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62 спеціальності ступеня «бакалавр»
51 спеціальність ступеня «магістр»
36 PhD програм

Близько 1500 місць за кошти 
державного замовлення щороку

4 рівні вищої освіти: бакалавр → 
магістр → PhD → доктор наук

14 факультетів, 4 коледжі, 
7 гуртожитків

83 кафедри
17 науково-дослідних лабораторій
17 навчальних корпусів
170 докторів наук, професорів
605 кандидатів наук, доцентів

3 місце в Україні серед регіональних 
університетів з реалізації програм 
Європейського Союзу TEMPUS/TACIS

122 двосторонні рамкові угоди 
про міжнародне співробітництво з 
університетами Європи, Америки, 
Азії та Африки

10 університетів Франції, 
Німеччини, Польщі співпрацюють з 
ДНУ за програмами двох дипломів 

674 студенти за останні 10 років 
взяли участь у програмах 
академічної мобільності

49 студентів у 2018 році стали 
переможцями міжнародних і 
всеукраїнських студентських 
олімпіад та конкурсів наукових робіт

20 студентів є стипендіатами 
Верховної Ради, Президента 
України, державних інституцій і 
18 отримують стипендії приватних 
фондів

2 000 000 примірників – 
фонд Наукової бібліотеки ДНУ

Чому я обираю ДНУДорогі випускники!
Сьогодні ви стоїте перед непростим 

і відповідальним вибором, який ви-
значить вашу долю – вибором про-
фесії. Для когось це омріяна з дитин-
ства спеціальність, якою цікавився 
багато років; хтось продовжить спра-
ву батьків, перевершуючи їхні здо-
бутки на фаховій ниві; хтось захопле-
но візьметься за абсолютно нову для 
себе справу в прагненні розширити 
обрії. Впевнений, що ваші мрії про 
майбутнє пов’язані з успішною само-
реалізацією в професії, амбітними 
кар’єрними прагненнями та цікави-
ми ідеями з удосконалення світу.

Саме Дніпровський національний 
університет імені Олеся Гончара, 
який вже сто років послідовно дотри-
мується кращих традицій класичної 
освіти, є тим вищим навчальним за-
кладом, що дав успішний кар’єрний 
старт більш ніж 150 тисячам вихо-
ванців. 

Випускникам нашого університе-
ту притаманні ґрунтовна фундамен-

тальна підготовка, глибокі знання з 
гуманітарних дисциплін, широкий 
світогляд і комплексний підхід до ви-
рішення складних проблем сучаснос-
ті. Ми суттєво оновили перелік спе-
ціальностей відповідно до світової 
тенденції давати освіту на перетині 
різних галузей знань. Сьогодні в ДНУ 
можна опанувати такі сучасні фахи: 
комп’ютерна інженерія, кібербезпе-
ка, авіоніка, мікро- та наносистемна 
техніка, соціологія, політологія, тех-
нології медичної діагностики та лі-
кування, харчові технології, зв’язки 
з громадськістю, китайська та япон-
ська філологія, дизайн, підприємни-
цтво, торгівля та біржова діяльність, 
туризм і багато інших. Загалом ми 
пропонуємо абітурієнтам на вибір 62 
спеціальності для здобуття ступеня 
«бакалавр» і 51 – ступеня «магістр».

Бажаю всім абітурієнтам успішно 
подолати складні випробування та 
зробити гідний вибір, який визна-
чить подальше життя і гарантувати-
ме професійний успіх. 

Корисні посилання 
• Особистий робочий кабінет вступника:

ez.osvitavsim.org.ua  

• Інформаційна система «Конкурс»: vstup.info

• Сайт Українського центру оцінювання якості 
освіти: testportal.gov.ua 

• Сайт Дніпропетровського регіонального центру 
оцінювання якості освіти: 
dneprtest.dp.ua/cms/index.php

• Адреса та графік роботи приймальної комісії 
ДНУ: dnu.dp.ua/view/pk 

• Перелік сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання та вступних випробувань до ДНУ:
dnu.dp.ua/view/certificates 

• Перелік документів, які маєте подавати до 
приймальної комісії ДНУ: dnu.dp.ua/view/
perelik_dokymentiv_do_priomnoi_komissii 

