Вступ на скорочений термін навчання
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Кваліфікаційні вимоги
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня бакалавра в
Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського в
2019 році приймаються на перший курс за скороченим терміном навчання
особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за
відповідною спеціальністю.
Перелік спеціальностей (прийом за скороченим терміном навчання)
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
017 Фізична культура і спорт
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
113 Прикладна математика
123 Комп’ютерна інженерія
231 Соціальна робота
Вступні випробування.
1. Фахове вступне випробування із профільної дисципліни.
2. ЗНО з української мови (при вступі на спеціальності «071 Облік і
оподаткування», «072 Фінанси, банківська справа та страхування»,
«073 Менеджмент»).
Термін навчання.
Термін навчання на всіх спеціальностях складає 1 рік 10 місяців.
Основні дати і події для вступників на базі ОКР МС, на основі ступеня
бакалавра, магістра чи ОКР спеціаліста
Етапи вступної кампанії
Терміни
Початок прийому заяв і документів від
10 липня
абітурієнтів для участі в конкурсному відборі
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Закінчення прийому заяв і документів
Проведення Університетом вступних випробувань
Оприлюднення рейтингового списку вступників із
зазначенням рекомендованих до зарахування на
місця для навчання за державним замовленням
Зарахування вступників на навчання за державним
замовленням, за кошти фізичних та юридичних
осіб, за рахунок цільових державних кредитів
Дозарахування (можливе за наявності вакантних
місць) на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб

22 липня о 18.00
23 липня – 30 липня
01 серпня
05 серпня
30 серпня

Перелік документів для вступу.
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня бакалавра за
скороченим терміном навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста вступники подають заяви тільки в паперовій формі:
Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє
оригінали:
• документа, що посвідчує особу;
• 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;
• сертифікат ЗНО з української мови (при вступі на спеціальності
«071 Облік і оподаткування», «072 Фінанси, банківська справа та
страхування», «073 Менеджмент»).
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України
або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які
проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням
особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий
освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка
державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без
подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і
повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до
нього.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
• копію документа (одного з документів), що посвідчує особу
• копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних
(крім випадків, передбачених законодавством);
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• копію документа державного зразка про раніше здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
• копію сертифіката ЗНО з української мови (при вступі на
спеціальності «071 Облік і оподаткування», «072 Фінанси,
банківська справа та страхування», «073 Менеджмент»);
• медичну довідку 0-86;
• чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.
Конкурсний відбір.
Конкурсний бал вступника визначається оцінкою, отриманою на
фаховому вступному випробуванні. Для вступу на навчання для здобуття
ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07
«Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1+П2,
де П1– оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з
української мови і літератури, П2– оцінка фахового вступного випробування
(за шкалою від 100 до 200 балів).
Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншими
спеціальностями окрім 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста конкурсний бал розраховується за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,
де П1 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200
балів), П2 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від
100 до 200 балів).
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