
 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

іменіВ. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
 

НАКАЗ 
 

_28.03.2019 Миколаїв № 142_  

 

Про запровадження нових форм 

документів  

 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про вищу освіту», з метою 

поліпшення організації підготовки кадрів із вищою освітою і вдосконалення 

документообігу в університеті та на виконання наказу Міністерства освіти і 

науки від 13.02.2019р. № 179 «Про затвердження форм документів із 

підготовки фахівців у закладах вищої освіти»  

НАКАЗУЮ: 

1. Деканам факультетів: Господаренко О. В., Жигадлу Г. Б., Мороз Т. О., 

Степановій Т. М., Кіщаку І. Т.; в.о. декана механіко-математичного 

факультету Пархоменку О. Ю.; заступнику декана факультету педагогіки 

та психології Чугуєвій І. Є.; директору коледжу Царенко О. О.; начальнику 

відділу кадрів Полосковій І. В.; відповідальному секретареві приймальної 

комісії Чадаєву О. М.: 

1.1. Запровадити з 2019-2020 навчального року форми документів із 

підготовки кадрів у закладах вищої освіти відповідно до форм, 

затверджених наказом МОН України № 179 від 13.02.2019 р.: 

1) форма № Н-1.01.1.1 – заява бакалавр на основі повної загальної 

середньої освіти; 

2) форма № H-1.01.1.2 – заява бакалавр на основі молодшого спеціаліста; 

3) форма № H-1.01.2.1 – заява молодший спеціаліст на основі базової 

середньої освіти; 

4) форма № Н-1.01.2.2 – заява молодший спеціаліст на основі повної 

загальної середньої освіти; 

5) форма № Н-1.01.2.3 – заява молодший спеціаліст на основі ОКР 

робітника молодший спеціаліст; 

6) форма № H-1.01.3.1 – заява бакалавр, магістр на основі бакалавра, 

магістра; 

7) форма № H-1.01.3.2– спеціальні умови бакалавр, магістр;  

http://osvita.ua/legislation/law/2235/
http://osvita.ua/doc/files/news/603/60353/1-n-10111-zayava-bakalavr-na-osnovi-pzso_1.doc
http://osvita.ua/doc/files/news/603/60353/2-n-10112-zayava-bakalavr-na-osnovi-molo.doc
http://osvita.ua/doc/files/news/603/60353/3-n-10121-zayava-molodshiy-spetsialist-n.doc
http://osvita.ua/doc/files/news/603/60353/4-n-10122-zayava-molodshiy-spetsialist-n.doc
http://osvita.ua/doc/files/news/603/60353/5-n-10123-zayava-molodshiy-spetsialist-n.doc
http://osvita.ua/doc/files/news/603/60353/6-n-10131-zayava-bakalavr-magistr-na-osn.doc
http://osvita.ua/doc/files/news/603/60353/7-n-10132-spetsialni-umovi-bakalavr-magi.doc


 

 

8) форма № Н 1.01.4.1 – заява магістр ЄФВВ ЄВІ; 

9) форма № H-1.02 – відомість вступного випробування; 

10) форма № H-1.03.1  – наказ про зарахування на навчання; 

11) форма № H-1.03.2  – додаток до наказу про зарахування на навчання; 

12) форма № Н-2.01 – журнал реєстрації вступника в 2019; 

13) форма № H-3.01 – журнал реєстрації видачі академічних довідок; 

14) форма № H-4.01 – журнал реєстрації виданих дипломів; 

15) форма № H-5.01 – довідка-виклик. 

2.Контроль виконання наказу покласти на першого проректора 

Овчаренка А. В. 

 

 

Ректор          В. Д. Будак 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект наказу вносить:   ПОГОДЖЕНО: 

керівник навчального відділу  Перший проректор  

_________О. С. Трофимишина __________А.В. Овчаренко 

Проректор із науково-педагогічної роботи 

__________ О. А. Кузнецова  

Проректор із науково-педагогічної роботи 

__________ Р. В. Дінжос  

Начальник відділу кадрів 

__________І. В. Полоскова 

Відповідальний секретар приймальної 

комісії___________О. М. Чадаєв 

Начальник юридичного відділу 

__________М. М. Бєлан 

http://osvita.ua/doc/files/news/603/60353/8-n-102-vidomist-vstupnogo-viprobuvannya_1.doc
http://osvita.ua/doc/files/news/603/60353/9-n-1031-nakaz-pro-zarakhuvannya-na-navc.doc
http://osvita.ua/doc/files/news/603/60353/10-n-1032-dodatok-do-nakazu-pro-zarakhuv.doc
http://osvita.ua/doc/files/news/603/60353/11-n-201-zhurnal-reestratsii-vstupnikiv_1.doc
http://osvita.ua/doc/files/news/603/60353/12-n-301-zhurnal-reestratsii-vidachi-aka.doc
http://osvita.ua/doc/files/news/603/60353/13-n-401-zhurnal-reestratsii-vidanikh-di.doc
http://osvita.ua/doc/files/news/603/60353/14-n-501-dovidka-viklik.doc

