
Реєстрація на вступні іспити

Для  вступу  до  Миколаївського  національного  університету
ім. В.О. Сухомлинського  мають  право  проходити  вступні  випробування  у
формі  вступних  іспитів  (проводяться  університетом)  замість  зовнішнього
незалежного оцінювання наступні категорії осіб:

Категорія осіб Документи, що підтверджують категорію
Особи, які в 2021 році не брали участі в
основній  чи  додатковій  сесіях
зовнішнього  незалежного  оцінювання  з
певного(их)  навчального(их)
предмета(ів)  через  наявність
захворювання  або  патологічного  стану,
зазначеного в Переліку  захворювань та
патологічних  станів,  що  можуть  бути
перешкодою  для  проходження
зовнішнього  незалежного  оцінювання,
затвердженому  наказом  Міністерства
освіти  і  науки  України,  Міністерства
охорони здоров'я України від 29 серпня
2016 року № 1027/900, зареєстрованому
в  Міністерстві  юстиції  України  27
грудня 2016 року за № 1707/29837

інформація про захворювання або патологічний стан,
що  може  бути  перешкодою  для  проходження
зовнішнього  незалежного  оцінювання,  зазначається  в
одному із нижчезазначених документів::

• листку непрацездатності,
• довідці  про  тимчасову  непрацездатність

поліцейського, військовослужбовця Національної  гвардії
України, довідці  про  тимчасову  непрацездатність
військовослужбовця,  формі  первинної  облікової
документації  №  095/о,  або Індивідуальній  програмі
реабілітації дитини-інваліда (вікова категорія від 0 до 18
років),  Індивідуальній  програмі  реабілітації  інваліда  №
(вікова категорія від 18 років і старше),

 формі первинної облікової документації № 086/о
«Медична  довідка  (лікарський  консультаційний
висновок)»

Особи,  яким  за  рішенням  регламентної
комісії  при  регіональному  центрі
оцінювання  якості  освіти  відмовлено  в
реєстрації  для  участі  в  2021  році  в
зовнішньому  незалежному  оцінюванні
через  неможливість  створення
особливих (спеціальних) умов (за умови
подання до приймальної комісії закладу
вищої  освіти  копії  медичного висновку
за  формою  первинної  облікової
документації  №  086-3/о,  що  завірений
підписом секретаря регламентної комісії
при  регіональному  центрі  оцінювання
якості  освіти  і  печаткою  регіонального
центру  оцінювання  якості  освіти,  та
відповідного  витягу  з  протоколу
засідання  регламентної  комісії  при
регіональному центрі оцінювання якості
освіти)

Довідка про хворобу згідно з переліком (Форма №
086-3/о). «Медичний висновок про створення особливих
(спеціальних)  умов  для  проходження  зовнішнього
незалежного оцінювання»

Форма № 086-3/о оформлюється згідно з рішенням
лікарсько-консультативної  комісії  закладу  охорони
здоров'я (ЛКК) або медичної комісії з питань створення
особливих  (спеціальних)  умов  для  проходження
зовнішнього  незалежного  оцінювання  лікувально-
профілактичного закладу (медична комісія)

Форму  №  086-3/о  підписують  голова  ЛКК
(медичної  комісії)  та  члени  ЛКК  (медичної  комісії)
закладу  охорони  здоров'я  (ставляться  підписи  і
вказуються прізвища, імена, по батькові).

Форма  № 086-3/о  засвідчується  печаткою закладу
охорони  здоров'я,  на  базі  якого  працює ЛКК (медична
комісія), або печаткою ЛКК закладу охорони здоров'я (за
наявності).

Протокол  засідання  регламентної  комісії  при
регіональному центрі оцінювання якості освіти.

