
Реєстрація на індивідуальну усну співбесіду  

(для вступників, які проживають на особливо небезпечних територіях) 
Приймальна комісія Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського 

звертає увагу вступників, які прописані в містах і громадах, що належать до тимчасово окупованих 

чи особливо небезпечних територій, на те, що вступати до університету на основі повної загальної 

середньої освіти, за державним замовленням в межах квоти-2 можна за результатами індивідуальної 

усної співбесіди або результатами національного мультипредметного тесту або ЗНО. 

Абітурієнти, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

та прописані в містах і громадах, що належать до тимчасово окупованих чи особливо небезпечних 

територій, можуть вступати за державним замовленням в межах квоти-2 за результатами 

національного мультипредметного тесту або ЗНО, а за кошти фізичних осіб – за результатами 

індивідуальної усної співбесіди. 

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 реєстрації: 

- заяву на участь в індивідуальній усній співбесіді (заповнюється на місці); 

- копію документа, що підтверджує реєстрацію на тимчасово окупованій чи особливо 

небезпечній території (витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо 

реєстрації місця проживання або довідка №13 або 11 сторінка паперового паспорту, тощо); 

- копію документа, що посвідчує особу; 

- копію ідентифікаційного коду; 

- копію документа про освіту; 

- 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 в індивідуальній усній співбесіді; 

- копію документа, що підтверджує реєстрацію на тимчасово окупованій чи особливо 

небезпечній території (витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо 

реєстрації місця проживання або довідка №13 або 11 сторінка паперового паспорту, тощо) 

з накладанням кваліфікованого електронного підпису вступника або одного із батьків; 

- копію документа, що посвідчує особу; 

- копію ідентифікаційного коду з накладанням кваліфікованого електронного підпису 

вступника або одного із батьків; 

- копію документа про освіту 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 на місця 

державного замовлення в межах квоти-2 та вступають за результатами індивідуальної усної 

співбесіди, в період з 29 липня по 08 серпня (попередньо засвідчивши пільгу в приймальній 

комісії), повинні подати електронну заяву для вступу через електронний кабінет!!! 
Вступникам, які беруть участь в конкурсному відборі на місця державного замовлення в межах 

квоти-2 та вступають за результатами мультипредметного тесту або ЗНО, необхідно до подачі 

першої заяви (в період з 29 липня по 16 серпня) підтвердити свою пільгу в закладі вищої освіти, 

надавши підтверджувальні документи (витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо 

реєстрації місця проживання або довідка №13 або 11 сторінка паперового паспорту)!!! 
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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): 

_________________________________________________________. 

 

 

Дата            Підпис 

 

 


