перево-
диться у 200-бальну шкалу за та-
блицею відповідності середнього 
бала документа про повну загальну 
середню освіту.
Для визначення конкурсного ба-

ла вступників на навчання для здо-
буття ступеня бакалавр на основі 
повної загальної середньої освіти 
встановлюють такі вагові коефіці-
єнти балів сертифікатів із конкурс-
них предметів за факультетами:

– біології, екології та медици-
ни; геолого-географічний; механі-
ко-математичний; прикладної ма-
тематики; фізики, електроніки та 
комп’ютерних систем; фізико-тех-
нічний; хімічний: українська мова і 
література – 0,2; профільний пред-
мет (указаний у переліку конкурс-
них предметів другим) – 0,4; третій 
конкурсний предмет – 0,3;

– економічний; історичний; між-
народної економіки; психології; сис-
тем та засобів масової комунікації; 
суспільних наук і міжнародних від-
носин; юридичний; української й 
іноземної філології та мистецтво-
знавства (крім напрямів підготовки 
«Філологія (українська мова і літе-
ратура)», «Дизайн» та «Образо-
творче мистецтво»): українська мо-
ва і література – 0,25; профільний 
предмет (указаний у переліку кон-
курсних предметів другим) – 0,4; 
третій конкурсний предмет – 0,25.
Вагові коефіцієнти балів сертифі-

катів із конкурсних предметів у разі 
вступу на напрям підготовки «Філо-
логія (українська мова і літерату-
ра)» такі: українська мова і літера-
тура – 0,4; за сертифікати з інших 
двох конкурсних предметів – 0,25 
за кожен із них.
Вагові коефіцієнти балів сертифі-

катів із конкурсних предметів у разі 
вступу на напрями підготовки «Ди-
зайн» та «Образотворче мисте -
цтво»: за конкурс творчих здібнос-
тей – 0,5; за сертифікати з інших 

двох конкурсних предметів – 0,2 
за кожен із них. Ваговий коефіцієнт 
середнього бала документа про по-
вну середню освіту – 0,1.
Вага додаткового бала за осо-

бливі успіхи (призерам IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад 
із базових предметів; призерам III 
етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідних робіт 
учнів – членів Малої академії наук 
України) або за успішне закінчення 
в рік вступу навчання в структурних 
підрозділах ЦДП університету з під-
готовки до вступу на природничо-
математичні та інженерно-технічні 
напрями підготовки, обсяг навчаль-
них годин якого складає не менше 
150 аудиторних годин і термін на-
вчання – не менше трьох місяців, 
становить 5 % конкурсного бала.
У раз і вступу на навчання на 

основі повної загальної середньої 
освіти подання вступниками сертифі-
катів ЗНО є обов’язкове, крім зазна-
чених у Правилах прийому випад-
ків.
Особи, не атестовані з україн-

ської мови, подають сертифікат 
Українського центру оцінювання 
якості освіти з мови, оцінки з якої 
виставлені в документі про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень 
(складають вступний екзамен з 
урахуванням наявності відповідних 
педагогічних і науково-педагогічних 
кадрів, які є членами предметних 
екзаменаційних комісій).
Для конкурсного відбору осіб у 

випадку приймання на навчання за 
скороченими термінами підготовки 
бакалавра конкурсний бал вступ-
ника обчислюють як суму балів, 
набраних вступником за результа-
тами фахового вступного випробу-
вання та середнього бала за додат-
ком до документа державного зраз-
ка про здобутий відповідний освіт-
ньо-кваліфікаційний рівень.
Фахові вступні випробування на 

навчання за скороченими терміна-
ми підготовки бакалавра проводять 
у письмовій формі із застосуванням 
тестових технологій. Для прове-
дення фахових вступних випробу-
вань створюють атестаційні комісії, 
склад яких затверджує ректор уні-
верситету.
Складники конкурсного бала 

вступника на навчання за скоро-
ченими термінами підготовки на 
ступінь бакалавр розраховують за 
шкалою від 100 до 200 балів. Якщо 
оцінки в додатку до документа дер-
жавного зразка про здобутий вступ-
ником ОКР виставлені за 12-баль-
ною шкалою, то їх зводять до від-
повідної шкали оцінок за таблицею 
відповідності.