• Програми вступних фахових випробувань:
dnu.dp.ua/view/programi_fahovih_viprobuvan 

• Програми творчих конкурсів: 
dnu.dp.ua/view/tvorkonk

• Підготовчі курси ДНУ: dnu.dp.ua/view/fdovuz

• Тарифи на навчання в ДНУ: 
dnu.dp.ua/view/tariffs 

• Проживання у гуртожитках ДНУ: dnu.dp.ua/
view/polozennya_studentske_mistechko
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n У 2018 році за консолідованим рей-
тингом Освіта.ua ДНУ визнано першим 
серед закладів вищої освіти центральної 
України та беззаперечним освітнім ліде-

ром Дніпропетровської області. У категорії 
«Кращі класичні університети України» 
університет посів п’яту позицію. Освітній 
ресурс використовує дані національних 

ПРЕСТИЖНИЙ В УКРАЇНІ, ВИЗНАНИЙ У СВІТІ
Щороку Дніпровський 
національний університет 
імені Олеся Гончара посі-
дає високі місця в освітніх 
рейтингах, таких як: націо-
нальні академічні рейтин-
ги «Освіта.ua» та «ТОП-200 
Україна», міжнародні рей-
тинги Scopus, Webometrics 
та інші. 

та міжнародних рейтингів і віддає нашо-
му університетові 8 місце серед 237 укра-
їнських закладів III-IV рівнів акредитації.
n Високий рівень діяльності нашого 

університету підтверджується й міжна-
родними рейтингами, такими як Scopus 
та Webometrics. У наукометричному рей-
тингу Scopus ДНУ протягом багатьох 
років впевнено посідає восьме місце. За-
значимо, що база даних Scopus відстежує 
цитування наукових статей, які публіку-
ються в ЗВО чи його співробітниками в 
наукових виданнях.
n За даними МОН, протягом останніх 

років ДНУ за кількістю поданих заяв 
від вступників входить до десятки най-
популярніших університетів країни. 

У ДНУ ТИ ЗМОЖЕШ:

Із радістю чекатиму на зустріч 31 
серпня біля Палацу студентів на уро-
чистій церемонії посвяти в студенти 
Дніпровського національного універ-
ситету імені Олеся Гончара!

Ректор Микола ПОЛЯКОВ 

дичної клініки та Психологічної служби 
ДНУ. Почувайся впевнено на новому 
етапі життя!

v Надрукувати перші вірші, від-
крити персональну виставку, від-
зняти перший сюжет. Можливості 
творчої реалізації пропонують клуб твор-
чої молоді «Паростки», поетично-музич-
ний конкурс «Poetry», студентський театр 
«Відлуння», GONCHAR TV, Honchar FM, 
ГончарІнфо. Знайди прихильників і 
однодумців!

v Займатися улюбленим видом 
спорту. 29 секцій під керівництвом тре-
нерів – майстрів спорту міжнародного рів-
ня чекають на тебе в Палаці спорту ДНУ. 
Потоваришуй зі спортом назавжди! 

v Подарувати увагу і турботу 
тим, хто потребує піклування. 
Дружний колектив університетського Цен-
тру соціальних ініціатив і волонтерства за-
вжди радий новачкам, що поділяють їхні 
погляди на доброчинність. Отримай 
щастя в обмін на добру справу!

v Втілити власну ідею в комер-
ційний стартап. 400 студентів стали 
учасниками різних курсів та реалізува-
ли власні проекти на базі Інжинірингової 
школи Noosphere, що діє при ДНУ. Щорічні 
хакатони, тех-фести, челенджі із залучен-
ням провідних експертів. Стань успіш-
ним стартапером!

v Розпочати наукову кар’єру. В од-
ній із 17 науково-дослідних лабораторій 
університету під керівництвом досвідче-
них науковців ти можеш перевірити най-
сміливішу наукову гіпотезу. Минулого 
року наші студенти опублікували більше 
3 000 наукових статей, відправили 131 ро-
боту на Всеукраїнський конкурс студент-
ських наукових робіт, здобули перемоги 
і гранти фондів «Україна», «Завтра.UA», 
«Авіатор-2018», «Програміст-2018», «Battle 
Chefs 2.0» та інших. Будь наймолод-
шим доктором наук в ДНУ!

