ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ЗА ВЕЧІРНЬОЮ ФОРМОЮ
Що є основою для отримання другої вищої освіти, починаючи з 1 курсу?
Зарахування на перший курс підготовки бакалаврів в якості другої вищої освіти
(підготовка з другої спеціальності) здійснюється на загальних умовах, тобто на основі
документу про повну загальну середню освіту та сертифікатів зовнішнього тестування
2016 року з трьох вступних предметів відповідно до вибраної спеціальності
(нормативний 4-річний термін підготовки бакалаврів). Перелік необхідних вступних
предметів вказаний на сайті НГУ http://www.nmu.org.ua (Абітурієнту → Правила
прийому НГУ в 2016 р. → Додаток 3.1 і 3.2) і на сайті Міжгалузевого інституту
безперервної освіти (МІБО) http://mibo.nmu.org.ua (Вечірня освіта → Напрями
підготовки). Така підготовка може здійснюватись одночасно з отриманням першої вищої
освіти.
Можлива також підготовка бакалаврів протягом 3 років після закінчення коледжу чи
технікуму на основі повної загальної середньої освіти, диплома молодшого спеціаліста
спорідненого напряму і вступних фахових випробувань НГУ. Такі вступники можуть бути
зараховані в число студентів з 1 курсу і навчатись в академічних групах зі скороченим (3річним) терміном підготовки або з 2 курсу і навчатись в групах з нормативним (4-річним)
терміном підготовки бакалаврів. Перелік споріднених спеціальностей за освітньокваліфікаційним рівнем (ОКР) молодший спеціаліст і бакалавр вказаний на сайті НГУ
http://www.nmu.org.ua (Абітурієнту → Правила прийому НГУ в 2015 р. → Додатки 3.1 і
3.2) і на сайті МІБО http://mibo.nmu.org.ua (Вечірня освіта → Напрями підготовки). Особи
з дипломом молодшого спеціаліста за іншою (неспорідненою) спеціальністю проходять
додаткові вступні випробування і виконують додатковий навчальний план.
Які існують умови для прискореного отримання другої вищої освіти, починаючи з 2
або 3 курсу?
В 2016 році можливі два варіанта вступу на вакантні місця 2-го або 3-го курсів
підготовки бакалаврів за умови допустимої академічної різниці:
– на 2-й курс студентів (з пред’явленням навчальної карти студента) для здобуття
другої вищої освіти на умовах одночасного навчання за двома напрямами та формами,
наприклад, за денною і вечірньою формою;
– на 2...3 курси фахівців з базовою або повною вищою освітою (з пред’явленням
диплома бакалавра, спеціаліста або магістра) для здобуття другої вищої освіти.
Прийом заяв на вакантні місця 2...3 курсів: 15 липня ... 13 серпня.
Вступні випробування: з української мови за професійним спрямуванням і іноземної
мови (за всіма напрямами) та інтегрований іспит з історії України і правознавства (за
гуманітарними і економічними напрямами) або з математики і фізики (за природничоматематичними і інженерно-технічними напрямами підготовки) – 14 ... 20 серпня.
Рекомендація до зарахування: 22 серпня. Зарахування: 26 серпня.
Як можна завчасно усунути (ліквідувати) академічну різницю для отримання другої
вищої освіти за вечірньою формою з 2 чи 3 курсу?
Найбільш раціональним шляхом завчасного усунення академічної різниці є вивчення
разом зі студентами вечірньої форми додаткових навчальних дисциплін, які виходять за
межі навчального плану першої вищої освіти, за декілька місяців до вступу на 2-й чи 3-й
курс (з вересня до травня). Для цього необхідно укласти договір, яким передбачається

індивідуальний графік вивчення додаткових дисциплін. Для з’ясування можливостей
завчасного усунення академічної різниці та скорочення терміну підготовки бакалаврів
можна звертатись за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19 (НГУ), корпус 4,
поверх 3, кімн.52-2 або 52-4, тел. (0562) 39-64-95, (056) 756-00-13, 756-00-59, 373-07-44,
внутр. тел.4-13 або 4-59.
Чи можна в НГУ отримати вищу військову освіту одночасно з підготовкою
бакалаврів?
Студенти очної (денної, вечірньої) або заочної (дистанційної) форми можуть пройти
підготовку офіцерів запасу одночасно з отриманням ступеню бакалавра. Прийом заяв на
підготовку офіцерів запасу: 1 березня ... 22 липня (від студентів денної форми) і 1 серпня
... 9 вересня (від студентів вечірньої і заочної форми). Вступні випробування: 16...21
травня і 25...29 липня (для студентів денної форми) та 12...16 вересня (для студентів
вечірньої і заочної форми). Зарахування: 7 серпня (студентів денної форми) та 23 вересня
(студентів вечірньої і заочної форми).
Що є основою для отримання другої вищої освіти, починаючи з 5 курсу?
Підготовка спеціалістів, магістрів здійснюється протягом 1...1,5 років на основі диплома
бакалавра (у тому числі за неспорідненою спеціальністю) та вступних випробувань з
фахових предметів та іноземної мови. Перелік споріднених напрямів за освітньокваліфікаційним рівнем (ОКР) бакалавр і спеціальностей за ОКР спеціаліст, магістр
вказаний на сайті НГУ http://www.nmu.org.ua (Абітурієнту → Правила прийому НГУ в
2016 р. → Додаток 4) і на сайті МІБО http://mibo.nmu.org.ua (Вечірня освіта → Напрями
підготовки). Додатковими умовами вступу на неспоріднені спеціальності за ОКР
спеціаліст, магістр є додаткові вступні випробування, виконання додаткового навчального
плану за вечірньою формою протягом першого року навчання та навчання лише за
договором. Офіційна нумерація курсів підготовки спеціалістів, магістрів здійснюється
цифрами 1 або 1...2. Навчання для здобуття ступеню магістра чи ОКР спеціаліста може
здійснюватись одночасно за двома спеціальностями та формами, наприклад, за денною і
вечірньою формою.
Прийом заяв на підготовку спеціалістів, магістрів – з 15 до 30 липня, вступні
випробування з фаху та іноземної мови – з 01 до 15 серпня, рекомендація до зарахування –
16 серпня, зарахування на держбюджетні (договірні) місця за умови наявності оригіналу
відповідного диплома бакалавра або спеціаліста – не пізніше 19 (26) серпня на денну
форму та 21 (26) серпня на вечірню і заочну форму.
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