
Миколаївський національний 

університет імені В. О. Сухомлинського 

Спеціальність 012 Дошкільна 

освіта 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

1. Українська мова і література. 

     2. Історія України. 

     3. Математика або іноземна мова, або біологія або географія, або фізика, або хімії. 
Форми навчання:денна; заочна (з дистанційними формами навчання) 

Термін навчання: 3 роки 10 місяців 

 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ  НА ОСНОВІ  ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»  

ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВРА ЗІ СКОРОЧЕНИМИ ТЕРМІНОМ 

НАВЧАННЯ 

• ЗНО Українська мова і література. 

• ЗНО Історія України; математика або іноземна мова, або біологія або географія, або фізика, або 

хімія. 

• Фахове вступне випробування. 

Форми навчання: заочна (з дистанційними формами навчання) 

Термін навчання: 1 рік 10 місяців 

Вступники мають право подавати сертифікат  зовнішнього  незалежного оцінювання, виданий у 

2018 – 2021 роках. 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ  НА ОСНОВІ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР» 

ТА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «СПЕЦІАЛІСТ»  ДЛЯ ЗДОБУТТЯ 

ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» 

• Єдиний вступний іспит з іноземної мови. 

• Фахове вступне випробування. 

Форми навчання:денна; заочна (з дистанційними формами навчання) 

Термін навчання: 1 роки 4 місяців 

НАШІ ПЕРЕВАГИ: 

 Навчання у висококваліфікованих  викладачів ЗВО. 

 Належне матеріально-технічне забезпечення. 

 100 % Працевлаштування в заклади дошкільної освіти. 

 Конкурентоспроможні на ринку праці вихователі закладів дошкільної освіти україни. 

 Додаткове вивчення дисциплін за вибором студентів із переліку загально університетських 

дисциплін. 

 Додаткове вивчення іноземної мови. 

 Можливість навчатися та працевлаштуватися за кордоном та отримати подвійний диплом; 

 Військова кафедра. 

 100%  Забезпечення гуртожитком. 

ПЕРСПЕКТИВИ  ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

• Вихователь закладу дошкільного освіти. 

• Вихователь-методист закладу дошкільного освіти. 

• Асистент вихователя. 

• Гувернер. 

• Директор  закладу дошкільної освіти. 

• Головний спеціаліст управляння освіти. 

 



ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ МАЄ ПОДАТИ  АБІТУРІЄНТ ОСОБИСТО 

- Документ державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього (оригінал, 

копія). 

• Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (за 2018-2021н. р.). 

• Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України). 

• Військовий квиток або приписне свідоцтво. 

• Свідоцтво про народження (для осіб, які за віком не мають паспорта). 

• Шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. 

• Документи, що надають право на пільги. 

Адреса: 

М. Миколаїв, 54001, вул.. Нікольська, 24, кімн. № 01.404 

Телефон деканату: (0512) 37-89-53 

Відділ довузівської підготовки: (0512) 37-88-44 

Ми в соціальних мережах: https://instagram.com/mnu_f_p_s_osvita?igshid=1c80z7xubxcxk 
 

 
Ми чекаємо на тебе! 

ЗРОБИ КРОК У ЩАСЛИВЕ МАЙБУТНЄ! 

Правила Прийому: http://surl.li/laqc  

 

https://instagram.com/mnu_f_p_s_osvita?igshid=1c80z7xubxcxk
http://surl.li/laqc