VII.  УЧАСТЬ  У  КОНКУРСІ 
ЗА  РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ВСТУПНИХ  ЕКЗАМЕНІВ  НА 
ОСНОВІ  ПОВНОЇ  ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ
Брати участь у конкурсі тільки за 

результатами вступних екзаменів з 
конкурсних предметів в університеті 

мають право особи, у яких є захво-
рювання, зазначені у Переліку за-
хворювань, що може бути перешко-
дою для проходження громадянами 
зовнішнього незалежного оціню-
вання, затвердженого наказом Мі-
ністерства освіти і науки України та 
Міністерства охорони здоров’я Укра-
їни від 25 лютого 2008 р. №124/95, 
зареєстрованого у Міністерстві юс-
тиції України 7 березня 2008 р. за 
№189/14880, через які вступники не 
проходили зовнішнє незалежне оці-
нювання.

VIIІ. ПРОВЕДЕННЯ 
ВСТУПНИХ  ЕКЗАМЕНІВ, 

ФАХОВИХ  ВИПРОБУВАНЬ  
ТА  ТВОРЧИХ  КОНКУРСІВ
Для проведення вступних екза-

менів в університеті створюються 
предметні екзаменаційні комісії. 
Рішенням приймальної комісії ре-
зультати вступного екзамену з кон-
курсного предмета щодо вступу на 
певний напрям підготовки можуть 
бути зараховані для участі у кон-
курсному відборі на інший напрям 
підготовки в університеті.
Результати вступних екзаменів 

та творчих конкурсів для осіб, які 
вступають на навчання в універси-
теті на основі повної загальної се-
редньої освіти, оцінюються за шка-
лою від 100 до 200 балів. Результа-
ти творчого конкурсу оцінюються 
за 200-бальною шкалою окремо 
за кожний етап творчого конкурсу, 
яких не може бути більше ніж три.
Оцінка за творчий конкурс об-

числюється як середнє арифметич-
не отриманих балів за кожну сесію 
конкурсу. Вступники, які отримали 
оцінку нижче мінімально встанов-
леного приймальною комісією се-
реднього арифметичного суми ба-
лів, не допускаються до участі у на-
ступній сесії творчого конкурсу та 
конкурсному відборі на навчання.
Творчі конкурси проводяться уні-

верситетом з метою перевірки та 
оцінювання здібності вступників 
до творчої діяльності за напряма-
ми підготовки галузі знань «Мис-
тецтво» та напрямом підготовки 
«Журналістика».
Порядок та форми проведення 

творчих конкурсів за означеними 
Правилами прийому напрямами 
підготовки визначаються їх програ-
мами.
Програми творчих конкурсів роз-

робляються і затверджуються не 
пізніше ніж за три місяці до початку 
прийому документів. Не допуска-
ється введення до творчих конкур-
сів завдань, що виходять за межі 
зазначених програм. Програми 
творчих конкурсів оприлюднюють-
ся на інформаційних стендах та на 
веб-сайті університету. У програ-
мах творчих конкурсів повинні міс-
титися критерії оцінювання до кож-
ного з них.
Програми вступних випробувань 

для вступу на навчання на основі 
здобутого освітньо-кваліфікацій-
ного рівня розробляються і затвер-

джуються не пізніше як за три міся-
ці до початку прийому документів. 
Не допускається використання під 
час проведення вступних випробу-
вань завдань, що виходять за межі 
зазначених програм. Програми 
вступних випробувань оприлюдню-
ються на інформаційних стендах та 
на веб-сайті університету.
Особи, які без поважних причин 

не з’явилися на вступні випробу-
вання у визначений розкладом час, 
особи, знання яких було оцінено ба-
лами нижче встановленого Прави-
лами прийому мінімального рівня, а 
також особи, які забрали докумен-
ти після дати закінчення прийому 
документів, до участі в наступних 
вступних випробуваннях та у кон-
курсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випро-

бувань не допускається. Апеляції 
на результати вступних екзаменів, 
творчих конкурсів, що проведені 
університетом, розглядають відпо-
відні апеляційні комісії університе-
ту, склади та порядок роботи яких 
затверджуються наказом ректора 
університету. Заява вступника що-
до апеляції на результати вступно-
го екзамену або творчого конкурсу 
розглядається апеляційною комісі-
єю у день оголошення оцінки, але 
не пізніше наступного дня у при-
сутності лише вступника. Додаткові 
опитування вступників під час апе-
ляцій заборонено.
Відомост і  щодо результат ів 

вступних екзаменів (творчих кон-
курсів, фахових випробувань) фор-
муються в Єдиній базі.

