
Реєстрація на індивідуальну усну співбесіду  

(для вступників на основі ПЗСО та ОКР Молодшого спеціаліста, які мають 

спеціальні умови вступу) 

Для вступу до Миколаївського національного університету 

ім. В.О. Сухомлинського деякі категорії вступників мають право проходити вступні 

випробування у формі індивідуальної усної співбесіди (проводиться університетом) 

замість національного мультипредметного тесту. Перелік категорій та документів, які 

необхідно надати для підтвердження спеціальних умов вступу зазначено в Додатку 1. 

Для проходження індивідуальної усної співбесіди абітурієнту необхідно 

зареєструватися в приймальній комісії університету особисто або за допомогою 
електронної пошти до 13.00 год. 08 серпня. 

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); 

 копію ідентифікаційного коду; 

 копію документа, що посвідчує особу; 

 копію документа про освіту; 

 копію документа, що засвідчує наявність пільги (перелік встановлено в 

Додатку 1); 

 фотокартку розміром 3 х 4 см ; 

 оригінали зазначених документів. 

Для електронної реєстрації необхідно на електронну пошту 

(mnu.vstup@gmail.com) надіслати скановані копії наступних документів: 

 заяву на участь у вступному випробуванні; 

 копію ідентифікаційного коду з накладанням кваліфікованого 

електронного підпису вступника або одного із батьків; 

 копію документа, що посвідчує особу; 

 копію документа про освіту з накладанням кваліфікованого електронного 

підпису вступника або одного із батьків; 

 копію документа, що засвідчує наявність пільги (перелік встановлено в 

Додатку 1) з накладанням кваліфікованого електронного підпису вступника 

або одного із батьків; 

 фотокартку розміром 3 х 4 см. 

В темі електронного листа вступник зазначає прізвище, ім’я, по батькові і 

слова: «Реєстрація на індивідуальну усну співбесіду». 
Індивідуальна усна співбесіда буде проводитися 9 серпня, 10 серпня та 11 

серпня о 10.00 год. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що вступники, які беруть участь в конкурсному 

відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди на основі повної загальної 

середньої освіти (на місця державного замовлення, квота-1), а на основі ОКР 

Молодшого спеціаліста за кошти фізичних осіб, в період з 29 липня по 08 серпня 

(попередньо засвідчивши пільгу в приймальній комісії), повинні подати заяву для 

вступу !!! 
Вступникам, які беруть участь в конкурсному відборі на місця державного 

замовлення на основі повної загальної середньої освіти в межах квоти-1 та вступають 

за результатами мультипредметного тесту або ЗНО, необхідно до подачі першої заяви 

(в період з 29 липня по 23 серпня) підтвердити свою пільгу в закладі вищої освіти, 

надавши підтверджувальні документи (див. Додаток 1)!!!  

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 індивідуальної усної співбесіди з 

української мови, математики та історії України для вступу на спеціальність 

(спеціальності): 

_________________________________________________________. 
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1001 Посвідчення інваліда війни
1002 Копія медичного висновку про дитину з 

інвалідністю віком до 18 років 
або копію довідки медико-соціальної 
експертизи з висновком про зв'язок 
інвалідності з подіями Революції Гідності

1003 Посвідчення інваліда війни 
1004 Копія медичного висновку про дитину з 

інвалідністю віком до 18 років 
або копію довідки медико-соціальної 
експертизи

1012 Свідоцтво про народження
1013 Документ державного зразка про загальну 

середню освіту з відзнакою 
або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів)

1011, 
1014, 
1015, 
1016

Посвідчення категорії 1 серії А синього 
кольору "Учасник ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС у 19__ році" 
або
Посвідчення категорія 1 серії Б синього 
кольору "Потерпілий від Чорнобильської 
катастрофи"
або
Посвідчення категорія 1 серії Я синього 
кольору "Потерпілий від радіаційного 
опромінення"
або
Посвідчення категорії 1 серії Я синього 
кольору "Учасник ліквідації ядерних аварій" 
(категорія 1)

Якщо такі особи рекомендовані до 
зарахування на відкриту або 

фіксовану конкурсну пропозицію, 
вони зараховуються на місця 

державного або регіонального 
замовлення (крім випадку, якщо в 

заяві зазначено: «Претендую на 
участь у конкурсі виключно на 
місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, повідомлений про 
неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця 
державного або регіонального 

замовлення»).
Якщо особи, зазначені в пунктах 2-
5 цього розділу і не були зараховані 

на місця державного 
(регіонального) замовлення мають, 

виявили бажання брати участь у 
конкурсному відборі тільки за 

результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання, мають 
право брати участь у конкурсі на 

загальних підставах відповідно до 
конкурсного бала. 

