
Додатковий набір для здобуття освітнього ступеня магістра 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського оголошує 

додатковий набір на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра денної і 

заочної форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 

освітнього ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього 

ступеня магістра. 

Перелік спеціальностей денної форми навчання: 

Спеціальність 
Ліцензійний 

обсяг 

014.03 Середня освіта (Історія) 17 

032 Історія та археологія 7 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 3 

053 Психологія 15 

016 Спеціальна освіта 1 

035.041 Філологія (Германські мови і літератури (переклад 

включно), перша – англійська) 
11 

035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика) 8 

122 Комп’ютерні науки 3 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 21 

073 Менеджмент (ОП: Менеджмент) 2 

051 Економіка 9 

014.04 Середня освіта (Математика) 11 

014.08 Середня освіта (Фізика) 7 

012 Дошкільна освіта 24 

013 Початкова освіта 15 

011 Освітні педагогічні науки 10 

Перелік спеціальностей заочної форми навчання: 

Спеціальність 
Ліцензійний 

обсяг 

014.03 Середня освіта (Історія) 15 

032 Історія та археологія 4 

053 Психологія 7 

016 Спеціальна освіта 4 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 4 

035.041 Філологія (Германські мови і літератури (переклад 

включно), перша – англійська) 
13 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 9 

051 Економіка 15 

014.04 Середня освіта (Математика) 2 

012 Дошкільна освіта 40 

013 Початкова освіта 16 

073 Менеджмент (ОП: Управління навчальним закладом) 12 



011 Освітні педагогічні науки 10 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 6 

Етапи вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього 

ступеня магістра денної і заочної форми навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на основі освітнього ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста, освітнього ступеня магістра): 

Етапи вступної кампанії Терміни 

реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів (вступ за  

результатами ЄВІ), https://cabinet-

mag.edbo.gov.ua/login/register 

закінчується 30 вересня; 

прийом заяв і документів від абітурієнтів для участі в 

конкурсному відборі на навчання за кошти державного 

замовлення (спеціальності: 012 Дошкільна освіта, 013 

Початкова освіта, 014.04 Середня освіта (Математика), 

014.08 Середня освіта (Фізика) 

20.09.2021 - 27.09.2021 р. 

фахове вступне випробування для участі в конкурсному 

відборі на навчання за кошти державного замовлення 

(спеціальності: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова 

освіта, 014.04 Середня освіта (Математика), 014.08 

Середня освіта (Фізика) 

28.09.2021 р. 

оприлюднення рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти 

державного замовлення (спеціальності: 012 Дошкільна 

освіта, 013 Початкова освіта, 014.04 Середня освіта 

(Математика), 014.08 Середня освіта (Фізика) 

29.09.2021 р. 

зарахування вступників на навчання за кошти 

державного замовлення (спеціальності: 012 Дошкільна 

освіта, 013 Початкова освіта, 014.04 Середня освіта 

(Математика), 014.08 Середня освіта (Фізика) 

30.09.2021 р. 

прийом заяв і документів від абітурієнтів для участі в 

конкурсному відборі на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

20.09.2021 - 30.09.2021 р. 

вступні випробування для участі в конкурсному відборі 

на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
04.10.2021 - 05.10.2021 р. 

оприлюднення рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування на місця 

для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

07.10.2021 р. 

зарахування вступників на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 
11.10.2021 р. 
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Вступні випробування. 

Абітурієнти, які вступають на основі освітнього ступеня бакалавра, подають 

результат єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та складають фахове 

вступне випробування в університеті. 

Абітурієнти, які вступають на основі освітнього ступеня магістра, освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста складають іспит з іноземної мови (за бажанням  

можуть подати  результат єдиного вступного іспиту з іноземної мови), а також 

складають фахове вступне випробування в університеті. 

Програми фахових вступних випробувань розміщені на сайті університету 

(http://mdu.edu.ua/?page_id=35750). 

Інструкція щодо реєстрації електронних кабінетів та подачі електронних 

заяв (вступ з сертифікатом ЄВІ): 

https://vstup.edbo.gov.ua/files/Instrukciya_EK_EVI_EFVV_2021.pdf 

Перелік документів для вступу: 

Вступники для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня 

бакалавра, освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;  

тільки у паперовій формі: 

при вступі на основі освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста (вступ без результату ЄВІ); 

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові, 

дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається 

вступ; 

у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження 

фотополімерних технологій їх виготовлення; 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в 

електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії 

закладу вищої освіти. 

Під час подання документів вступник особисто пред’являє оригінали: 

• документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

• ідентифікаційного коду; 

• військово-облікового документа -  для військовозобов'язаних (крім випадків, 

передбачених законодавством); 

• документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

• екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови та 

екзаменаційну картку до екзаменаційного листка; 

До оригіналів вступник додає:  
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• копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про 

Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

• копію ідентифікаційного коду; 

• копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством); 

• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

• копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної мови; 

• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

• картонну папку-швидкозшивач та 8 файлів. 

Прийом документів здійснюється: 

Спеціальності 
Номер аудиторії, в якій приймають 

документи 

035.041 Філологія (Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – 

англійська) 

035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика) 

014.01 Середня освіта (Українська мова і 

література) 

01.501 (Нікольська,24, корпус №1, 

п’ятий поверх) 

014.04 Середня освіта (Математика) 

014.08 Середня освіта (Фізика) 

122 Комп’ютерні науки 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

073 Менеджмент (ОП: Менеджмент) 

051 Економіка 

02.216 (Нікольська,24, корпус №2 

(механіко-математичний факультет), 

другий поверх) 

014.13 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

014.03 Середня освіта (Історія) 

032 Історія та археологія 

016 Спеціальна освіта 

053 Психологія 

02.411 (Нікольська,24, корпус №2 

(механіко-математичний факультет), 

четвертий поверх) 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

073 Менеджмент (ОП: Управління 

навчальним закладом) 

011 Освітні, педагогічні науки 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

01.410 (Нікольська,24, корпус №1, 

четвертий поверх) 

Телефон приймальної комісії: (0512) 76-89-99. 