ІХ.  ЦІЛЬОВИЙ  ПРИЙОМ  
ДО  УНІВЕРСИТЕТУ

Цільовий прийом до університету 
організовується відповідно до по-
станови Кабінету Міністрів України 
від 29.06. 1999 р. № 1159 «Про під-
готовку фахівців для роботи в сіль-
ській місцевості».
Особи, які вступають до універ-

ситету на підготовку за державним 
замовленням на умовах цільового 
прийому згідно з установленими 
квотами, додають направлення, ви-
дане Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, Київ-
ською та Севастопольською місь-
кою державною адміністрацією, а 
також міністерствами, іншими цен-
тральними органами виконавчої 
влади.
Установлена квота цільово -

го прийому на підготовку фахівців 
в університеті за кожним напрямом 
підготовки не повинна перевищу-
вати 25 % відповідних обсягів дер-
жавного замовлення. Зарахування 
вступників, які мають цільове на-
правлення, здійснюється за окре-
мим конкурсом, який організовуєть-
ся за кожним напрямом підготовки 
з урахуванням обсягу державного 
замовлення та встановленої квоти 
відповідним регіонам.
Конкурс відбувається відповідно 

до суми набраних балів без ураху-
вання категорій вступників, зазна-
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У класі Анастасії Свирид-
ченко, що в Олександрій-
ській школі на Магдалинів-
щині, було всього шестеро 
учнів. Учителі, звичайно ж, 
запитували кожен урок. Але 
Анастасію це не лякало. Во-
на з дитинства обрала девіз 
свого життя: «Легких шляхів 
не шукаю!» Дівчина хотіла  
отримати вищу освіту, тому 
докладала максимум зусиль, 
щоб знати все на «відмінно». 
Але яку обрати спеціаль-

ність, не знала. У приймаль-
ній комісії університету по-
радили подати документи 
на еколога. Зараз Анастасія 
із задоволенням розповідає, 
що з першого ж дня закоха-
лася у свою спеціальність. 
Полюбити наукову роботу 

навчив науковий керівник, 
доцент В. В. Бригадиренко. 
За три роки опублікувала 
дві наукові статті в міжна-
родних журналах і тези для 
чотирьох всеукраїнських та 
міжнародних конференцій. 
На Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт 
Анастасія виступила й отри-
мала Диплом ІІ ступеня.

 У вільний від навчання 
час (якщо він буває) дівчи-
на малює. Олівцем на папері 
відтворює те, що в той мо-
мент відчуває її душа. 

Анастасія СВИРИДЧЕНКО, 
студентка гр. БЕ-11-1, 

стипендіат Президента  України.

УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ  ЖИТТЯ

Переможці міжфакультетського турніру з міні-футболу-2014 – 
команда факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем.

та комп’ютерних систем, майстер 
спорту Олександр Ткачук. Секунда-
ми на фініші йому поступився май-
стер спорту, студент фізико-тех-
нічного факультету Дмитро Ключ-
ников. Ці юнаки є членами збір-
ної України зі спортивного орієн-
тування.
Серед дівчат найсильнішою бу-

ла Людмила  Янчіцька , кандидат 
у майстри спорту, першокурсниця 

факультету української й іноземної  
філології та мистецтвознавства.
Змагання у закритих приміщен-

нях розвивають не тільки вміння 
орієнтуватися, а й швидко при-
ймати рішення, наприклад , при 
пожежах чи інших надзвичайних 
ситуаціях.

*   *   *
У музеї українського мистецтва 

відкрито виставку-продаж робіт 

студентів кафедри образотвор-
чого мистецтва і дизайну ДНУ 
імені Олеся Гончара. 
Відразу після відкриття вистав-

ки шанувальники мистецтва при-
дбали картину Ксенії Балинської. 
Кошти від продажу полотен юних 
митців передадуть воїнам-інвалі-
дам АТО.

(За інформацією на сайті 
ДНУ імені Олеся Гончара).

чених у пункті 11.1 розділу ХІ Правил 
прийому. Особи, які не зараховані 
на цільові місця за окремим конкур-
сом, можуть брати участь у конкурсі 
відповідно до конкурсного бала за-
гального рейтингового списку.

Х.  ЗАРАХУВАННЯ  
ЗА  СПІВБЕСІДОЮ

За результатами співбесіди за-
раховуються до університету осо-
би, яким Законом України «Про ста-
тус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» надане таке 
право.
Програми співбесід із зазначе-

ними категоріями осіб затверджує 
ректор університету.
Особи, які за результатами спів-

бесіди не рекомендовані до зараху-
вання на навчання і які подали сер-
тифікати зовнішнього незалежного 
оцінювання з конкурсних предметів 
з результатами, не нижчими перед-
бачених Правилами прийому, ма-
ють право брати участь у конкурсі 
на загальних засадах.
За рекомендацією органів охо-

рони здоров’я та соціального за-
хисту населення приймальна комі-
сія університету приймає рішення 
про можливість зарахування понад 
державне замовлення за результа-
тами співбесіди з правом навчання 
за місцем проживання інвалідів, які 
неспроможні відвідувати навчаль-
ний заклад. 

