
Загальний ліцензійний обсяг набору: спеціальність 014 – 
Середня освіта, спеціалізація 03 – історія – 40 осіб, 
спеціальність 032  – Історія та археологія – 190 осіб. 

Планований обсяг за державним замовленням: 
спеціальність 014 – 10 осіб, спеціальність 032 – 45 осіб

Перелік сертифікатів:

– для спеціальності 014 – Середня освіта, спеціалізація 03 –
історія:

1. Українська мова та література (базовий рівень);
2. Історія України;
3. Іноземна мова або географія.

– для спеціальності 032 – Історія та археологія:

1. Українська мова та література (базовий рівень);
2. Історія України;
3. Географія або іноземна мова.

Адреса деканату історичного факультету:
I корпус ДНУ ім. Олеся Гончара
проспект Гагаріна, 72, кімн. 513
м. Дніпро 49010
тел. (056) 374 98 60
Web: http://www.dnu. dp.ua/fistor

http://dnu-history.com.ua

Адреса Приймальної комісії: 
корпус № 14, кімн. 205, вул. Казакова, 18,
просп. Гагаріна, 72, кімн. 513 м. Дніпро, 49010
тел. (056) 375 70 45, 375 70 75

Ми бажаємо Вам успіхів, дорогі абітурієнти!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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Щасливі миттєвості конкурсу 
«Панна історичний факультет»

Декан історичного факультету, доктор історичних наук, 
професор С. І. Світленко вручає диплом магістра 

з відзнакою



Початки вищої історичної освіти в нашому краї
пов̕ язані з утворенням історико-філологічного
факультету в Катеринославському університеті
(1918). Перше покоління істориків представляли
відомі вчені: М. К. Любавський, Д. І. Яворницький,
М. Ф. Золотников, В. О. Пархоменко, М. В. Бречке-
вич та ін. Вони заклали підвалини підготовки фа-
хівців істориків за часів функціонування Катери-
нославського університету (1918 – 1920), а потім
Катеринославського (з 1926 р. – Дніпропетровсько-
го) інституту народної освіти (1920 – 1933).

У 1933 р. навчальний заклад отримав назву
Дніпропетровського державного університету. Тоді
ж було започатковано й історико-економічний
факультет, який функціонував до 1935 р. У 1939 –
утворився історичний факультет, діяльність якого
тривала в 1939 – 1941, 1943 – 1952 рр. з перервою у
часи воєнного лихоліття.

Новітній період історії факультету розпочався в
1971 р., коли його було знову виокремлено в
навчально-науковий підрозділ ДДУ.

Великий внесок у його становлення зробили про-
фесори В. Я. Борщевський, Д. П. Пойда, А. М. Чер-
ненко, А. С. Зав̕ ялов, М. П. Ковальський та ін. За
цей час факультет утвердив історичну наукову
школу, випустив понад 5 тис фахівців за спеціаль-
ністю «Історія». На факультеті розвиваються добрі
традиції підготовки науковців вищої кваліфікації.
Десятки кращих випускників стали кандидатами й
докторами історичних наук. Їх праця здобула
загальнодержавне визнання .
Кафедри факультету: всесвітньої історії, історії

України, історіографії, джерелознавства та архіво-
знавства; східноєвропейської історії, української
історії та етнополітики.

Навчальний процес забезпечують 10 докторів 
історичних наук, професорів, понад 20 кандидатів 
історичних наук, доцентів.

Факультет має добре розвинену базу для
навчальної та наукової роботи студентів: дві
навчальні лабораторії, археологічний та
етнографічний кабінети, Шевченківська світлиця,
комп’ютерний клас. З 1971 р. на факультеті працює
археологічна експедиція, яка систематично
проводить розкопки.

Ректор ДНУ імені Олеся Гончара, чл.-кор. НАН України, 
проф. М. В. Поляков відкриває  ІV Всеукраїнську наукову 
конференцію «Наддніпрянська Україна: проблеми історії 
освіти, науки та духовно-культурного життя», присвячену 

100-річчю університету

У рамках факультету діють Центр українсько-
німецьких наукових досліджень, Українсько-
польський науково-культурний центр та ін. 
Студенти-історики мають можливості для наукової 
роботи в межах п’яти кафедральних 
держбюджетних тем, студентського наукового 
товариства, студентських наукових гуртків, 
публікуються у збірнику «Історичні етюди».

На факультеті здійснюють підготовку
бакалаврів за спеціальностями 014.03 «Середня
освіта (історія)» та 032 «Історія та археологія» з
можливістю продовжити навчання на другому
(магістерському) рівні.

Історія – наука про загальний розвиток того чи
іншого народу, країни або всього суспільства.
Археологія – наука, що вивчає історію людства

на основі речових пам’яток минулого, добутих у
процесі розкопок.

Спеціальність «Середня освіта (історія)» дає
можливість підготувати вчителів історії для
середніх загальноосвітніх закладів.

Теоретичні знання студенти закріплюють на
археологічно-етнографічній, краєзнавчій, архівно-
музейній, педагогічній та асистентській практиках.

Навчання в іменній аудиторії академіка 
Дмитра Івановича Яворницького

Студенти та викладачі історичного факультету – 
учасники І Міжнародної українсько-польської 

археологічної експедиції на Старокодацькій фортеці  