2100 Особи, які визнані особами 
інвалідністю внаслідок війни 
(пункти 11 -14 частини другої статті 
7).

Індивідуальна усна 
співбесіда

1101 Перша категорія

100 * * особи з інвалідністю внаслідок війни 
відповідно до статті 7 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»

Розділ 
VIII, 

пункт 2 

Індивідуальна усна 
співбесіда 

1100 Особи з інвалідністю внаслідок 
поранення, контузії чи інших 
ушкоджень здоров’я, одержаних під 
час участі у масових акціях 
громадського протесту в Україні з 
21 листопада 2013 року по 21 
лютого 2014 року за євроінтеграцію 
та проти режиму Януковича (далі - 
Революція Гідності), та які 
звернулися за медичною допомогою 
у період з 21 листопада 2013 року 
по 30 квітня 2014 року (пункт 10 
частини другої статті 7). 

* * особи, яким Законом України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» надано право на прийом без 
екзаменів до державних закладів вищої освіти 
за результатами співбесіди

Розділ 
VIII, 

пункт 2 

101
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Якщо такі особи рекомендовані до 100 * * особи з інвалідністю внаслідок війни Розділ Індивідуальна усна 1100 Особи з інвалідністю внаслідок 1018 Свідоцтво про народження
10112 Документ державного зразка про загальну 

середню освіту з відзнакою 
або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів)

1017, 
1019, 

10110, 
10111

Посвідчення категорії 2 серії Б сірого 
кольору "Потерпілий від Чорнобильської 
катастрофи"
або
Посвідчення категорії 2 серії Я сірого 
кольору "Потерпілий від радіаційного 
опромінення"
або
Посвідчення категорії 2 серії А синього 
кольору "Учасник ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС у 19__ році" без 
штампу "Перереєстровано"
або
Посвідчення категорії 2 серії Я синього 
кольору "Учасник ліквідації ядерних аварій"

10113 Посвідчення жовтого кольору, серія 
Д "Дитина, яка потерпіла від 
Чорнобильської катастрофи"
та Вкладка до посвідчення дитини з 
інвалідністю, пов`язаною з наслідками 
Чорнобильської катастрофи

10114 Свідоцтво про народження
10115 Документ державного зразка про повну 

загальну середню освіту з відзнакою або з 
відмінними оцінками (10, 11, 12 балів)

10119 Посвідчення жовтого кольору, серія Д 
"Дитина, яка потерпіла від Чорнобильської 
катастрофи"

10120 Свідоцтво про народження

2101 Друга категорія

3101 Діти з інвалідністю до 18 років – у 
зв'язку з Чорнобильською 
катастрофою

5101 Діти померлих осіб з числа:

учасників ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС (віднесених 
до категорії 1, 2), смерть яких 
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Якщо такі особи рекомендовані до 100 * * особи з інвалідністю внаслідок війни Розділ Індивідуальна усна 1100 Особи з інвалідністю внаслідок 10121 Посвідчення категорії  3  «Учасник 
ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС у 19__ році»
або один із документів 1011, 1014, 1015, 
1016
або один із документів 1017, 1019, 10110, 
10111

10122 Свідоцтво про смерть одного (обох) батьків

10123 Довідка (додаток № 2), затверджена 
Порядком видачі посвідчень особам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, та іншим категоріям громадян, 
затвердженим Постановою

10124 Документ державного зразка про повну 
загальну середню освіту з відзнакою або з 
відмінними оцінками (10, 11, 12 балів)

