
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Херсонський  навчально-науковий  інститут  Національного 

(найменування закладу освіти)

 університету  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова 

НАКАЗ
ХЕРСОН

(населений пункт)

від «22» серпня 2022 року №488-уч

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Херсонський навчально-науковий інститут 
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2022 
році та рішення приймальної комісії від «22» серпня 2022 року, протокол №29,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «05» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного (регіонального) 
бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 4 арк.

Ректор Євген ТРУШЛЯКОВ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Херсонський навчально-
науковий інститут 
Національного 
університету 

кораблебудування імені 
адмірала Макарова

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 488-уч

135 Суднобудування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10719842 975654

219-1251914 43900312 XE 01.12.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Суднові 
енергетичні 
установки та 
устаткування

170,695

2 10684892 975654

219-5821191 51874463 XE 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Суднові 
енергетичні 
установки та 
устаткування

177,025

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Херсонський навчально-
науковий інститут 
Національного 
університету 

кораблебудування імені 
адмірала Макарова

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 488-уч

135 Суднобудування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10847583 998151
219-5306131 49527779 XE 24.06.2017 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Суднокорпусобу
дування

162,728

2



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Херсонський навчально-
науковий інститут 
Національного 
університету 

кораблебудування імені 
адмірала Макарова

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 488-уч

142 Енергетичне машинобудування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10654605 968202
219-8086127 219681 Б 21.07.1988 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Двигуни 
внутрішнього 
згоряння

164,911

2 10655688 968202

219-6272813 52819352 XE 05.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Двигуни 
внутрішнього 
згоряння

159,454

3



3 10662930 968202
219-8061160 41953184 MK 24.02.2012 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Двигуни 
внутрішнього 
згоряння

159,890

4


