
ДФН ЗФН

0,25 1. ЗНО з української мови і літератури

0,25
2. ЗНО з історії України (математики або 

іноземної мови, або біології або географії, або 

фізики, або хімії для небюджетних пропозицій)

0,5 3. Фахове вступне випробування

0,25 1. ЗНО з української мови і літератури

0,25
2. ЗНО з математики (історії України або 

іноземної мови, або біології або географії, або 

фізики, або хімії для небюджетних пропозицій)

0,5 3. Фахове вступне випробування

Вступ на перший курс за скороченим терміном навчання

Зміст

1. Кваліфікаційні вимоги.

2. Перелік спеціальностей, вступні випробування, термін навчання, кількість вакантних місць.

3. Основні дати і події для вступників на базі  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

4. Перелік документів для вступу.

1. Кваліфікаційні вимоги

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського в 2021 році приймаються на перший курс за скороченим 

терміном навчання особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю.

Молодші спеціалісти, які отримали диплом за спеціальностями:

– 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент при вступі на 1 курс із скороченим терміном навчання можуть вступати на 

довільну спеціальність з перелічених в цьому пункті;

– 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта при вступі на 1 курс із скороченим терміном навчання можуть вступати на довільну спеціальність з перелічених в цьому пункті;

Молодші спеціалісти, які отримали диплом за спеціальністю, що входить до переліку спеціальностей галузі знань 12 Інформаційні технології при вступі на 1 курс із 

скороченим терміном навчання можуть вступати на спеціальності галузі знань 12 Інформаційні технології.

15

Термін 

навчання

Ліцензійний обсяг

1 012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта. Соціальна педагогіка 1 р 10 м 0 15

№ Спеціальність Освітня програма

Ваговий 

коефіцієнт  

предмету 

ЗНО 

(іспиту)

Перелік конкурсних предметів (вступних 

іспитів)

2 013 Початкова освіта Початкова освіта. Соціальна педагогіка 1 р 10 м 0



0,25 1. ЗНО з української мови

0,25
2. ЗНО з математики (історії України або 

іноземної мови, або біології або географії, або 

фізики, або хімії для небюджетних пропозицій)

0,5 3. Фахове вступне випробування

0,25 1. ЗНО з української мови

0,25
2. ЗНО з математики (історії України або 

іноземної мови, або біології або географії, або 

фізики, або хімії для небюджетних пропозицій)

0,5 3. Фахове вступне випробування

0,25 1. ЗНО з української мови

0,25
2. ЗНО з математики (історії України або 

іноземної мови, або біології або географії, або 

фізики, або хімії для небюджетних пропозицій)

0,5 3. Фахове вступне випробування

0,35 1. ЗНО з української мови

0,25
2. ЗНО з історії України (математики або 

іноземної мови, або біології або географії, або 

фізики, або хімії для небюджетних пропозицій)

0,4 3. Фахове вступне випробування

0,25 1. ЗНО з української мови і літератури

0,25
2. ЗНО з історії України (математики або 

іноземної мови, або біології або географії, або 

фізики, або хімії для небюджетних пропозицій)

0,5 3. Фахове вступне випробування

0,25 1. ЗНО з української мови і літератури

0,25
2. ЗНО з математики (історії України або 

іноземної мови, або біології або географії, або 

фізики, або хімії для небюджетних пропозицій)

0,5 3. Фахове вступне випробування

0

3 113 Прикладна математика Інформатика 1 р 10 м 30 0

4 122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки 1 р 10 м 20

0

5 123 Комп’ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія 1 р 10 м 15 0

6 017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 1 р 10 м 10

10

7 231 Соціальна робота Соціальна робота. Соціальна педагогіка 1 р 10 м 10 0

8
072 Фінанси, банківська справа 

та страхування

Фінанси, банківська справа та 

страхування
1 р 10 м 10



0,25 1. ЗНО з української мови і літератури

0,25
2. ЗНО з математики (історії України або 

іноземної мови, або біології або географії, або 

фізики, або хімії для небюджетних пропозицій)

0,5 3. Фахове вступне випробування

0,25 1. ЗНО з української мови і літератури

0,25
2. ЗНО з математики (історії України або 

іноземної мови, або біології або географії, або 

фізики, або хімії для небюджетних пропозицій)

0,5 3. Фахове вступне випробування

Терміни

14 липня

23 липня о 18.00 годині

24 липня - 30 липня

04 серпня

16 серпня

19 серпня

30 серпня

31 серпня

10 0

9 073 Менеджмент Менеджмент 1 р 10 м 10 0

оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих 

до зарахування для навчання за кошти державного або регіонального бюджету

9 051 Економіка
Управління персоналом і економіка 

праці
1 р 10 м

3. Основні дати і події для вступників на базі  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Етапи вступної кампанії

початок прийому заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному 

відборі

закінчення прийому заяв і документів

проведення Університетом вступних випробувань

зарахування вступників для навчання за кошти державного або регіонального 

бюджету

оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих 

до зарахування на місця для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб



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 та інформаційної картки до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

• документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів замість ЗНО;

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;

• копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів замість ЗНО;

• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

• картонну папку-швидкозшивач та 8 файлів.

4. Перелік документів для вступу
Вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 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);

- для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Правил прийому;

- 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;

- у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної 

комісії закладу вищої освіти.

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти (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.