10125 Свідоцтво про народження
10126 Документ державного зразка про повну 

загальну середню освіту з відзнакою або з 
відмінними оцінками (10, 11, 12 балів)

10127 Посвідчення І категорії «Учасник ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 
19__ році»

1021 Посвідчення по інвалідності
1022 Копія медичного висновку про дитину з 

інвалідністю віком до 18 років або копія 
довідки медико-соціальної експертизи

1023 Рекомендація органів охорони здоров'я та 
соціального захисту населення

1031 Посвідчення "Постраждалий учасник 
Революції Гідності" (Постанова КМУ від 28 

Особи цих категорій беруть участь 
у конкурсному відборі за 

до категорії 1, 2), смерть яких 
пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою

з числа учасників ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС, 
віднесених до 3 категорії, смерть 
яких пов’язана з Чорнобильською 
катастрофою 

6101 Діти потерпілих від Чорнобильської 
катастрофи (віднесених до категорії 
1)

102 * * особи з інвалідністю, які неспроможні 
відвідувати заклад освіти  (за рекомендацією 
органів охорони здоров’я та соціального 
захисту населення)

Розділ 
VIII, 

пункт 2 

Індивідуальна усна 
співбесіда 

103 * * особи, визнані постраждалими учасниками 
Революції Гідності, учасниками бойових дій 

Розділ 
VIII, 

Індивідуальна усна 
співбесіда та/або 
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Якщо такі особи рекомендовані до 100 * * особи з інвалідністю внаслідок війни Розділ Індивідуальна усна 1100 Особи з інвалідністю внаслідок 

1041 Свідоцтво про народження вступника
1042 Свідоцтво про смерть батьків
1043 Копія рішення органу опіки та піклування 

про надання статусу дитини-сироти 
або дитини, позбавленої батьківського 
піклування, 
або витяг з обліково-статистичної картки 
дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування

1044 Свідоцтво про народження вступника

1045 Копія рішення органу опіки та піклування 
про надання статусу дитини-сироти 
або дитини, позбавленої батьківського 
піклування, 
або витяг з обліково-статистичної картки 
дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування

Революції Гідності" (Постанова КМУ від 28 
лютого 2018 року № 119) 
або 
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 )

у конкурсному відборі за 
результатами індивідуальної усної 

співбесіди або зовнішнього 
незалежного оцінювання 2019-2021 
років (у будь-яких комбінаціях за їх 

вибором), національного 
мультипредметного тесту 2022 

року. Якщо такі особи допущені до 
конкурсного відбору на відкриту 

або фіксовану конкурсну 
пропозицію на основі ПЗСО, вони 

беруть участь у конкурсному 
відборі в межах квоти-1 на місця 

державного або регіонального 
замовлення (крім випадку, якщо в 

заяві зазначено: "Претендую на 
участь у конкурсі виключно на 
місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, повідомлений про 
неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця 
державного або регіонального 

замовлення".

Беруть участь у конкурсному 
відборі в межах квоти-1 на місця 

державного або регіонального 
замовлення (крім випадку, якщо в 

заяві зазначено: "Претендую на 
участь у конкурсі виключно на 
місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, повідомлений про 
неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця 
державного або регіонального 

замовлення"

1104

2104 Діти, позбавлені батьківського 
піклування у зв’язку з позбавленням 
батьків батьківських прав

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

VIII, 
пункт 3

співбесіда та/або 
НМТ (ЗНО)

Квота-1

Дитина-сирота, в якої померли або 
загинули батьки

104 * * діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування, особи з їх числа

Розділ 
VIII, 

пункт 5

Індивідуальна усна 
співбесіда або 

Творчий конкурс
Квота 1
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Якщо такі особи рекомендовані до 100 * * особи з інвалідністю внаслідок війни Розділ Індивідуальна усна 1100 Особи з інвалідністю внаслідок 107 * * громадяни України, місцем проживання яких є 
територія проведення антитерористичної 
операції / операції об'єднаних сил (на період її 
проведення), територія здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях (на період їх 
здійснення), територія населених пунктів на 
лінії зіткнення або які переселилися з неї після 
01 січня 2022 року

