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Вступ до Коледжу на основі базової загальної середньої освіти 
 

1. Кваліфікаційні вимоги 

2. Перелік спеціальностей 

3. Вступні випробування 

4. Терміни навчання 

5. Основні дати і події для вступників на базі БЗСО 

6. Перелік документів для вступу 

 

Кваліфікаційні вимоги 

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 

Коледжі Миколаївського національного університету імені 

В.О. Сухомлинського в 2019 році особи, приймаються які здобули базову 

загальну середню освіту – для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста за денною формою здобуття освіти одночасно із здобуттям 

повної загальної середньої освіти. 

 

Перелік спеціальностей 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
 081 Право 

 113 Прикладна математика 

 123 Комп’ютерна інженерія 

 231 Соціальна робота 

 

Вступні випробування (вступні іспити в Коледжі) 

Спеціальності ОКР  

молодшого спеціаліста 

Перелік конкурсних предметів 

(вступних іспитів) 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

1. Українська мова 

2. Математика 

081 Право 
1. Українська мова 

2. Історія України 

113 Прикладна математика 
1. Українська мова 

2. Математика 

123 Комп’ютерна інженерія 
1. Українська мова 

2. Математика 

231 Соціальна робота 
1. Українська мова 

2. Історія України 
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Терміни навчання 

Спеціальності ОКР  

молодшого спеціаліста 

Нормативні терміни 

навчання 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 2 роки 10 місяці 

081 Право 2 роки 10 місяці 

113 Прикладна математика 2 роки 10 місяці 

123 Комп’ютерна інженерія 2 роки 10 місяці 

231 Соціальна робота 2 роки 5 місяців 

 

Основні дати і події для вступників на базі БЗСО 

Етапи вступної кампанії Терміни 

прийом заяв та документів, визначених розділом 

VII Правил прийому та Умов, починається 
01 липня 

прийом заяв та документів, визначених розділом 

VII Правил прийому та Умов, закінчується 

13 липня  

о 18:00 год 

вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди 

проводяться 

з 14 липня  

до 21 липня 

рейтинговий список вступників, які вступають на 

основі вступних випробувань (у тому числі за 

співбесідою, творчими конкурсами, квотами-1 та 

квотами-2), із зазначенням рекомендованих до 

зарахування формується на основі конкурсного бала 

за кожною конкурсною пропозицією з 

повідомленням про отримання чи неотримання 

ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста за державним або 

регіональним замовленням та оприлюднюється 

не пізніше 12:00 год 

23 липня 

вступники, які отримали рекомендації до зарахування, 

мають виконати вимоги до зарахування на місця 

державного або регіонального замовлення, визначені 

пунктом 1 розділу Х Правил прийому та Умов 

до 12:00 год  

27 липня 

зарахування вступників відбувається: 

за державним або регіональним замовленням 

не пізніше 18:00 год 

29 липня 

за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше  

01 серпня 

додаткове зарахування не пізніше  

30 серпня 

переведення на вакантні місця державного 

(регіонального) замовлення осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на 

основі базової загальної середньої освіти (у межах 

цих Умов), проводиться 

не пізніше  

06 серпня 
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Перелік документів для вступу 

Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста на  основі базової загальної середньої освіти подають заяви 

тільки в паперовій формі. 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто 

оригінали: 

 документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, 

яким виповнюється 14 років після 01 травня 2019 року); 

 військово-облікових документів; 

 документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється 

вступ, і додаток до нього. 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

 копію документа, що посвідчує особу; 

 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; 

 медичну довідку форми 086-о та карту щеплень (форма 63); 

 папку-швидкозшивач (для формування особової справи вступника).  

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, або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, 

подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 

та наказом № 697 відповідно. 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства 

«Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа 

про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Ця довідка дійсна 

впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на відповідний документ 

про освіту та додаток до нього. 

 


