
 

Назва* Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет» 

  

Телефон* 050 4015415,  097733026 

E-mail* postmaster@mikolaiv.e-u.in.ua,  

mykolayiv@e-u.edu.ua 

Контактна 

особа* 

Яковуник Олена Володимирівна 

Посилання на 

сайт 

www.mikolaiv.e-u.in.ua 

https://www.instagram.com/eu.mykolaiv/?utm_medium=copy_link 

https://www.facebook.com/groups/1539754492899784/?ref=share 

https://www.tiktok.com/@mykolaiv_eu?_d=secCgwIARCbDRjEFSACKAESPgo83Q2n

CzTIZUsUsA5M 

 

Адреса*: 

місто, 

вулиця, 

будинок 

м. Миколаїв, вул.. Морехідна 1 в/3 

Рівень 

акредитації* 

IV рівень акредитації 

Форма 

власності*: 

державна, 

недержавна і 

т.д. 

Приватна 

Напрями 

навчання* 

08 Право (081 Право) 

07 Управління та адміністрування (072 Фінанси, банківська справа та 

страхування; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність) 

12 Інформаційні технології (121 Інженерія програмного забезпечення; 122 

Комп`ютерні науки; 125 Кібербезпека) 

Безкоштовне 

навчання: 

так/ні 

ні 

Платне 

навчання: 

так/ні 

так 

Військова 

кафедра: 

так/ні 

так 

Наявність 

гуртожитку: 

так/ні 

так 

Аспірантура, 

докторантура

: так/ні 

так 

Післядиплом так 

http://www.mikolaiv.e-u.in.ua/
https://www.instagram.com/eu.mykolaiv/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/groups/1539754492899784/?ref=share
https://www.tiktok.com/@mykolaiv_eu?_d=secCgwIARCbDRjEFSACKAESPgo83Q2nCzTIZUsUsA5M
https://www.tiktok.com/@mykolaiv_eu?_d=secCgwIARCbDRjEFSACKAESPgo83Q2nCzTIZUsUsA5M


на освіта: 

так/ні 

Опис 

навчального 

закладу 

Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет» створена 1 квітня 1997 р.  

 Філія розташована в  сучасному 4-поверховому  корпусі у центрі міста. Просторі 

аудиторії та комп`ютерні класи  обладнані сучасними зручними меблями та 

комп`ютерною технікою.  До послуг студентів та викладачів — окрема лінії 

Internet, електронна бібліотека. та безкоштовний доступ до Wi-Fi. 

У філії постійно працюють спортивні секції, творчі об`єднання, проводяться 

зустрічі, конференції, святкування. 

Підготовчі 

курси 

так 

Форма 

навчання*: 

денна, заочна 

і т.д. 

Денна, заочна 

Типи 

освітньо-

кваліфікацій

них рівнів*: 

бакалавр, 

магістр і т.д. 

Освітньо-професійний ступень «фаховий молодший бакалавр», Освітній рівень 

«бакалавр», «магістр» 

Перелік 

факультетів* 

Факультет Економіки та менеджменту,  

Факультет Інформаційних систем  і технологій 

Юридичний факультет 

Перелік 

документів, 

необхідних 

для вступу до 

ВНЗ 

- документи про освіту з додатком (оригінал); 

- сертифікати українського центру оцінювання якості освіти; 

- паспорт.(копія); 

- ідентифікаційний код (копія); 

- 6 фотокарточок розміром 3х4; 

- для юнаків – військовий квиток, або приписне свідоцтво (копія) 

- при наявності пільг, документи, які підтверджують пільги 

Термін подачі 

документів 

для вступу до 

ВНЗ 

30.06.- 22.07.2022,(денна заочна форма) 

Додатковий набір: 

 08.08.-19.08.2022(денна, заочна форма); 

13.09-09.10.2022 (заочна форма); 

25.10-20.11.2022(заочна форма) 

Додаткова 

інформація 

Випускники  9-х  класів запрошуються на навчання  за освітньо-професійним 

ступенем  «фаховий молодший бакалавр» з одночасним здобуттям повної 

загальної середньої освіти, вступ БЕЗ ЗНО, за спеціальностями: 

- 081 Право 

- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (термін навчання 2 

роки 10 місяців) 

- 121 Інженерія програмного забезпечення  (термін навчання 3 роки 10 

місяців) 

На 2 курс зарахування відбувається; 

- при наявності диплома «кваліфікованого  робітника»; 

- при наявності ЗНО з Української мови і літератури та будь якого іншого 

предмету (на вибір) 

-  на основі Атестату про повну загальну середню освіту (11 класів), за умови 

складання вступних іспитів. 

Випускники  з  дипломами  «фахового молодшого бакалавра», або «молодшого 

спеціаліста  зараховуються на ІІІ курс університету, за наданням сертифікатів 

ЗНО : з Української мови та літератури та іншого предмета на вибір. 



Університет запрошує на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«бакалавр»  випускників 11 класів, за результатами ЗНО  з української мови та 

літератури, математики, та інший предмет (за вибором) за наступними 

спеціальностями: 

-081 Право: 

- 072 Фінанси, банківська справа та страхування;  

- 073 Менеджмент;  

- 122 Комп`ютерні науки   

Для вступу на спеціальність  081 Право  потрібно  скласти  ЗНО з української 

мови та літератури,  Історії України  та за вибором  з іноземної мови або 

математики. 

 

 

 