Розділ 
VIII, 

пункт 4

Індивідуальна усна 
співбесіда та/або 

НМТ (ЗНО)
Квота 2

1071 Довідка про реєстрацію місця проживання 
особи встановленого зразка, яка містить 
відомості про реєстрацію місця проживання 
особи у населеному пункті на лінії зіткнення 
або території проведення антитерористичної 
операції, території здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях АБО у разі відсутності 
в документі, що посвідчує особу, відмітки 
про реєстрацію місця проживання на 
тимчасово окупованих територіях України, 
підтвердження факту проживання може 
здійснюватися на підставі відомостей, 
зазначених у документах, визначених в 
абзаці третьому частини сьомої статті 4 
Закону України «Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб", 
копіях документів, до яких вносяться 
відомості про місце проживання та/або 
довідки про реєстрацію місця проживання 
батьків (одного з батьків), в яких зазначено 
місце проживання на відповідних 
територіях» 

Беруть участь у конкурсному 
відборі за результатами вступних 
іспитів (з урахуванням 
особливостей проходження 
державної підсумкової атестації в 
Освітніх центрах «Крим-Україна» 
або без такого врахування для осіб, 
які отримали документ про повну 
загальну середню освіту) та/або 
зовнішнього незалежного 
оцінювання (у будь-яких 
комбінаціях за їх вибором)
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Якщо такі особи рекомендовані до 100 * * особи з інвалідністю внаслідок війни Розділ Індивідуальна усна 1100 Особи з інвалідністю внаслідок 108 * * особи, які проживають на тимчасово 
окупованій території (які не зареєстровані як 
внутрішньо переміщені особи) або 
переселилися з неї після 01 січня 2022 року

Розділ 
VIII, 

пункт 4

Індивідуальна усна 
співбесіда та/або 

НМТ (ЗНО)
Квота 2

1081 Довідка про реєстрацію місця проживання 
особи встановленого зразка, яка містить 
відомості про реєстрацію місця проживання 
особи у населеному пункті на тимчасово 
окупованій території АБО у разі відсутності 
в документі, що посвідчує особу, відмітки 
про реєстрацію місця проживання на 
тимчасово окупованих територіях України, 
підтвердження факту проживання може 
здійснюватися на підставі відомостей, 
зазначених у документах, визначених в 
абзаці третьому частини сьомої статті 4 
Закону України «Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб", 
копіях документів, до яких вносяться 
відомості про місце проживання та/або 
довідки про реєстрацію місця проживання 
батьків (одного з батьків), в яких зазначено 
місце проживання на відповідних 
територіях» 

Беруть участь у конкурсному 
відборі за результатами вступних 
іспитів (з урахуванням 
особливостей проходження 
державної підсумкової атестації в 
Освітніх центрах «Крим-Україна» 
або без такого врахування для осіб, 
які отримали документ про повну 
загальну середню освіту) та/або 
зовнішнього незалежного 
оцінювання (у будь-яких 
комбінаціях за їх вибором)

1103 Свідоцтво про народження або документи 
про усиновлення

1111 Копія свідоцтва про смерть батька (матері)

110 * * особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) 
був поліцейським, який загинув чи визнаний 
судом безвісно відсутньою особою під час 
виконання ним службових обов’язків, 
протягом трьох років після здобуття 
відповідної загальної середньої освіти

Розділ 
VIII, 

пункт 7

Переведення на 
вакантні місця 

державного або 
регіонального 

замовлення, якщо 
зараховані на 

навчання за іншими 
джерелами 

фінансування на 
відкриту або 

фіксовану (закриту) 
конкурсну 

пропозицію

111 * * діти загиблих (померлих) осіб, визначених у 
частині першій статті 10¹ Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

