
Перелік спеціальностей і конкурсних предметів (вступних іспитів), за якими здійснюється прийом на навчання  
до Коледжу Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського в 2019 році 

на основі базової загально ї середньої освіти 
 

Спеціальності ОКР  
молодшого спеціаліста Спеціалізація  

(освітня програма) 
Перелік конкурсних предметів  

(вступних іспитів) 

Мінімальна кількість балів для 
допуску до участі в конкурсі або для 

зарахування на навчання поза 
конкурсом Код Назва 

072 
Фінанси, банківська справа 
та страхування 

Фінанси, банківська 
справа та страхування 

1. Українська мова 4 

2. Математика 4 

081 Право Право 
1. Українська мова 4 

2. Історія України 4 

113 Прикладна математика 
Прикладна 
математика 

1. Українська мова 4 

2. Математика 4 

123 Комп’ютерна інженерія 
Комп'ютерна 

інженерія 
1. Українська мова 4 

2. Математика 4 

231 Соціальна робота Соціальна робота 
1. Українська мова 4 

2. Історія України 4 

 



Перелік спеціальностей і конкурсних предметів (вступних іспитів), за якими здійснюється прийом на навчання  
до Коледжу Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського в 2019 році 

на основі повної загальної середньої освіти 
 
 

Спеціальності ОКР  
молодшого спеціаліста Спеціалізація  

(освітня програма) 
Перелік конкурсних предметів 

(вступних іспитів) 

Мінімальна кількість балів для 
допуску до участі в конкурсі або для 

зарахування на навчання поза 
конкурсом Код Назва 

081 Право Право 
1. Українська мова та література 100 

2. Історія України або 
математика або іноземна 

 

100 

113 Прикладна математика Прикладна математика 
1. Українська мова та література 100 

2. Математика або фізика або 
іноземна мова 100 

123 Комп’ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія 
1. Українська мова та література 100 

2. Математика або фізика або 
іноземна мова 

100 

 



Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання  
на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний 

рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
 

Спеціальність 
Випробування Курс 

Термін 
навчання 

Кількість місць 

Код Назва За кошти 
державного бюджету 

За кошти фізичних, 
юридичних осіб 

113 Прикладна математика  
1. Українська мова 

2 курс 2 р 10 м 0 10 
2. Фахове вступне випробування 

123 Комп’ютерна інженерія 
1. Українська мова 

2 курс 2 р 10 м 0 20 
2. Фахове вступне випробування 

 
Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт) 

Для спеціальності 113 Прикладна математика: 
• Оператор комп'ютерного набору (4112) 
• Оператор комп'ютерної верстки (4112) 
• Оператор інформаційно-комунікаційних мереж (4112) 
• Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення (4113) 
• Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ) (4114) 
• Оператор електронного складання та верстання (8251) 
• Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин (8290) 

 
Для спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія: 
 

• Оператор комп'ютерного набору (4112) 
• Оператор комп'ютерної верстки (4112) 
• Оператор інформаційно-комунікаційних мереж (4112) 
• Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення (4113) 
• Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ) (4114) 
• Контролер радіоелектронної апаратури та приладів (7242) 



• Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів (7242) 
• Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка) (7242) 
• Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка) (7242) 
• Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (7242)  
• Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування (7243) 
• Оператор електронного складання та верстання (8251) 
• Складальник електровимірювальних приладів (8282) 
• Складальник мікросхем (8283) 
• Складальник напівпровідникових приладів  (8283) 
• Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин (8290) 
• Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин (8290) 

 


