
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 №489-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 «09» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 10 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 
№ 489-уч

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Бакалавр Денна 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 10763577 100679
8

219-5762379 023791 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0256319; 2020р. - 
0256319

Інженерія 
програмного 
забезпечення

141,500

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 
№ 489-уч

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Денна 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 10642721 102001
3

219-5791436 076102 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0266481; 2020р. - 
0266481

Інжиніринг 
зварювання та 
споріднених 
процесів

130,000

2 10643260 102001
3

219-5825037 076091 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0267682; 2020р. - 
0267682

Інжиніринг 
зварювання та 
споріднених 
процесів

128,000

2



3 11160730 102001
3

219-5838195 076095 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0087824; 2022р. - 
0087824

Інжиніринг 
зварювання та 
споріднених 
процесів

146,000

3



               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 
№ 489-уч

135 Суднобудування Державна Бакалавр Денна 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 11164072 991602

219-5702858 010076 E22 01.03.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0118759; 2022р. - 
0118759

Судноремонт та 
технічне 
обслуговування 
флоту

134,000

4



               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 
№ 489-уч

135 Суднобудування Державна Бакалавр Денна 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 10649790 100096
2

219-5727727 079549 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0261416; 2020р. - 
0261416

Суднові 
енергетичні 
установки та 
устаткування

129,500

2 10652071 100096
2

219-5649671 067810 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0293409; 2020р. - 
0293409

Суднові 
енергетичні 
установки та 
устаткування

136,500

5



3 10654507 100096
2

219-5726081 067800 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0293690; 2020р. - 
0293690

Суднові 
енергетичні 
установки та 
устаткування

160,500

6



               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 
№ 489-уч

135 Суднобудування Державна Бакалавр Денна 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 10747483 978378
219-5816174 023723 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0331598; 2022р. - 
0331598

Суднокорпусобу
дування

135,500

2 10752622 978378
219-5686558 010069 E22 01.03.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0260623; 2020р. - 
0260623

Суднокорпусобу
дування

134,000

7



               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 
№ 489-уч

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Бакалавр Денна 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 10725445 100689
9

219-5699768 023823 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0249340; 2020р. - 
0249340

Експлуатація 
суднових 
автоматизованих 
систем

152,500

8



               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 
№ 489-уч

142 Енергетичне машинобудування Державна Бакалавр Денна 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 11102943 101534
7

219-2768883 094494 E17 30.06.2017 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0185215; 2022р. - 
0185215

Двигуни 
внутрішнього 
згоряння

134,000

9



               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 
№ 489-уч

144 Теплоенергетика Державна Бакалавр Денна 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 10625334 101535
7

219-4298692 34102451 XE 23.06.2008 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0356524; 2021р. - 
0356524

Енергетичний 
менеджмент

137,000

10


