
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

НА КА З  
 

21.09.2020 Миколаїв № 364 

 

Про додатковий набір на навчання 

 

З метою заповнення ліцензійного обсягу 

НАКАЗУЮ: 

1. Оголосити додатковий набір на навчання: 

1.1. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної 

середньої освіти (додаток 1). 

1.2. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра денної і заочної форми 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі освітнього 

ступеня молодшого спеціаліста, бакалавра, освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста, освітнього ступеня магістра (додаток 2). 

1.3. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра денної і заочної форми 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за відповідною 

спеціальністю (додаток 3). 

1.4. 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 (додаток 4). 

2. Контроль виконання наказу лишаю за собою. 

 

 

 

Т. в. о. ректора        А. В. Овчаренко 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проєкт наказу вносить: 

Відповідальний секретар приймальної 

комісії __________ Н. В. Михальченко 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор із науково-педагогічної роботи  

__________ О. А. Кузнецова 

Юристконсульт 

__________ О. Ю. Тимошенко 



 

 

Додаток 1 до наказу 

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 21.09.2020 № 364 

 

 

Додатковий набір для здобуття освітнього ступеня бакалавра (1-й курс 

на основі повної загальної середньої освіти) 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

оголошує додатковий набір на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

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

загальної середньої освіти. 

Перелік спеціальностей заочної форми навчання: 

Спеціальність 
Ліцензійний 

обсяг 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 35 

014.03 Середня освіта (Історія) 25 

016 Спеціальна освіта 43 

053 Психологія 54 

014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 23 

012 Дошкільна освіта 64 

013 Початкова освіта 67 

231 Соціальна робота 40 

Етапи вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра заочної форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб на основі повної загальної середньої освіти: 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 

(https://ez.osvitavsim.org.ua/) 

закінчується 30 вересня; 

Подача електронних заяв закінчується 30 вересня; 

Прийом заяв і документів (для пільгових категорій) 05.10.2020 – 16.10.2020 р. 

Вступні випробування (для пільгових категорій) 19.10.2020 – 20.10.2020 р. 

Оприлюднення рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування на місця 

для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

22.10.2020 р. 



 

 

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 
26.10.2020 р. 

Вступні випробування. 
Перелік вступних випробувань зазначено в додатку 8 до Правил прийому 

(http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/vstup2020-b-2.pdf).  

Перелік документів для вступу: 

Під час підписання заяви в паперовій формі 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»; 

 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; 

 документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, 

на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-

2; 

 сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційної картки до 

сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. 

До заяви вступник додає:  

 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 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 сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

 картонну папку-швидкозшивач та 8 файлів. 

Вступники подають документи до приймальної комісії (м. Миколаїв, 

вулиця Нікольська, 24, каб. 01.121). 

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

http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/vstup2020-b-2.pdf


 

 

Додаток 2 до наказу 

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 21.09.2020 № 364 

 

 

Додатковий набір для здобуття освітнього ступеня бакалавра (2-й курс з 

нормативним терміном навчання) 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

оголошує додатковий набір на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

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

основі освітнього ступеня молодшого спеціаліста, бакалавра, освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеня магістра. 

Перелік спеціальностей денної форми навчання: 

Спеціальність 
Ліцензійний 

обсяг 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 50 

017 Фізична культура і спорт 14 

014.03 Середня освіта (Історія) 47 

032 Історія та археологія 22 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 13 

016 Спеціальна освіта 14 

053 Психологія 23 

014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 59 

035.041 Філологія (Германські мови і літератури 

(переклад включно), перша – англійська) 
34 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 29 

122 Комп’ютерні науки 15 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 20 

073 Менеджмент 20 

292 Міжнародні економічні відносини 5 

012 Дошкільна освіта 66 

013 Початкова освіта 68 

Перелік спеціальностей заочної форми навчання: 

Спеціальність 
Ліцензійний 

обсяг 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 26 



 

 

014.03 Середня освіта (Історія) 22 

016 Спеціальна освіта 42 

053 Психологія 48 

014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 48 

035.041 Філологія (Германські мови і літератури 

(переклад включно), перша – англійська) 
22 

012 Дошкільна освіта 76 

013 Початкова освіта 82 

Етапи вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього 

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

юридичних осіб на основі освітнього ступеня молодшого спеціаліста, бакалавра, 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеня магістра: 

Прийом заяв і документів  05.10.2020 – 16.10.2020 р. 

Вступні випробування 19.10.2020 – 21.10.2020 р. 

Оприлюднення рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування на 

місця для навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

23.10.2020 р. 

Зарахування вступників на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 
26.10.2020 р. 

Вступні випробування. 