Розділ 
VIII, 

пункт 7

Переведення на 
вакантні місця 

державного або 

1102 Документ, що підтверджує загибель 
(зникнення безвісти) одного 
з батьків, виданий правоохоронним 
органом спеціального призначення, 
або рішення суду про визнання 
безвісно відсутнім (оголошення померлим);
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Якщо такі особи рекомендовані до 100 * * особи з інвалідністю внаслідок війни Розділ Індивідуальна усна 1100 Особи з інвалідністю внаслідок 129 * особи, яким на запит щодо можливості 
створення спеціальних умов для проходження 
національного мультипредметного тесту 
Українським центром оцінювання якості 
освіти надано відмову в їх створенні через 
відсутність організаційно-технологічних 
можливостей (за умови подання до 
приймальної комісії закладу вищої освіти 
медичного висновку, у якому зазначено про 
необхідність створення певних умов для 
проходження національного 
мультипредметного тесту, та відповідного 
підтвердження Українського центру 
оцінювання якості освіти про неможливість їх 
створення)

Розділ 
VIII, 

пункт 3

Індивідуальна усна 
співбесіда або НМТ 

(ЗНО)
Квота-1

Буде додано пізніше

1301 Довідка про хворобу згідно з переліком 
(Форма № 086-3/о)

Особи цих категорій беруть участь 
у конкурсному відборі за 

результатами індивідуальної усної 
співбесіди або зовнішнього 

незалежного оцінювання 2019-2021 
років (у будь-яких комбінаціях за їх 

вибором), національного 
мультипредметного тесту 2022 

року. Якщо такі особи допущені до 
конкурсного відбору на відкриту 

або фіксовану конкурсну 
пропозицію на основі ПЗСО, вони 

беруть участь у конкурсному 
відборі в межах квоти-1 на місця 

державного або регіонального 
замовлення (крім випадку, якщо в 

заяві зазначено: "Претендую на 
участь у конкурсі виключно на 
місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, повідомлений про 
неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця 
державного або регіонального 

замовлення".

130 * * особи, яким за рішенням регламентної комісії 
при регіональному центрі оцінювання якості 
освіти відмовлено в реєстрації для участі в 
2022 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 
«Медичний висновок про створення особливих 

Розділ 
VIII, 

пункт 3

Індивідуальна усна 
співбесіда або НМТ 

(ЗНО)
Квота-1



Код 
категорії

Ф
М

Б

Б
А

К
, М

Б

М
А

Г

Назва категорії Пункт 
ПП

Форма спец умов Код 
підкат
егорії

Назва підкатегорії Код 
документу

Назва документу Коментар

Якщо такі особи рекомендовані до 100 * * особи з інвалідністю внаслідок війни Розділ Індивідуальна усна 1100 Особи з інвалідністю внаслідок Витяг з протоколу засідання регламентної 
комісії при РЦОЯО, у якому зазначено 
причину відмови 

1331 Копія посвідчення батька/матері 
постраждалого учасника Революції 
Гідності встановленого зразка 
або копія посвідчення учасника бойових дій 
встановленого зразка 
або копія посвідчення особи з інвалідністю 
внаслідок війни

1333 Свідоцтво про народження

138 * * діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей) Розділ 
VIII, 

пункт 9

Переведення на 
вакантні місця 

державного або 
регіонального 

замовлення, якщо 
зараховані на 

навчання за кошти 
фізичних або 

юридичних осіб

1381 Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї
або
посвідчення батьків багатодітної сім'ї або 
посвідчення матері-героїні

1391 Копія посвідчення постраждалого учасника 
Революції Гідності

139 * * особи, один з батьків яких загинув або 
померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії 
чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під 

Розділ 
VIII, 

пункт 7

133 * * діти осіб (а також особи з їх числа, які здобули 
ПЗСО в рік вступу), визнаних постраждалими 
учасниками Революції Гідності, учасниками 
бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок 
війни відповідно до Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»

Розділ 
VIII, 

пункт 8

Переведення на 
вакантні місця 

державного або 

Переведення на 
вакантні місця 

державного або 
регіонального 

замовлення, якщо 
зараховані на 

навчання за кошти 
фізичних або 

юридичних осіб

«Медичний висновок про створення особливих 
(спеціальних) умов для проходження 
зовнішнього незалежного оцінювання», 
затвердженою наказом Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства охорони здоров’я 
України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 
«Деякі питання участі в зовнішньому 
незалежному оцінюванні та вступних іспитах 
осіб, які мають певні захворювання та/або 
патологічні стани, інвалідність», 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, 
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).
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