v Взяти участь в програмі ака-
демічної мобільності. Про навчання 
за кордоном наші студенти дізнаються «із 
перших вуст», адже поспілкуватися із ни-
ми приїздять Надзвичайні й Повноважні 
Посли США, Канади, Німеччини, Фран-
ції, Польщі, Індії, Китаю, Швеції, Бразилії 
та інші. Кращі європейські університети 
співпрацюють з ДНУ. Відкрий для себе 
світ освіти!  

v Отримати європейський ди-
плом про вищу освіту. Наш універси-
тет співпрацює із десятьма ЗВО Німеччи-
ни, Франції та Польщі за програмами двох 
дипломів. Навчаючись в ДНУ, можна отри-
мати паралельно український та європей-
ський дипломи. Отримай диплом єв-
ропейського університету!

v Знайти перше 
робоче місце. Робо-
тодавці самі прихо-
дять в університет за 
молодими й амбітни-
ми співробітниками. 
Серед наших парт-
нерів – провідні ІТ-
компанії і оператори 
мобільного зв’язку, ві-
домі банки і фінансові 
установи, потужні промислові підприєм-
ства і конструкторські бюро, органи дер-
жавної влади і судочинства. Знайди ро-
боту своєї мрії!

v Поспілкуватися із видатними 
співвітчизниками. У гості до наших 
студентів приїздять письменники, полі-
тики, громадські діячі: Дмитро Павличко, 
Богдан Гаврилишин, Святослав Вакарчук, 
Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Марія 
Матіос, Олександр Шлапак, Іван Малко-
вич та інші. Вони надихають на втілення 
бажань і прагнень. Запам’ятай ці зу-
стрічі надовго! 

v Провести дозвілля цікаво та 
змістовно. Яскраві університетські шоу 
стають подією для молоді Дніпра: «Міс і 
містер ДНУ», «Кубок ректора», «Універси-
тетський бал», «Театральна сесія». Обери 
із 14 творчих колективів Палацу студентів 
свій. Засяй усіма гранями таланту!

v Отримати кваліфіковану під-
тримку юристів і психологів. Без-
оплатну допомогу надають фахівці Юри-

Університетська  команда  на  III студентському  
космічному  турнірі  Star  Track

Випускники-магістри  історичного  факультету  2018 р.
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Консультаційний центр – на допомогу вступникам
Завдання центру – допомогти вступ-

никові виконати усі необхідні процедури 
для електронної подачі заяв. Університет 
надає можливість користування швидкіс-
ним Інтернетом і забезпечує кваліфікова-
ними консультантами з числа членів від-
біркової комісії. 

Створення електронного кабінету вступ-
ника, сканування додатку до атестату, по-

дання електронних заяв – все це, у разі по-
треби, вступник зможе зробити, завітавши 
до Приймальної комісії з 1 до 22 липня 2019 
року.

Ми не обмежуємо права вступників по-
данням заяв лише до нашого університету – 
за бажанням ви можете скористатися по-
слугами нашого центру для подачі заяви 
до будь-якого іншого закладу вищої освіти.

Фахівці консультаційно-інформаційного центру на базі Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара чекають на вас! 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ДНУ ІМ. О.ГОНЧАРА:
 Місце розташування: м. Дніпро, вул. Казакова, 18, 14-й корп. ДНУ 

                                          (механіко-математичний факультет), к. 205,
Телефони: (056) 375-70-45, (056) 375-70-75. E-mail: pk_dnu@i.ua
Web-сайт: http://www.dnu.dp.ua/view/pk (офіційний сайт ДНУ/розділ «Абітурієнту»/

вкладка «Приймальна комісія»)

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ-2019

Здобувачам освітнього ступеня 
бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти 

� Змінилися терміни вступної кампанії: 
- реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних до-
кументів розпочинається 1 липня;