ХI.  ЗАРАХУВАННЯ 
ПОЗА  КОНКУРСОМ

11.1. Поза конкурсом зарахову-
ються:

– особи, яким відповідно до За-
кону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захис-
ту» надане таке право;

– інваліди I та II груп та діти-інва-
ліди віком до 18 років, яким не про-
типоказане навчання за обраним 
напрямом підготовки (обраною спе-
ціальністю), відповідно до Закону 
України «Про основи соціальної за-
хищеності інвалідів в Україні»;

– особи, яким відповідно до Зако-
ну України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської ката-
строфи» надане таке право;

– особи, яким відповідно до За-
кону України «Про підвищення пре-
стижності шахтарської праці» нада-
не таке право;

– члени збірних команд України, 
які брали участь у міжнародних 
олімпіадах, перелік яких визначе-
ний Міністерством освіти і науки 
України.

11.2. Кількість місць для осіб, ви-
значених у пункті 11.1, встановлю-
ється приймальною комісією уні-
верситету і не перевищує  20% від 
обсягу державного замовлення за 
кожним напрямом підготовки (спе-
ціальністю), доведеного універси-
тету, але не менше одного місця. 
Зарахування на ці місця відбува-
ється за конкурсом відповідно до 
конкурсного бала вступника.

11.3. Вступники, які належать до 
категорій, зазначених у пункті 11.1, 
не рекомендовані до зарахування 
на навчання на визначені згідно з 
пунктом 11.2 місця, мають право 
брати участь у конкурсі на загаль-
них засадах відповідно до конкурс-
ного бала.

ХІI.  ПРАВО 
НА  ПЕРШОЧЕРГОВЕ  

ЗАРАХУВАННЯ 
12.1. Право на першочергове за-

рахування до університету мають:
– особи, яким відповідно до За-

кону України «Про охорону дитин-
ства» надане таке право;

– особи, яким відповідно до Зако-
ну України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні» на-
дане таке право; 

– особи, яким відповідно до Указу 
Президента України від 21 лютого 
2002 р. №157 «Про додаткові за-
ходи щодо посилення турботи про 
захисників Вітчизни, їх правового і 
соціального захисту, поліпшення 
військово-патріотичного виховання 
молоді» надане таке право;

– випускники старшої школи (по-
вна загальна середня освіта), на-
городжені золотою або срібною ме-
даллю;

– переможці III етапу Всеукраїн-
ських учнівських олімпіад з базових 
предметів;

– переможці ІІ етапу Всеукраїн-
ських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів – членів 
Малої академії наук України, пере-
лік секцій яких відповідає напрямам 
підготовки при вступі до універси-
тету.

12.3. Факт участі або перемоги 
вступника в олімпіаді або конкурсі 
встановлюється за відповідним на-
казом Міністерства освіти і науки.

12.4. Право першочергового за-
рахування надається за послідов-
ностями, що визначені у пункті 12.1.

ХIII.  ФОРМУВАННЯ 
ТА  ОПРИЛЮДНЕННЯ 

СПИСКУ  ВСТУПНИКІВ, 
РЕКОМЕНДОВАНИХ  
ДО  ЗАРАХУВАННЯ

13.1. Список вступників, які всту-
пають на умовах цільового прийо-
му, впорядковується за конкурсним 
балом від більшого до меншого від-
повідно до порядку формування 
рейтингового списку без урахуван-
ня категорій вступників, визначених 
у пункті 11.1 розділу XI та пункті 12.1 
розділу XIІ Правил прийому.

13.2. Список вступників, реко-
мендованих до зарахування, фор-
мується за категоріями в такій по-
слідовності:

– вступники, які рекомендовані 
до зарахування поза конкурсом; 

– вступники, рекомендовані до 
зарахування на місця цільового 
прийому;

– вступники, рекомендовані до 
зарахування за результатами спів-
бесіди;

– вступники, які рекомендовані 
до зарахування за конкурсом.

13.3. У межах кожної зазначеної 
в пункті 13.2 категорії рейтинговий 
список впорядковується:

– за конкурсним балом від біль-
шого до меншого; 

– з урахуванням права на першо-
чергове зарахування при однаково-
му конкурсному балі в порядку до-
держання підстав для його набуття.

