
1. ПІДГОТОВКА ДО ВСТУПУ  

 

Найвищий статус НГУ (дослідницький Національний) і його вікові науково-освітні 

традиції забезпечують високу якість світи з багатьох напрямів та спеціальностей 

відповідно до діючої ліцензії, а великий обсяг прийому гарантують вступ за умови 

своєчасної здачі до Приймальної комісії НГУ оригіналів документів про освіту.  

 

Адреса приймальної комісії 

49005, Дніпропетровськ, пр. К.Маркса,19, корп.4, поверх 1, кімн.20, 21, 22, тел.(056) 

745-05-60, (0562) 47-24-57, 

 

Дні відкритих дверей 

Дні відкритих дверей в НГУ проводяться щомісяця з грудня до квітня в корпусі 2 в 

10:00. В 2015-2016 навчальному році дні відкритих дверей проводяться 19 грудня, 30 

січня, 20 лютого, 26 березня та 23 квітня. В цей час вступники та їх батьки мають змогу 

зустрітись з керівниками та професорами НГУ, приймальної комісії, інститутів, 

факультетів та кафедр, отримати від них професійні відповіді з проблемних питань, 

відвідати кафедри і лабораторії НГУ. 

 

Профорієнтаційні олімпіади 

Профорієнтаційні олімпіади проводяться Приймальною комісією НГУ в ті ж дні, що 

і дні відкритих дверей (19 грудня, 30 січня, 20 лютого, 26 березня та 23 квітня) в корпусі 1 

в 13:00. Заяви на участь в олімпіадах приймаються в корпусі 4, поверх 1, кімн.22 

протягом місяця, що передує проведенню олімпіади. Тел.(056) 745-05-60, (0562) 47-

24-57. 

 

Підготовка зі вступних предметів 

Підготовка зі вступних предметів важлива не тільки для отримання високих оцінок 

під час зовнішнього оцінювання знань вступників та успішного конкурсного відбору на 

бюджетні місця, але й для підготовки до успішного навчання в НГУ відповідно до 

високих вимог світового ринку праці. Довузівську підготовку (підготовчі курси, 

підготовче відділення, регіональні учбові центри НГУ) можна пройти в Міжгалузевому 

інституті безперервної освіти НГУ (МІБО). Випускники довузівської підготовки 2016 

року випуску з обсягом підготовки ≥150 годин і тривалістю ≥3 місяців, згідно з 

Правилами прийому до НГУ, мають перевагу до 10 балів (до 5% конкурсного бала) при 

вступі на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності. Заняття зі 

вступних предметів проводяться в суботу з 8:40 до 14:30 і в будні дні з 17:25 до 20:25.  

Вартість довузівської підготовки за денною і вечірньою формами: українська мова, 

українська література (64 годин) - 907 грн.; математика, фізика, географія, історія України 

(96 годин) – 1378 грн; англійська мова (96 годин) - 1690 грн. Вартість підготовки за 

дистанційною формою з трьох предметів, 172 годин (українська мова, математика, фізика) 

– 1360 грн. Короткотермінові курси (32 години) – 288 грн. 

Для укладення договорів на підготовку до вступу в НГУ можна звертатись за 

адресою: м.Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19, корп.4, поверх 3, к.52-5, тел. (056) 373-07-

10, (097) 838-35-34, (050)363-16-00, внутр. тел. 3-17.  

http://mibo.nmu.org.ua/     vk.com/dp_ngu  
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