Особи,  визнані  постраждалими
учасниками  Революції  Гідності,
учасниками  бойових  дій  відповідно  до
Закону  України  «Про  статус  ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», у
тому  числі  ті  з  них,  які  проходять
військову  службу  (крім
військовослужбовців  строкової  служби)
в  порядку,  визначеному  відповідними
положеннями  про  проходження
військової  служби  громадянами

Посвідчення  учасника  бойових  дій  (відповідно  до
Додатку № 2 до постанови Кабінету Міністрів України
від  12  травня  1994  р.  №  302  (у  редакції  постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  22  серпня  2018  р.  №
632 ).
Посвідчення  "Постраждалий  учасник  Революції
Гідності" (Постанова КМУ від 28 лютого 2018 року №
119)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1197-07
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1197-07
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1197-07
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0535-16/paran15%23n15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0535-16/paran15%23n15


України;
Особи, звільнені з військової служби (у
тому числі демобілізовані) починаючи з
01 грудня 2019 року включно.

Військовий квиток (копія)

Громадяни  України,  які  здобули  повну
загальну середню освіту за  кордоном у
період між 01 вересня 2019 року та 30
листопада 2020 року.

1) паспортний документ;
2) документ про здобутий рівень освіти з одержаними
з  навчальних  дисциплін  оцінками  (балами),
легалізований  відповідно  до  чинного  законодавства
країни.

Особи,  місцем  проживання  яких  є
тимчасово окупована територія окремих
районів  Донецької  та  Луганської
областей,  територія  населених  пунктів
на лінії зіткнення, тимчасово окупована
територія  Автономної Республіки Крим
та  міста  Севастополя  (які  не
зареєстровані як внутрішньо переміщені
особи)  або  переселилися  з  неї  після
01 січня 2021 року

Довідка  про  реєстрацію  місця  проживання  особи
встановленого  зразка,  яка  містить  відомості  про
реєстрацію місця проживання особи у населеному пункті
на  тимчасово  окупованій  території  окремих  районів
Донецької  та  Луганської  областей,  території  населених
пунктів  на  лінії  зіткнення,  тимчасово  окупованій
території  Автономної  Республіки  Крим  та  міста
Севастополя;

*Особливості подання документів Заявником:
- документи  подаються  особисто  в  письмовій

формі;
 - за відсутності документа про освіту державного зразка

та додатка до нього Заявник подає довідку 
загальноосвітнього навчального закладу про успішне 
проходження річного оцінювання та державної 
підсумкової атестації, яка є підставою для участі в 
конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання;
- -  за  умови  участі  у  конкурсному  відборі   за

результатами вступних іспитів, сертифікат (сертифікати)
зовнішнього незалежного оцінювання не подається.

Для  проходження  вступних  іспитів  абітурієнту  необхідно
зареєструватися  в  приймальній  комісії  університету  особисто  або  за
допомогою електронної  пошти в  період  з  24  червня до  15.00  години 09
липня.

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

 заяву на участь у вступному випробуванні (заповнюється на місці,
якщо  абітурієнт  планує  вступати  на  декілька  спеціальностей  –
заповнює заяву на кожну спеціальність);

 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;
 копію  документа,  що  засвідчує  наявність  пільги  (перелік

встановлено в таблиці вище).



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

 заяву на участь у вступному випробуванні (заповнюється на місці,
якщо  абітурієнт  планує  вступати  на  декілька  спеціальностей  –
заповнює заяву на кожну спеціальність);

 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;
 копію  документа,  що  засвідчує  наявність  пільги  (перелік

встановлено в таблиці вище).
У разі подачі  заяви в електронному вигляді в темі електронного листа

вступник  зазначає  прізвище,  ім’я,  по  батькові  і  слова:  «Реєстрація  на
вступний іспит».

Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них за
наявності оригіналу документа, що посвідчує особу.

Вступні іспити будуть проводитися  12 липня о 9.00 год.
Програми  вступних  іспитів  розміщені  на  сайті  університету

(http://mdu.edu.ua/?page_id=35172).
Перелік  спеціальностей  та  вступних  іспитів  за  посиланням:

http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/vstup2021-b1.pdf

http://mdu.edu.ua/?page_id=35172
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/vstup2021-b1.pdf
mailto:mnu.vstup@gmail.com


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  складання  вступних  іспитів  12
липня 2021 року  з таких конкурсних предметів:
____________________________________,
____________________________________,
____________________________________

для вступу на спеціальність
_________________________________________________________.

Дата  Підпис