13.4. У списку вступників, реко-
мендованих до зарахування який 
формується з Єдиної бази, зазна-
чаються:

– прізвище, ім’я та по батькові 
вступника;

– конкурсний бал вступника;
– наявність підстав для вступу 

поза конкурсом;
– наявність підстав до зарахуван-

ня на місця цільового прийому;
– наявність підстав для вступу за 

результатами співбесіди;
– наявність права на першочер-

гове зарахування.
13.5. Рейтингові списки фор -

муються приймальною комісією з 
Єдиної бази та оприлюднюються 
у повному обсязі на веб-сайті уні-
верситету. Списки вступників, реко-
мендованих до зарахування, фор-
муються приймальною комісією з 
Єдиної бази та оприлюднюються 
шляхом розміщення на інформацій-
них стендах приймальної комісії та 
на веб-сайті університету.
Списки оновлюються після ви-

конання/невиконання вступниками 
вимог для зарахування на навчан-
ня відповідно до пункту 15.1 розді-
лу XV.
У рейтинговому списку вступни-

ків зазначаються такі самі дані, що 
і в списку вступників, рекомендова-
них до зарахування, відповідно до 
пункту 13.4.

ХІV.  НАДАННЯ 
РЕКОМЕНДАЦІЙ  

ДЛЯ  ЗАРАХУВАННЯ
14.1. Рішення про рекомендуван-

ня до зарахування вступників на 
місця державного замовлення при-
ймальна комісія приймає у строк, 
визначений пунктом 4.2 розділу IV 
Правил прийому, та згідно з поряд-
ком формування конкурсного спис-
ку, визначеного у розділі ХIII Пра-
вил прийому, що впорядковується 
відповідно до конкурсного бала 
вступника – від вищого до нижчого. 
Вступника має бути рекомендовано 
до зарахування за найвищим пріо-
ритетом з числа зазначених ним під 
час подання заяв, за яким вступник 
потрапляє у число тих, хто може бу-
ти рекомендований до зарахування 
на місця державного замовлення.
Формування списків рекомендо-

ваних до зарахування вступників 
здійснюється в Єдиній базі у межах 
обсягу державного замовлення, за 
його відсутності – у межах ліцензій-
ного обсягу. Рекомендації до зара-
хування вступників на навчання за 
рахунок коштів фізичних та юри-
дичних осіб надаються після за-
вершення зарахування вступників 
на місця державного замовлення. 

Рекомендація до зарахування на 
навчання за рахунок коштів фізич-
них та юридичних осіб може бути 
надана за всіма пріоритетами, за-
значеними вступником під час по-
дання заяв.

14.2. Приймальна комісія при-
ймає рішення про рекомендування 
до зарахування на навчання на міс-
ця державного замовлення відпо-
відно до строків, визначених у пунк-
ті 4.2 розділу IV Правил прийому.

14.3. Офіційним повідомленням 
про надання рекомендацій до зара-
хування вважається оприлюднення 
відповідного рішення на стендах 
приймальної комісії університету. 
Рішення приймальної комісії про 
рекомендацію до зарахування та-
кож розміщується на веб-сайті уні-
верситету. Рекомендованим до за-
рахування вступникам можуть над-
силатись повідомлення засобами 
електронного та мобільного зв’язку. 

ХV.  РЕАЛІЗАЦІЯ  ПРАВА 
ВСТУПНИКІВ  НА  ОБРАННЯ 

МІСЦЯ  НАВЧАННЯ
15.1. Особи, які подали заяви в 

паперовій або електронній формі та 
беруть участь у конкурсному відбо-
рі, після прийняття приймальною ко-
місією рішення про рекомендування 
до зарахування відповідно до стро-
ку, визначеного у пункті 4.2 розділу 
IV Правил прийому, зобов’язані ви-
конати вимоги для зарахування на 
місця державного замовлення: по-
дати особисто оригінали документа 
про освітній (освітньо-кваліфікацій-
ний) рівень та додатка до нього, сер-
тифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання та інших документів, 
передбачених Правилами прийому, 
до приймальної комісії університету. 
Особи, які подали заяви в електрон-
ній формі, зобов’язані підписати 
власну електронну заяву, роздруко-
вану у приймальній комісії.

15.2. Особи, які в установлені 
строки, визначені у пункті 4.2 розді-
лу IV Правил прийому, не подали до 
приймальної комісії оригінали до-
кумента про освітній (освітньо-ква-
ліфікаційний) рівень та додатка до 
нього, сертифікатів зовнішнього не-
залежного оцінювання та інших до-
кументів, передбачених Правилами 
прийому (не виконали вимог для за-
рахування), втрачають право зара-
хування на навчання за державним 
замовленням, а також на навчання 
за рахунок державних пільгових 
довгострокових кредитів.

