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ЗМІНИ 

до Правил прийому  
до Миколаївського національного університету  

імені В. О. Сухомлинського в 2017 році,  
затверджених на Вченій раді  

Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського 29 листопада 2016 року (протокол №9) 

 
1. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

30 червня 2017 року №945, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

03 липня 2017 року за №813/30681 «Про затвердження Змін до Умов 

прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році», 

унести до Правил прийому до Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського в 2017 році, затверджених на Вченій раді 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 

29 листопада 2016 року (протокол №9), такі зміни: 
 

1) пункт 1 розділу І викласти в такій редакції: 

«1. Правила прийому до Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського в 2017 році (далі – Правила прийому) розроблено 

відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

України в 2017 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року №1236, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за 

№1515/29645, з врахуванням змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 13 жовтня 2016 року №1236 «Про затвердження Умов прийому 

на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році», 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

24 квітня 2017 року №637, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

22 травня 2017 року за №646/30514 та змін до Умов прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2017 року №945, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 липня 2017 року за 

№813/30681.». 
 

2) у пункті 3 розділу III: 

після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим 

такого змісту: 

«особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та 

які отримали документ про повну загальну середню освіту;»; 

у зв’язку з цим абзаци тринадцятий - вісімнадцятий вважати відповідно 

абзацами чотирнадцятим - дев’ятнадцятим; 

після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом двадцятим 

такого змісту: 

«Особи, зазначені в абзаці тринадцятому цього пункту, мають право на 

участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів до одного з 
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вищих навчальних закладів, розташованих на території Запорізької, 

Миколаївської, Одеської та Херсонської областей в межах квоти-2.». 
 

3) у розділі V: 

у пункті 2 в таблиці після строчки одинадцятої додати строчку 

дванадцяту такого змісту: 

Завершення реєстрації електронних кабінетів вступників, 

завантаження додатків до документів про повну загальну 

середню освіту  

о 18 год. 00 хв.  

25 липня 

у зв’язку з цим строчки дванадцяту – сімнадцяту вважати відповідно 

строчками тринадцятою – вісімнадцятою; 

у пункті 3 в таблиці після строчки четвертої додати строчку п’яту 

такого змісту: 

Завершення реєстрації 

електронних кабінетів 

вступників, 

завантаження додатків 

до документів про повну 

загальну середню освіту  

о 18 год. 00 хв.  

25 липня 

о 18 год. 00 хв.  

25 липня 

у зв’язку з цим строчки п’яту – сімнадцяту вважати відповідно 

строчками шостою - вісімнадцятою. 
 

4) у розділі VI: 

абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції: 

«Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання 

допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники 

можуть звернутися до консультаційного центру Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського з метою створення 

електронного кабінету, внесення заяви в електронній формі, атестату.»; 

у пункті 8 цифри «VIII» замінити цифрами «IX». 
 

5) у пункті 5 розділу VIII цифри «IV» замінити цифрами «V». 

6) у пунктах 1, 2 розділу IX цифри «IV» замінити цифрами «V». 

7) у пунктах 1, 3 розділу X цифри «VIII» замінити цифрами «IX». 

8) у пункті 2 розділу XI цифри «VII» замінити цифрами «IV». 

9) в абзаці першому пункту 2 розділу XII слова «цього розділу» 

замінити словами і цифрами «розділу XIV». 

 

Розглянуто та затверджено на засіданні приймальної комісії  

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського  

Протокол №14 від 10 липня 2017 року 
 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії        О. Ю. Пархоменко 