Перелік вступних випробувань зазначено в додатку 12 до Правил прийому 

до Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського в 2020 

році (дивитися на сайті університету). 

Перелік документів для вступу: 

Вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, на основі ступеня бакалавра, магістра чи освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста подають заяви тільки в паперовій формі:  

Під час подання заяви в паперовій формі 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»; 

 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; 



 

 

 сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) та 

інформаційної картки до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  

 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 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 сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для 

вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста); 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

 картонну папку-швидкозшивач та 8 файлів. 

Вступники подають документи до приймальної комісії (м. Миколаїв, 

вулиця Нікольська, 24, каб. 01.121). 

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



 

 

Додаток 3 до наказу 

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 21.09.2020 № 364 

 

 

Додатковий набір для здобуття освітнього ступеня бакалавра (1-й курс із 

скороченим терміном навчання) 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

оголошує додатковий набір на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

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

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за 

відповідною спеціальністю. 

Перелік спеціальностей денної форми навчання: 

Спеціальність Ліцензійний обсяг 

017 Фізична культура і спорт 7 

122 Комп’ютерні науки 18 

113 Прикладна математика 16 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 16 

231 Соціальна робота 4 

Перелік спеціальностей заочної форми навчання: 

Спеціальність Ліцензійний обсяг 

012 Дошкільна освіта 15 

013 Початкова освіта 10 

231 Соціальна робота 10 

Етапи вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього 

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

юридичних осіб на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

здобутого за відповідною спеціальністю: 

Прийом заяв і документів  05.10.2020 – 16.10.2020 р. 

Вступні випробування 19.10.2020 – 21.10.2020 р. 

Оприлюднення рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування на 

місця для навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

23.10.2020 р. 



 

 

Зарахування вступників на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 
26.10.2020 р. 

Вступні випробування. 

Перелік вступних випробувань зазначено в додатку 12 до Правил прийому 

до Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського в 2020 

році (дивитися на сайті університету). 

Перелік документів для вступу: 

Вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста подають заяви тільки в паперовій формі:  

Під час подання заяви в паперовій формі 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»; 

 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; 

 сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційної картки до 

сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  

 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 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 сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання; 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

 картонну папку-швидкозшивач та 8 файлів. 

Вступники подають документи до приймальної комісії (м. Миколаїв, 

вулиця Нікольська, 24, каб. 01.121). 

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



 

 

Додаток 4 до наказу 

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 21.09.2020 № 364 

 

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) 8 

032 Історія та археологія 12 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 2 

053 Психологія 13 

052 Політологія  

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 1 

035.041 Філологія (Германські мови і літератури (переклад 

включно), перша – англійська) 
5 

035.043 Філологія (Германські мови і літератури (переклад 

включно), перша – німецька) 
8 

035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика) 6 

122 Комп’ютерні науки 4 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 20 

073 Менеджмент 34 

292 Міжнародні економічні відносини 6 

014.04 Середня освіта (Математика) 10 

014.08 Середня освіта (Фізика) 3 

012 Дошкільна освіта 31 

013 Початкова освіта 3 

231 Соціальна робота 12 

Перелік спеціальностей заочної форми навчання: 

Спеціальність 
Ліцензійний 

обсяг 

014.03 Середня освіта (Історія) 21 



 

 

032 Історія та археологія 18 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 5 

053 Психологія 12 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 2 

035.041 Філологія (Германські мови і літератури (переклад 

включно), перша – англійська) 
5 

035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика) 6 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 12 

073 Менеджмент 35 

014.08 Середня освіта (Фізика) 2 

012 Дошкільна освіта 9 

231 Соціальна робота 15 

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): 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів (вступ на основі 

бакалавра за результатами ЄВІ), 

https://ez.osvitavsim.org.ua/ 

закінчується 30 вересня; 

Подача електронних заяв (вступ на основі бакалавра 

за результатами ЄВІ) 
закінчується 30 вересня; 

Прийом заяв і документів  05.10.2020 – 16.10.2020 р. 

Вступні випробування 19.10.2020 – 21.10.2020 р. 

Оприлюднення рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування на місця 

для навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб 

23.10.2020 р. 

Зарахування вступників на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 
26.10.2020 р. 

Вступні випробування. 

Перелік вступних випробувань зазначено в додатку 12 до Правил прийому 

до Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського в 2020 

році (дивитися на сайті університету). 

Перелік документів для вступу: 

Під час подання заяви в паперовій формі 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»; 

 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 (для спеціальностей з ЄВІ); 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  

 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 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; 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

 картонну папку-швидкозшивач та 8 файлів. 

Вступники подають документи до приймальної комісії (м. Миколаїв, 

вулиця Нікольська, 24, каб. 01.121). 

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