15.3. Вступник, який за резуль-
татами конкурсного відбору реко-
мендований до зарахування на на-
вчання за відповідним пріоритетом 
(із зазначених в його заявах), до 
закінчення строку конкурсного від-
бору на навчання осіб, рекомендо-
ваних до зарахування на місця дер-
жавного замовлення, зобов’язаний 
подати особисто ориг інали до-
кумента про освітній (освітньо-ква-
ліфікаційний) рівень та додатка до 
нього, сертифікатів зовнішнього не-
залежного оцінювання та інших до-

кументів, передбачених Правилами 
прийому. Особи, які подали заяви в 
електронній формі, зобов’язані під-
писати власну електронну заяву, 
роздруковану у приймальній комісії.
У випадку, коли вступник ре -

комендується до зарахування на 
навчання відповідно до першого 
власно обраного пріоритету, він 
втрачає право участі у подальшому 
конкурсному відборі на навчання за 
наступними пріоритетами.
За рішенням приймальної комісії 

заяви за наступними пріоритетами, 
обраними вступником, скасовують-
ся в рейтингових списках, сформо-
ваних в Єдиній базі.
У випадку, коли вступник рекоме-

ндується до зарахування на на-
вчання відповідно до другого ним 
обраного пріоритету, він втрачає 
право участі у подальшому кон-
курсному відборі на навчання за на-
ступними пріоритетами, при цьому 
зберігається його право на участь 
у конкурсі за першим пріоритетом.

XVI.  КОРИГУВАННЯ  
СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ 

ДО  ЗАРАХУВАННЯ
16.1. Коригування списку рекомен-

дованих до зарахування здійснюєть-
ся під час вибору вступниками місця 
навчання з одночасним внесенням 
відповідних відомостей до Єдиної 
бази згідно з вимогами пункту 15.1 
розділу XV Правил прийому.

16.2. Приймальна комісія анулює 
раніше надані рекомендації вступ-
никам, які не виконали вимог для 
зарахування (не подали оригінали 
документа про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень та додатка 
до нього, сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання та інших 
документів, передбачених Прави-
лами прийому,  до приймальної 
комісії університету), і надає реко-
мендації вступникам, наступним за 
рейтинговим списком.
Вступники, яким анульовано ре-

комендацію до зарахування на 
місця державного замовлення, не 
втрачають права участі у конкурсі 
на місця, що фінансуються за ко-
шти фізичних та юридичних осіб.

16.3. Рішення щодо участі вступ-
ника у конкурсі на навчання за ра-
хунок коштів фізичних та юридич-
них осіб з числа тих, яким було 
анульовано рекомендацію до за-
рахування на навчання за держав-
ним замовленням, приймається за 
заявою вступника, що подається до 
приймальної комісії університету.

16.4. Вступники, рекомендовані 
на навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб, зобов’язані вико-
нати вимоги для зарахування від-
повідно до пункту 15.1 розділу XV 
Правил прийому. Договір із замов-
ником щодо навчання за рахунок 
коштів фізичних та юридичних осіб 
укладається після видання наказу 
про зарахування. Оплата навчання 
здійснюється згідно з договором, 
укладеним сторонами.

(Закінчення на 4 стор.)
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ДО  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ  ІМЕНІ  О. ГОНЧАРА  У  2015  РОЦІ
ФАКУЛЬТЕТ  УКРАЇНСЬКОЇ 
Й  ІНОЗЕМНОЇ  ФІЛОЛОГІЇ
ТА  МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Образотворче мистецтво
Дизайн
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Творчий конкурс (Малюнок. 
Живопис. Композиція).

3. Історія України.

Філологія (українська мова 
та література)
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Інозем на мова.
3. Історія України.

Філологія (російська)
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Російська мова.
3. Історія України.

Філологія (англійська, переклад)
Філологія (китайська)
Філологія (японська)
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Англій ська мова.
3. Історія України.

Філологія (німецька)
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Ні мецька мова.
3. Історія України.

Філологія (французька)
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Фран цузька мова.
3. Історія України.

ФАКУЛЬТЕТ  СИСТЕМ 
ТА  ЗАСОБІВ  МАСОВОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ

Журналістика
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Творчий конкурс.
3. Історія України.

Видавнича справа та редагування
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Історія України.
3. Іноземна мова.