- прийом заяв та документів розпочи-
нається 10 липня, а закінчується о 18.00 
годині 16 липня для осіб, які вступають 
на основі співбесіди, вступних іспитів або 
творчих конкурсів; о 18.00 годині 22 липня 
– для осіб, які вступають тільки за резуль-
татами зовнішнього незалежного оціню-
вання (ЗНО);

- вступні іспити проводяться з 17 до 
22 липня включно;

- співбесіди проводяться з 17 до 19 липня 
включно;

- творчі конкурси на спеціальності «Об-
разотворче мистецтво, декоративне мисте-
цтво, реставрація» і «Дизайн» проводять-
ся з 1 по 10 липня;

- для вступу на спеціальність «Журналіс-
тика» творчий залік відмінено. 
� При подачі заяв дійсні сертифікати 

ЗНО 2017, 2018 та 2019 рр., для конкурсного 
предмету «іноземна мова» – сертифікати 
2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов 
(англійська, німецька, французька або іс-
панська) на вибір вступника. 
� Зверніть, будь ласка, увагу на перелік 

конкурсних предметів на бюджетні пропо-
зиції за спеціальностями. 
� Вступник може подати заяву з іншими 

сертифікатами ЗНО на небюджетну кон-
курсну пропозицію за такими спеціаль-
ностями: 014.03 «Середня освіта (Історія)», 
032 «Історія та археологія», 054 «Соціоло-
гія», 073 «Менеджмент», 091 «Біологія», 
101 «Екологія», 242 «Туризм» та 292 «Між-
народні економічні відносини». 
� Для подачі заяви на спеціальності 

081 «Право», 291 «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії», 
292 «Міжнародні економічні відносини» 
вступник повинен мати конкурсний бал не 
менше 130. 
� Вступник може подати до семи заяв на 

місця державного замовлення не більше, ніж 
з чотирьох спеціальностей. Заяви, подані на 
одну й ту ж саму спеціальність за денною і 
заочною формами навчання, вважаються 
двома різними заявами. Подання заяв для 
участі в конкурсі на місця за кошти фізич-
них та/або юридичних осіб не обмежується. 
� Прийом заяв та документів на навчан-

ня за рахунок коштів фізичних та/або юри-
дичних осіб за заочною формою навчання  
проводиться у дві сесії: 

- з 10 липня до 18.00 годині 20 липня для 
осіб, які вступають на основі вступних іспи-
тів; до 18.00 годині 25 липня – дл я осіб, які 
вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО; 

- з 19 серпня до 13 вересня для осіб, які всту-
пають тільки на основі сертифікатів ЗНО.
Здобувачам освітнього ступеня 
бакалавра на основі диплома 
молодшого спеціаліста 

� Введений іспит з української мови та 
літератури (у формі ЗНО) для випускників 
коледжів, які вступають на спеціальність 
051 «Економіка» та на спеціальності галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування». 
Результати випробування є складником 
конкурсного бала вступників. 
Здобувачам освітнього ступеня 

магістра 
� Перелік спеціальностей, при вступі на 

які необхідно складати єдиний іспит з іно-
земної мови (за технологією ЗНО): 
03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 

035 «Філологія»), 
05 «Соціальні та поведінкові науки», 
06 «Журналістика», 
07 «Управління та адміністрування», 
12 «Інформаційні технології», 
24 «Сфера обслуговування», 
28 «Публічне управління та адміністрування», 
29 «Міжнародні відносини». 
� За спеціальністю 081 «Право» вступ-

ники до магістратури складатимуть єдине 
фахове вступне випробування з права та за-
гальних навчальних правничих компетент-
ностей, складовими якого є тест з права та 
тест загальної навчальної правничої компе-
тентності, а також єдиний вступний іспит з 
іноземної мови у формі тесту з іноземної мо-
ви (англійська, німецька, французька або іс-
панська) у форматі ЗНО. 

Про основні етапи Вступної кампанії-2019 та деякі зміни в Правилах прийому 
на навчання до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 
розповідає відповідальний секретар приймальної комісії Михайло Дергачов .

