
ХЕРСОНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 
імені адмірала Макарова 

 

 

Рік заснування: 1967  

Рівень акредитації: IV 

Адреса: 73003, м. Херсон, пр. Ушакова, 44 

E-mail:  kbnuos@gmail.com 

WEB: www.kb.nuos.edu.ua 

Приймальна комісія: 

 

(0552) 42 23 00  

моб.   095 330 08 63 

           097 309 21 81 

Viber 093 873 40 23  
 

 

 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ЗДОБУВАЧІВ НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ  

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Навчання здійснюється за денною та заочною формою за кошти державного бюджету та 

за кошти фізичних  та юридичних осіб для здобуття першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти 

Для осіб, які проживають, або проживали на території м. Херсона та Херсонської 

області прийом здійснюється на основі: 

- сертифікатів ЗНО отриманих у 2019, 2020, 2021 р.  !!! Загальний конкурс; 

або 

- результатами національного мультимедійного тесту  (НМТ). !!! Загальний конкурс; 

або 

- індивідуальній усній співбесіді  +  мотиваційний лист  

!!!!!! Без складання ЗНО (МНТ) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Консультаційний пункт з питань реєстрації на ЗНО та вступу 

 до закладів освіти України: 

Адреса: 73003, м. Херсон, пр. Ушакова, 44,  каб. 201а,    каб. 108 

 

 (0552) 42 24 21                          066 256 56 22  

 Відповідальна: Година Олена Володимирівна 

E-mail: vstup.zno.kbnuos@gmail.com,   grifon1972@ukr.net 

Документи,  які  потрібно  підготувати  для  реєстрації  в  індивідуальній усній співбесіді: 

1. Копія 1 сторінки паспорта або ID карти + витяг для підтвердження місця прописки 

або фактичного проживання або листа переселенця.  Це необхідно для підтвердження 

відношення до окупованих територій.  

2. Копія ідентифікаційного кода  

3. Копії документа про здобуття повної загальної середньої освіти та  додатку до нього 

(за наявністю)  

4. Створити персональну електронну пошту  за прикладом: 

прізвище.імя.побатькові @gmail.com           (parhomenko.kateryna.fedirivna@gmail.com) 

5. Контактний телефон 

Є можливість подання документів в електронному вигляді (vstup.zno.kbnuos@gmail.com) 

*Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка проводиться 

Херсонським навчально-науковим інститутом Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова у дистанційній формі 

** Зарахування до навчального закладу відбудеться за результатами Індивідуальної усної 

співбесіди до початку основного конкурсу за результатами МНТ (ЗНО) 
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Додаток 1 

ХЕРСОНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

імені адмірала Макарова 

оголошує прийом здобувачів на перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти денної та заочної форм навчання 

ЗА  ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: 

 

Галузі та спеціальності Освітньо-професійна програма (ОПП) 

13 Механічна інженерія: 

• 135 Суднобудування 

Кораблі та океанотехніка 

Суднокорпусобудування 

Судноремонт та технічне обслуговування флоту 

Яхти та судна для водного туризму 

Суднові енергетичні установки та устаткування 

12 Інформаційні технології: 

• 121 Інженерія програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного забезпечення 

13 Механічна інженерія: 

• 131 Прикладна механіка 
Інжиніринг зварювання та споріднених процесів 

14 Електрична інженерія: 

• 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 

Електромеханіка 

Експлуатація суднових автоматизованих систем 

14 Електрична інженерія: 

• 142 Енергетичне 

машинобудування 

Холодильні машини і установки 

Двигуни внутрішнього згорання 

14 Електрична інженерія: 

• 144 Теплоенергетика 

Теплоенергетика 

Енергетичний менеджмент 

15 Автоматизація та 

приладобудування 

• 151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології  

Автоматизоване управління технологічними об’єктами 

та комплексами 

05 Соціальні та поведінкові науки: 

• 051 Економіка 

Економіка підприємства 

Економіка довкілля і природних ресурсів 

07 Управління та адміністрування: 

• 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Бізнес і приватне підприємництво.  