Реклама і зв’язки з громадськістю
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Історія України.
3. Математика (базовий рівень).

ФАКУЛЬТЕТ  МІЖНАРОДНОЇ 
ЕКОНОМІКИ

Міжнародні економічні відносини
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Інозем на мова.
3. Географія.

Міжнародна економіка
Управління персоналом і економіка 
праці
Менеджмент 
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Математика (базовий рівень).
3. Іноземна мова.

Туризм
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Географія.
3. Іноземна мова.

ЕКОНОМІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

Економіка підприємства 
Економічна кібернетика
Маркетинг
Облік і аудит
Прикладна статистика
Фінанси і кредит
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Мате матика (базовий рівень).
3. Іноземна мова.

ІСТОРИЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

Історія
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Історія України.
3. Іноземна мова.

ФАКУЛЬТЕТ  ПСИХОЛОГІЇ

Корекційна освіта
Психологія
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Біоло гія.
3. Іноземна мова.

ФАКУЛЬТЕТ  СУСПІЛЬНИХ 
НАУК  І  МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН

Міжнародні відносини
Міжнародна інформація
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Інозем на мова.
3. Історія України.

Політологія
Соціальна робота
Соціологія
Філософія

1. Українська мова та література 
(базовий рівень).

2. Історія України.
3. Іноземна мова.

ЮРИДИЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

Правознавство
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Історія України.
3. Іноземна мова.

ФАКУЛЬТЕТ  ФІЗИКИ, 
ЕЛЕКТРОНІКИ  ТА  

КОМП’ЮТЕРНИХ  СИСТЕМ

Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерні науки
Радіоелектронні апарати
Телекомунікації
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Мате матика (базовий рівень).
3. Фізика.

Мікро- та наноелектроніка
Прикладна фізика
Фізика
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Фізика.
3. Математика (базовий рівень)

ХІМІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

Харчові технології та інженерія
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Мате матика (базовий рівень).
3. Хімія.

Хімія
Хімічна технологія 
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Хімія.
3. Математика (базовий рівень).

ФАКУЛЬТЕТ  БІОЛОГІЇ, 
ЕКОЛОГІЇ  ТА  МЕДИЦИНИ

Біологія
Лабораторна діагностика
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Біоло гія.
3. Хімія.

Біотехнологія
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Хімія.
3. Біо ло гія.

Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване 
природокористування

1. Українська мова та література 
(базовий рівень).

2. Біологія.
3. Математика (базовий рівень).

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Географія
Гідрометеорологія
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Географія.
3. Математика (базовий рівень).

Геологія
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Мате матика (базовий рівень).
3. Географія.

ФАКУЛЬТЕТ  ПРИКЛАДНОЇ 
МАТЕМАТИКИ

Інформатика
Прикладна математика
Програмна інженерія
Системний аналіз
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Мате матика (базовий рівень).
3. Фізика.

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Математика
Механіка
Статистика
Теплоенергетика
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Мате матика (базовий рівень).
3. Фізика.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Двигуни та енергетичні 
установки літальних апаратів
Інженерне матеріалознавство
Машинобудування
Прикладна механіка
Авіа- і ракетобудування
Авіоніка
Електротехніка та 
електротехнології
Радіотехніка
Системи технічного захисту 
інформації
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Мате матика (базовий рівень).
3. Фізика.

Приладобудування
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).

2. Фізика.
3. Математика (базовий рівень).

ЦЕНТР  ЗАОЧНОЇ  ТА 
ВЕЧІРНЬОЇ  ФОРМ  НАВЧАННЯ

Філологія (українська мова 
та література)
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Іно зем на мова.
3. Історія України.

Філологія (англійська)
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Англій ська мова.
3. Історія України.

Журналістика
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Творчий конкурс.
3. Історія України.

Економіка підприємства
Фінанси і кредит
Менеджмент
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Мате матика (базовий рівень).
3. Іноземна мова.

Історія
Політологія
Правознавство
Соціологія
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Історія України.
3. Іноземна мова.

Біологія
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Біологія.
3. Хімія.

Психологія
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Біоло гія.
3. Іноземна мова.

Географія
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Географія.
3. Математика (базовий рівень).

Інформатика
Математика
1. Українська мова та література 

(базовий рівень).
2. Мате матика (базовий рівень).
3. Фізика.