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
для здобувачів освітнього ступеня бакалавра 
на основі диплома молодшого спеціаліста

014 Середня освіта (014.05 Біологія та 
здоров’я людини)

016 Спеціальна освіта
035 Філологія (035.041 германські мови та 

літератури (переклад включно), перша 
– англійська)

035 Філологія (035.01 українська мова 
та література)

053 Психологія
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та 

страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність
081 Право
101 Екологія
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка
153 Мікро- та наносистемна техніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
173 Авіоніка
181 Харчові технології
223 Медсестринство
224 Технології медичної діагностики та 

лікування
231 Соціальна робота
242 Туризм

УСПІШНІ ВИПУСКНИКИ X XI СТОЛІТ ТЯ
Ніна Черватюк – випускниця біоло-
го-екологічного факультету 2003 ро-
ку. Працювала молодшим науковим спів-
робітником в Інституті мікробіології та ві-
русології ім. Д.К. Заболотного НАН Укра-
їни (м. Київ), де захистила кандидатську 
дисертацію. Нині завідує клініко-діа-
гностичною лабораторією в Інституті га-
строентерології НАМН України 
(м. Дніпро). 

У 2008 році Ніна Черватюк 
стала лауреатом Премії Вер-
ховної Ради України моло-
дим ученим. «В університеті 
я була дуже захоплена навчан-
ням і наукою, – згадує Ніна. – Викладачі 
нас вчили спостерігати, думати, аналізу-
вати. Моя спеціальність «Вірусологія» – 
дуже цікава. Найбільш захопливим у ній, 
вважаю, можливість працювати на межі 
кількох галузей: вірусології, мікробіології 
і молекулярної біології». 

Володимир Бородін – випускник 
механіко-математичного факуль-
тету 2011 року. З відзнакою захистив ди-
плом магістра-гідродинаміка і був запро-
шений для навчання за PhD-програмою в 
Middle Tennessee State University (США). У 
2014 році захистив дисертацію в 
галузі обчислювальних наук. 
Із 2015 року Володимир за-
ймається науковою та педа-
гогічною діяльністю в про-
відних університетах США 
– Murfreesboro, Cumberland, 
Tennessee Technological University. Також 
співпрацює зі науковими лабораторіями 
над micro uids – спеціальними розчина-
ми, які використовуються в нанотехноло-
гіях. 

Наталія Бєлова – випускниця фа-
культету прикладної математики 
2007 року. Наталія навчалася в докто-
рантурі університету Тренто (Італія) та 
проводила дослідження в університе-
тах Карнегі-Меллон (США) та Левенсько-
му (Бельгія). Нині Наталія – доктор фі-
лософії з комп’ютерних наук, 
старший науковий співро-
бітник Національного до-
слідницького інституту в 
галузі комп’ютерних наук, 
теорії управління та приклад-
ної математики INRIA Sophia 
Antipolis (Франція).

«Основним напрямом моїх досліджень 
в INRIA є технології відслідковування ко-
ристувачів в Інтернеті: аналіз компаній, 
які займаються стеженням, і за допомо-
гою яких технологій вони це здійснюють; 
інформування користувачів про пробле-

му й надання рекомендацій щодо захисту; 
співпраця з Європарламентом, щоб «збу-
дувати міст» між технологіями й законо-
давством», - зазначає Наталія. 

Наталія Бєлова підтримує зв’язок з рід-
ним університетом, ділиться досвідом з 
викладачами та студентами, розповідає 
про можливості наукового співробітни-
цтва.

Ірина Чичкан закінчила економіч-
ний факультет у 2011 році за спеціаль-
ністю «Банківська справа». Нині працює 
головним економістом Департаменту бан-
ківського нагляду Національного банку 
України (Київ). «У 2019 році відзначатиму 
вже восьму річницю моєї роботи в системі 
Національного банку, – розповідає Ірина. 
– Після закінчення магістратури профе-

сійне зростання я починала як 
економіст І категорії, а сьо-
годні працюю головним еко-
номістом у Пруденційному 
блоці в найпрогресивнішій 
організації України – Націо-

нальному банку. 
Переконана, що навчання в університе-

ті відкриває широкі можливості. Особисто 
мені ДНУ подарував шанс участі у вітчиз-
няних та міжнародних конференціях, де я 
набула навичок публічних виступів, а на-
писання численних конкурсних студент-
ських наукових робіт дозволило навчитися 
відстоювати власну думку з досліджува-
них питань».

