
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ 

Зарахування на перший курс з нормативним (4-річним) терміном підготовки 
бакалаврів після закінчення середньої школи здійснюється на основі документу про повну 
загальну середню освіту та сертифікатів зовнішнього тестування 2013 року або 2008...2012 
років з трьох вступних предметів відповідно до вибраного напряму підготовки з такими 
балами: ≥140 з профільного та ≥124 з інших предметів або з одного предмету <124, якщо з 
профільного предмету ≥170. Перелік необхідних вступних предметів вказаний на сайті 
НГУ http://www.nmu.org.ua в Правилах прийому до Державного ВНЗ "НГУ" (Додаток 5) 
і на сайті Міжгалузевого інституту безперервної освіти (МІБО) http://mibo.nmu.org.ua в 
розділі ”Вечірня освіта” (Напрями підготовки та вартість навчання). Вступні 
випробування НГУ для зарахування на перший курс підготовки бакалаврів можливі в тих 
випадках, коли вступник отримав повну загальну середню освіту до 2008 року або з 
поважних причин не зміг пройти зовнішнє тестування в рік вступу на перший курс. Такі 
вступника можуть також, за їх бажанням, вступати на 1 курс НГУ за сертифікатами 
зовнішнього тестування 2008-2013 років. 

Можливий також скорочений термін підготовки бакалаврів на основі повної 
загальної середньої освіти, диплома молодшого спеціаліста спорідненого напряму і 
вступних випробувань НГУ з фаху і української мови (за професійним спрямуванням). 
Такі вступники можуть бути зараховані в число студентів з 1 курсу і навчатись в 
академічних групах зі скороченим (2-річним) терміном підготовки або з 2(3) курсу і 
навчатись в групах з нормативним (4-річним) терміном підготовки бакалаврів. Перелік 
споріднених спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) молодший 
спеціаліст і напрямів за ОКР бакалавр (для 2-3 річної підготовки в НГУ випускників 
технікумів та коледжів за ОКР бакалавр) вказаний на сайті МІБО http://mibo.nmu.org.ua в 
розділі ”Вечірня освіта”, Правила прийому, 
http://mibo.nmu.org.ua/ua/vechirnia_osvita/napr9mi.pdf. 

Прийом заяв на вступ на 1 курс вечірньої і заочної форми навчання здійснюється з 10 
липня до 10 серпня, якщо вступник не складає вступних випробувань НГУ, тобто має 
відповідні сертифікати зовнішнього тестування. Якщо ж вступник складає вступні 
випробування, маючи на це право, то прийом заяв припиняється 31 липня. Вступні 
випробування проводяться з 1 до 15 серпня, а зарахування – до 25 серпня. Обов’язковою 
умовою для зарахування в НГУ є своєчасна здача вступником оригіналів документів про 
освіту і зовнішнє тестування. Вступник до своєї заяви додає наступні документи: 

 документ про освіту з додатком; 
 сертифікати зовнішнього тестування 2008...2013 років; 
 медична довідка за формою 086-о; 
 6 кольорових фотокарток 3х4 см; 
 копія довідки ДПА про ідентифікаційний номер; 
 копія паспорта (1-2 сторінки та сторінка реєстрації); 
 договір на повну компенсацію витрат на навчання. 

Правилами прийому до НГУ передбачене право вступу на 1 курс на три напрями 
підготовки НГУ. Форми підготовки (денна, вечірня, заочна) вказуються в заяві за 
пріоритетним принципом. Наприклад, якщо вступник в заяві на вступ на навчання за 
будь-яким напрямом вказав денну і вечірню форму, то це дає можливість вступнику бути 
зарахованим на вечірню форму у разі програшу конкурсного відбору на бюджетне місце 
денної форми навчання. Якщо ж вступник вказав в своїй заяві лише денну форму, то, у 
разі програшу конкурсного відбору на бюджетне місце денної форми до 11 серпня, 
питання його зарахування на вечірню форму навчання взагалі не розглядається, тому що 



прийом заяв на вечірню і заочну форму навчання закінчується раніше - 31 липня або 10 
вересня. При цьому слід відзначити, що головним пріоритетом НГУ є першочергове 
виконання державного замовлення. Тобто в НГУ не зараховуються вступники на 
контракті місця, доки не закінчиться зарахування на бюджетні місця відповідно до 
державного замовлення (до 11 серпня).  

Для підготовки до вступу і навчання в НГУ можна скористатись послугами довузівської 
підготовки МІБО за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.К.Маркса, 19, корп.4, поверх 3, к.52-
5, тел. (056) 3730710, 7880361. Ця підготовка допоможе успішно витримати конкурсний 
відбір на бюджетне місце і отримати якісну вищу освіту. 

В НГУ можливе також одночасне навчання за двома напрямами та формами, наприклад, 
за денною і вечірньою формами - сайт МІБО http://mibo.nmu.org.ua, розділ ”Вечірня 
освіта”, Загальна інформація, Друга вища освіта 
http://mibo.nmu.org.ua/ua/vechirnia_osvita/other-situations-reviews.php. 

Звертаємо увагу вступників чоловічої статі на те, що, за даними Міністерства оборони 
України, призов на строкову військову службу після 2013 року не планується. Таким 
чином, такі студенти будуть мати змогу не відволікатись на строкову військову службу в 
період отримання вищої освіти за вечірньою формою навчання. 
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