(Закінчення. Початок на 1-3 стор.)
16.5. При одночасному навчанні 

за кількома програмами за напря-
мами підготовки або спеціальностя-
ми та формами навчання, крім двох 
денних, одна з яких за державним 
замовленням, оригінали документа 
про освітній (освітньо-кваліфікацій-
ний) рівень, додатка до нього дер-
жавного зразка, а також оригінали 
сертифікатів зовнішнього незалеж-
ного оцінювання зберігаються у ви-
щому навчальному закладі за міс-
цем навчання за державним замов-
ленням або за рахунок державних 
пільгових довгострокових кредитів 
протягом усього строку навчання.
При одночасному навчанні за 

кількома програмами за напрямами 

підготовки або спеціальностями та 
формами навчання, крім двох ден-
них, за кошти фізичних та юридич-
них осіб оригінали зберігаються у 
вищому навчальному закладі за 
бажанням студента. Довідка про 
зберігання оригіналів документів 
видається на вимогу студента ви-
щим навчальним закладом, у якому 
вони зберігаються.

XVII.  НАКАЗ  
ПРО ЗАРАХУВАННЯ

17.1. Накази про зарахування на 
навчання видаються ректором уні-
верситету на підставі рішення при-
ймальної комісії. Накази про зара-
хування на навчання з додатками 
до них формуються в Єдиній базі 
відповідно до списків вступників, 

рекомендованих до зарахування, 
та оприлюднюються на інформа-
ційних стендах приймальної комісії 
та веб-сайті університету у вигляді 
списку зарахованих у строки, вста-
новлені в пунктах 4.2 – 4.6 розділу 
IV Правил прийому.

17.2. Рішення приймальної комісії 
про зарахування вступника може 
бути скасоване приймальною комі-
сією у разі виявлення порушень за-
конодавства з боку вступника.
Підставами для відрахування 

студента є подання вступником не-
достовірних персональних даних, 
недостовірних відомостей про на-
явність права на зарахування поза 
конкурсом, права на першочергове 
зарахування, права на зарахування 

за співбесідою, про здобуту рані-
ше освіту, про участь в учнівських 
олімпіадах та конкурсах-захистах 
Малої академії наук України, про 
проходження зовнішнього незалеж-
ного оцінювання. 
Вступники можуть бути відрахо-

вані з університету за власним ба-
жанням, про що видається відпо-
відний наказ, який верифікується в 
Єдиній базі, а таким особам повер-
таються подані ними документи.
На звільнене(і) при цьому місце(я) 

до початку навчальних занять може 
проводитись додатковий конкурс-
ний відбір з числа осіб, які брали 
участь у конкурсі на цей напрям 
підготовки. У разі відсутності та-
ких претендентів на звільнені міс-

ця можуть бути зараховані особи, 
які вступали в університет на інші 
напрями підготовки (за умови збігу 
конкурсних предметів).

17.3.  Наказ  про  зарахування 
вступника на місце відрахованої 
особи видається за умови особис-
того виконання вступником вимог 
пункту 15.1 розділу XV Правил при-
йому.

17.4. Рішення щодо зарахування 
вступника з оплатою його навчання 
за рахунок державного пільгового 
довгострокового кредиту прийма-
ється за заявою вступника, що по-
дається до приймальної комісії, на 
підставі результатів участі у конкур-
сі відповідно до встановленої уні-
верситету квоти.

ОРГАНІЗАЦІЯ  ПРИЙОМУ  
ДО  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ  ім.  О.  ГОНЧАРА

Організацію прийому вступників до університету 
здійснює приймальна комісія, склад якої затверджу-
ється наказом ректора, який є її головою.
Усі питання, пов’язані з прийомом до універси-

тету, вирішуються приймальною комісією на ї ї 

засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюд-
нюються на інформаційних стендах приймальної 
комісії і на офіційному веб-сайті університету, як 
правило, в день прийняття, але не пізніше дня, на-
ступного після прийняття.

ПОРЯДОК  РОБОТИ  ПРИЙМАЛЬНОЇ  КОМІСІЇ:
– із 6 липня 2015 р. до 14 серпня 2015 р.: понеділок, вівторок, се-

реда, четвер, п’ятниця – із 900 до 1800; субота – із 900 до 1600; неділя – 
із 900 до 1300.

– із 15 серпня 2015 р. до 28 серпня 2015 р.: понеділок, вівторок, се-
реда, четвер, п’ятниця – із 900 до 1500; субота – із 900 до 1300; неділя – 
вихідний.

ІНФОРМАЦІЯ  ДЛЯ  АБІТУРІЄНТА-2015:  ВИТЯГИ  З  ПРАВИЛ  ПРИЙОМУ  ДО  ДНУ  ім.  О.  ГОНЧАРА
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