Молода  й талановита художниця 
Ольга Бобир у 2012 році закінчила фа-
культет української й іноземної фі-
лології та мистецтвознавства зі спе-

ціальності «Образотворче мис-
тецтво». 

За шість років після закін-
чення університету, займаю-
чись педагогічною і творчою 
діяльністю, вона закінчила 

магістратуру, взяла участь у 
двох міжнародних пленерах, десяти Всеу-
країнських виставках і на сьогодні є най-
молодшим членом Національної спілки 
художників України. Нині Ольга Бобир 
працює на кафедрі образотворчого мисте-
цтва та дизайну викладачем, бере активну 
участь у житті факультету та університету 
в цілому; є учасницею та співорганізато-
ром усіх благодійних художніх виставок. 

«Знання, вміння та отримані за час на-
вчання в університеті навички дали мені 
можливість розвиватися у творчій та ви-
кладацькій діяльності. Це допомагає на-
вчати майбутніх художників та дизайнерів. 
Щиро вдячна університетові за путівку в 
життя!» – відзначає Ольга Бобир. 

v Програми кредитної мобіль-
ності. У рамках програми «Erasmus+» 
за напрямом КА1 – академічна мобіль-
ність студентів, аспірантів та викладачів, 
– у ДНУ виконуються 10 проектів. Загалом 
за цією програмою до університетів Європи 
із 2015 р. було направлено 47 студентів та 
2 аспіранти. Також відзначимо «Програму 
Європейських студій у Латвії», що викону-
ється у партнерстві з Латвійським універси-
тетом: у період з 2014–2018 рр. до Риги було 
направлено 20 осіб. Окрім цього, ДНУ бере 
учать у програмі «MobilityDirect» у співпра-
ці із Лодзинським університетом (Польща), 
яка все більше приваблює студентів. Реалі-
зуються три проекти мобільності в рамках 
програми академічного обміну «Mevlana» 
спільно з університетами Туреччини.
v Програми надання двох дипло-

мів (ступенева мобільність). ДНУ 
реалізує 12 таких проектів у співпраці з 
Університетом м. Мен (Франція), Універси-
тетом прикладних наук м. Міттвайда (Ні-
меччина), Університетом Кобленц-Ландау 
(Німеччина), Вищою школою управління 
охороною праці у м. Катовіце (Польща), 
Краківським педагогічним університетом 

(Польща) та Лінгвістичною школою у Чен-
стохові (Польща). Учасники цих програм 
можуть отримати як диплом про вищу 
освіту українського зразка, так і диплом єв-
ропейського університету. Щорічно за про-
грамами двох дипломів навчаються більше 
20 студентів ДНУ.

Важливу роль у міжнародній діяльності 
ДНУ традиційно відіграють рамкові угоди 
про співробітництво, укладені з іноземни-
ми університетами-партнерами з метою 
академічного обміну та наукової співпраці. 
Наразі у ДНУ діє 122 угоди про  міжнарод-
не співробітництво.

Щороку ДНУ відвідує близько 45 іно-
земних делегацій.

У нашому університеті навчається понад 
200 іноземних студентів.

1530 викладачів та науковців ДНУ 
протягом 2000–2018 років проходили ста-
жування, читали лекції, брали участь у 
конференціях та проводили наукові дослі-
дження в провідних іноземних університе-
тах та інститутах.

На фото: студенти ДНУ, що навчаються 
в Університеті прикладних наук м. Міттвайда за 

програмою двох дипломів, разом із координатором 
проекту, професором Олексієм Джусовим

НАВЧАТИСЯ В ДНУ  – НАВЧАТИСЯ В ЄВРОПІ

Щорічно близько 80 студен-
тів ДНУ імені Олеся Гончара на-
правляються на навчання до іно-
земних університетів-партнерів. 
Географія такої мобільності ду-
же широка: Німеччина, Фран-
ція, Іспанія, Латвія, Польща, Ту-
реччина, Греція та інші країни. У 
цілому, з 2005 р. по 2018 р. в іно-
земних університетах навчали-
ся близько 600 студентів та аспі-
рантів нашого університету.
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