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Кваліфікаційні вимоги 

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра в Миколаївському 

національному університеті імені В.О. Сухомлинського в 2021 році 

приймаються на перший курс особи, які здобули повну загальну середню освіту 

(ПЗСО). 

 

Перелік спеціальностей 

Факультет педагогічної та соціальної освіти 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

231 Соціальна робота 

Філологічний факультет 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша-англійська) 

035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика) 

Механіко-математичний факультет 

014.04 Середня освіта (Математика) 

014.08 Середня освіта (Фізика) 

113 Прикладна математика 

122 Комп'ютерні науки 

123 Комп’ютерна інженерія 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

073 Менеджмент 

051 Економіка 

Факультет фізичної культури та спорту 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

017 Фізична культура і спорт 

014.06 Середня освіта (Хімія) 

091 Біологія 

Факультет педагогіки та психології 

014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) 



016 Спеціальна освіта 

053 Психологія 

014.03 Середня освіта (Історія) 

032 Історія та археологія 

Вступні випробування.  

Перелік вступних випробувань зазначено в додатку 8 до Правил прийому 

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

Термін навчання. 

Термін навчання на всіх спеціальностях складає 3 роки 10 місяців.  

Основні дати і події для вступників на базі ПЗСО. 

Етапи вступної кампанії Терміни 

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів 

розпочинається 01 

липня; 

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Умов 

прийому 

розпочинається 14 

липня 

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Умов 

прийому для осіб, які вступають на основі співбесіди; 

вступних іспитів або творчих конкурсів, складених в період з 

14 по 23 липня 

закінчується о 

18.00 годині 16 

липня 

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Умов 

прийому для осіб, які вступають тільки за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання; іспитів, творчих 

конкурсів, складених з 01 по 13 липня 

закінчується о 

18.00 годині 23 

липня 

творчі конкурси проводяться в кілька сесій: для вступників на 

місця державного та регіонального замовлення  

з 01 по 13 липня 

додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які 

вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

у період з 14 по 23 

липня 

вступні іспити (для вступників на місця державного та 

регіонального замовлень) проводяться 

з 1 до 13 липня 

включно 

додаткова сесія вступних іспитів (для вступників на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб) проводяться 

з 14 до 23 липня 

співбесіди проводяться з 17 до 19 липня 

включно 

оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування 

за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти 

державного або регіонального бюджету (за державним або 

регіональним замовленням) 

здійснюється не 

пізніше 12.00 

години 20 липня 

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


виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації до 

зарахування за результатами співбесіди на місця державного 

замовлення, а також подання письмової заяви про виключення 

заяв на інші місця державного замовлення 

до 10.00 години 23 

липня 

зарахування вступників, які отримали рекомендації за 

державним замовленням за результатами співбесіди 

відбувається 

не пізніше 15.00 

години 23 липня 

виключення заяв зарахованих осіб на інші місця державного 

замовлення 

впродовж 23 липня 

оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування 

за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання 

ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або 

регіонального бюджету (за державним або регіональним 

замовленням) (основний етап) 

не пізніше 12:00 

години 20 липня 

виконання вимог до зарахування на місця державного 

замовлення за квотою 2, включаючи подання письмової заяви 

про виключення заяв на інші місця державного замовлення 

до 10:00 години 23 

липня 

зарахування вступників, які отримали рекомендації за 

державним замовленням за квотою-2 відбувається  

не пізніше 15:00 

години 23 липня 

заяви зарахованих осіб за квотою-2 на інші місця державного 

замовлення виключаються 

впродовж 23 липня 

оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування 

за квотою-2 на місця державного замовлення (завершальний 

етап) 

не пізніше 12:00 

години 29 вересня 

виконання вимог до зарахування на місця державного 

замовлення за квотою 2 

до 10:00 години 30 

вересня 

реалізація завершального етапу здійснюється шляхом 

переведення на вакантні місця державного, регіонального 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб; переведення цієї категорії вступників 

відбувається 

не пізніше 15:00 

години 30 вересня 

Формування рейтингових списків вступників, які вступають 

на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, 

творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою- 

1, квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування 

та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням 

здійснюються не 

пізніше 28 липня 



про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу 

освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за 

державним або регіональним замовленням) 

Виконання вимоги вступниками, які отримали рекомендації до 

зарахування на місця державного або регіонального 

замовлення 

до 18.00 години 02 

серпня 

Зарахування вступників за кошти державного або 

регіонального бюджету (за державним або регіональним 

замовленням) проводиться 

проводиться 09 

серпня 

переведення на вакантні місця державного, регіонального 

замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної 

середньої освіти (відповідно до Умов прийому) 

не пізніше ніж 19 

серпня 

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення 

списку рекомендованих для вступників, які вступають на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та 

фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, здійснюється 

10 серпня 

вимоги Правил прийому для зарахування за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб мають бути виконані 

до 17.00 години 16 

серпня 

зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб проводиться 

18 серпня 

дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

до 31 серпня 

 

Перелік документів для вступу 

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви: 

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; 

тільки у паперовій формі: 

для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника 

хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018 – 2021 років), співбесідою, наказом № 

560 або наказом № 697 відповідно до цих Правил; 

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні 

кошти відповідно до цих Правил; 

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у 

відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

у разі подання іноземного документа про освіту; 

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; 



у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених 

абзацом дев'ятим підпункту 1 пункту 7 розділу VII цих Правил; 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву 

в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної 

комісії закладу вищої освіти. 

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати 

заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що 

підтверджують право на вступ за співбесідою, наказом № 560 або наказом № 

697, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил. 

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з 

конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1 (за умови 

наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в 

електронній формі особисто подає підтвердні документи до приймальної 

комісії одного із обраних закладів вищої освіти. 

Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного та 

регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних 

пропозиціях, та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції. 

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»; 

• ідентифікаційного коду; 

• 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, 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 ідентифікаційного коду; 

• 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. 

 


