
 

 

 4.1.3. Прес-реліз Миколаївського державного гуманітарного  
університету ім. Петра Могили  

Форма власності – державна 
Форма навчання – денна 
Підпорядкування –  Міністерство освіти і науки України 
Фінансування  – Державне Управління Справами при Президенті України 

 

 Термін навчання:  бакалавр - 4 роки 
спеціаліст  - 5 років 
магістр - 6 років 
 

 
Умови вступу 
Іспити до МДГУ проводяться у формі вступного тестування з семи модулів: 
• українська мова; 
• англійська, німецька, французька мова (за вибором); 
• література або історія за вибором, крім спеціальностей, де ці предмети є профільними; 
• математика; 
• правознавство; 
• біологія, хімія або фізика за вибором; 
• історія Києво-Могилянської академії. 
Профільний блок на спеціальності складається з двох модулів: 
• іноземна філологія – українська мова, іноземна мова (англійська, німецька, французька); 
• правознавство – українська мова, правознавство; 
• політологія – українська мова, історія; 
• соціальна робота – українська мова, правознавство; 
• медичні прилади – українська мова, фізика; 
• екологія – українська мова; біологія, хімія або фізика (за вибором); 
• фінанси – українська мова, математика; 
• інтелектуальні системи – українська мова, математика. 
Інші модулі складають загальний блок. 
Тести однакові для вступників на всі факультети. 
За бажанням абітурієнт може вступати на дві спеціальності. В цьому випадку документи подаються на 

спеціальність, що вказана у заяві першою, а копія реєструється на другій спеціальності. 
Конкурсний відбір здійснюється в межах кожної спеціальності на підставі результатів тестування. Як-

що абітурієнт за результатами вступного тестування пройшов конкурсний відбір одночасно на дві спеціа-
льності, він повинен протягом п’яти робочих днів після оприлюднення результатів тестування повідомити 
Приймальну комісію в письмовій формі про спеціальність, яку він обирає для навчання. Якщо така заява 
вчасно не подана, абітурієнт зараховується на спеціальність, яку він вказав першою. 

Заяви до вступу приймаються з 1 червня по 12 липня 2002 р. включно. Вступне тестування – 14 липня 
2002 року. 

Факультет Спеціальність План 
набору 

Держ. 
замовл. 

Економічних наук Фінанси 75 60 

Еколого-медичних наук 
Екологія та охорона навколишнього середовища 25 20 
Медичні прилади і системи 50 40 

Іноземної філології Мова і література (англійська, німецька, французька) 50 40 
Комп’ютерних наук Інтелектуальні системи прийняття рішень 100 80 

Політичних наук 
Політологія 50 40 
Соціальна робота 50 40 

Правничих наук Правознавство 50 40 
Довузівської підготовки Підготовче відділення 50 - 



 

 

До заяви додаються:  
• документ про освіту (атестат) або його завірена копія;  
• залікова книжка або її завірена копія для тих, хто вчиться у ВНЗ;  
• медична довідка за формою 086-у; 
• 6 фотокарток розміром 3х4; 
• ідентифікаційний код (копія); 
• паспорт та приписне свідоцтво подаються особисто.  
Послуги, пов’язані зі вступним тестуванням, коштують 50 гривень, при вступі на другу спе-

ціальність – 30 грн. 
Абітурієнти, рекомендовані до вступу, зараховуються до числа студентів після сплати за 

додаткові навчальні послуги 900 грн. за навчальний рік. 
При університеті постійно працюють підготовчі курси та підготовче відділення: 
• вечірні курси для учнів 11 класів, запис з 1 вересня, початок занять – 20 вересня; 
• суботні для абітурієнтів з області, запис – вересень-листопад, початок занять – 1 грудня; 
• літні, запис з 1 червня, початок – після випускного вечора; 
• плануються заочні курси для шкіл області з 1 грудня; 
• підготовче відділення, прийом документів –  з 15 липня по 30 вересня, початок занять – 1 жов-

тня.  
Вступне тестування 
Абітурієнт вступає до університету на підставі результатів вступного тестування. Вступний 

тест перевіряє загальний рівень підготовки абітурієнтів в обсязі програми середньої школи, а 
також здібності вступника до навчання. 

Протягом перших двох років студенти опановують навчальні дисципліни державного міні-
муму та фундаментальні курси обраного факультету. Протягом третього, четвертого, п’ятого 
років – спеціалізуються в обраній спеціальності. 

Мовами навчання та справочинства МДГУ є українська та англійська. Починаючи з третьо-
го року навчання, студенти можуть поглиблювати знання англійської мови за профілем своєї 
спеціальності або обрати для вивчення ще одну іноземну: німецьку, французьку, іспанську та ін. 

Навчальний рік в МДГУ складається з трьох триместрів. Усередині осіннього та весняного 
триместрів є тиждень самостійної роботи. Запроваджена рейтингова система оцінки знань і са-
мостійної роботи студентів, навчально-наукові та науково-дослідні семінари, переважно пись-
мові або комбіновані форми атестації. 

Для стимулювання відмінного навчання, участі в науковій роботі та громадській діяльності 
надаються персональні та іменні стипендії, закордонне стажування. 

МДГУ співпрацює з Американською радою співробітництва у галузі освіти та вивчання мов 
(ACCELS), Інформаційною службою США “Американський дім”, Корпусом Миру США, Між-
народним фондом “Відродження”. В університеті працюють Ресурсний центр англійської мови 
та центр франкофонії. Поглибити свою фахову підготовку студенти можуть в Американському, 
Німецькому, Іспанському, Економічному та інших клубах. Добровольці Корпусу Миру США 
працюють викладачами англійської мови. Кращі студенти мають змогу брати участь у конкур-
сах на навчання за кордоном, і переможці навчаються протягом року в американських і інших 
університетах. 

Всі напрямки підготовки повністю забезпечені програмами навчання, методичними розроб-
ками, науковою літературою. Всього в університеті навчається 1600 студентів. Навчально-
виховний процес забезпечують 14 кафедр, де працюють 157 викладачів, з них: 8 дійсних членів 
і членів-кореспондентів галузевих академій, 4 заслужені діячі науки, 15 докторів і професорів, 
70 кандидатів наук та доцентів, аспіранти, іноземні викладачі. Студенти навчаються в семи на-
вчальних корпусах, сполучених в єдиний комплекс – кампус. 

Патронат за діяльністю МДГУ здійснює Наглядова рада. Очолює її голова Миколаївської 
обласної державної адміністрації. 

Патроном є Прем’єр-міністр України А.К. Кінах  
 


