
Реєстрація на творчий конкурс 
Для вступу до Миколаївського національного університету 

ім. В.О. Сухомлинського на спеціальність 017 Фізична культура і спорт 
творчий конкурс буде проводитись 8 серпня та 11 серпня з 8.00 год. за 
адресою: стадіон Парк Перемоги (проспект Героїв України). 

Для проходження творчого конкурсу вступнику необхідно 
зареєструватися в приймальній комісії університету особисто або за 
допомогою електронної пошти в період з 20 липня до 17.00 години 10 серпня. 

Реєстрація проходить за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, ауд. 
№ 01.121. Перелік документів, які повинен пред’явити вступник для участі в 
творчому конкурсі: 

• заяву на участь у вступному випробуванні (заповнюється на місці); 
• копію документа, що посвідчує особу; 
• фотокартку розміром 3 х 4 см ; 
• копію документа про повну загальну середню освіту або довідку 

закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня; 
• медичну довідку форми 086/о. 

Для електронної реєстрації необхідно на електронну пошту 
(mnu.vstup@gmail.com) надіслати скановані копії наступних документів: 

• заяви на участь у вступному випробуванні (зразок додається); 
• документа, що посвідчує особу; 
• фотокартки розміром 3 х 4 см ; 
• документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу 

освіти про завершення її здобуття до 10 липня; 
• медичної довідки форми 086/о. 

У разі подачі  заяви в електронному вигляді в темі електронного листа 
вступник зазначає прізвище, ім’я, по батькові і слова: «Реєстрація на творчий 
конкурс». 

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них 
за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу та екзаменаційного 
листка з фотокарткою. 

Програма творчого конкурсу розміщена на сайті університету 
(http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/mnu-2020-b-tk.pdf). 

 
 

  



Голові приймальної комісії  
ректору МНУ ім.  В.О.  Сухомлинського 
академіку НАПН України 
Будаку В.Д. 
 
абітурієнта _________________________ 
____________________________________,  

який мешкає за адресою: 
_____________________________________
_____________________________________
___________________________________ 

Телефон:  
_____________________________________ 
 
 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу допустити мене до участі в творчому конкурсі зі 
спеціальності 017 Фізична культура і спорт ____ серпня 2020 року. 
З порядком організації та проведення творчих конкурсів 
ознайомлений (-на). 

 
 

Дата            Підпис 

 

 


