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1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Положення «Про організацію прийому до Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова при вступі на навчання на основі раніше 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) у 2021 році» (далі Положення) є 

внутрішнім документом університету, що регламентує умови та організацію прийому на 

навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста), 

здобутого за цією або іншою спеціальністю (напрямом підготовки), а також для здобуття 

ступеня бакалавра за скороченими (нормативними) програмами підготовки і паралельного 

здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю. 

Нормативно-правову базу Положення складають:  

– Закон України “Про освіту” (в редакції 16 січня 2020 року); 

– Закон України “Про вищу освіту” (в редакції 16 січня 2020 року); 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 "Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими 

установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми 

власності" (в редакції 03 грудня 2019 року); 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти» (в редакції 11 лютого 2017 року); 

– наказ Міністерства освіти України від 15.07.1996 р. № 245 “Про затвердження 

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих 

закладів освіти”; 

– наказ Міністерства освіти України від 06.11.2015 р. № 1151 «Про особливості 

запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2015 року № 266» (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і 

науки № 419 від 12.04.2016 р.); 

– наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 р. № 1274 “Про 

затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році”, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508; 

– наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2021 р. № 499 “Про 

затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року 

№ 1274”; 

– Статут НУК ім. адм. Макарова; 

– правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова в 2021 році. 

Усі питання, пов’язані з прийомом до НУК ім. адм. Макарова, вирішуються 

приймальною комісією. 
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2 УМОВИ ПРИЙОМУ 

2.1 Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) 

відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2015 року № 266. 

Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного рівня 

вищої освіти та спеціальності. Прийом на навчання на другий та наступні курси 

здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Ліцензований обсяг при 

зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного рівня вищої освіти та спеціальності 

обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня. 

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які 

сформовані НУК ім. адм. Макарова. 

2.2 На навчання для здобуття (продовження здобуття) ступеня магістра на основі 

ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста), здобутого за цією або іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки), а також для здобуття (продовження здобуття) ступеня бакалавра 

за скороченими програмами підготовки чи паралельного здобуття ступеня бакалавра за 

іншою спеціальністю до НУК ім. адм. Макарова приймаються громадяни України, 

іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким 

надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні 

на законних підставах, мають відповідний ступінь (ОКР) (додатки 1, 3, 4 Правил прийому 

на навчання для здобуття вищої освіти в НУК ім. адм. Макарова в 2021 році) та виявили 

бажання здобути вищу освіту. 

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в НУК ім. адм. 

Макарова на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний 

ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого 

бюджету. Особи, які здобули ОКР спеціаліста за кошти державного або місцевого 

бюджету (за державним або регіональним замовленням), можуть здобувати ступінь 

магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у 

пункті 3.5 Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2021 році. 

Особи, які навчаються в НУК ім. адм. Макарова, мають право на навчання 

одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої 

освіти. 

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями 

(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями, 

формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків 

поєднання спеціалізацій (предметних спеціалізацій) в одній освітній програмі. 

2.3 Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:  
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особи, які здобули повну загальну середню освіту або ОКР молодшого спеціаліста, 

ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра – для здобуття ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра;  

особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста), – для здобуття 

ступеня магістра. 

Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або 

регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним 

ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої 

освіти в НУК ім. адм. Макарова за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до 

державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки 

фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого 

бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658. 

2.4 Вступники приймаються на навчання на перший курс. 

Особам, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого 

бакалавра, ОС молодшого бакалавра, НУК ім. адм. Макарова може перезарахувати 

кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра 

(за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть прийматись 

на другий (старші) курс(и) або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для 

здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть 

прийматись на перший або старші курси (у тому числі зі скороченим строком навчання). 

Здобувачі вищої освіти ОКР спеціаліста на основі ступеня бакалавра або раніше 

здобутого ступеня вищої освіти, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з 

академічною відпусткою, мають право бути поновленими для завершення навчання за цим 

самим ОКР за індивідуальним навчальним планом за тією самою або спорідненою в 

межах галузі знань спеціальністю у НУК ім. адм. Макарова або в іншому закладі вищої 

освіти. 

2.5 Прийом до НУК ім. адм. Макарова на навчання на всі ступені здійснюється на 

конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування. 

2.6 На навчання для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю (іншою 

спеціалізацією) приймаються вступники на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста), 

здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). 

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються 

особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або 

здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання 

за іншою спеціальністю в НУК ім. адм. Макарова є виконання вимог, аналогічних 

переведенню на спеціальність відповідно до законодавства. 
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На навчання для отримання паралельної вищої освіти приймаються студенти 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, у т.ч. 

відокремлених структурних підрозділів, які не менше одного року здобувають ступінь 

бакалавра та виконують навчальний план у повному обсязі, для здобуття ступеня 

бакалавра за іншою спеціальністю на другий (старший) курс в НУК ім. адм. Макарова за 

іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до 

цього Положення. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та 

фізичних осіб за контрактом. 

2.7 Прийом документів на навчання для здобуття другої вищої освіти (іншої 

спеціальності (спеціалізації)) здійснюється в чотири етапи – з 01 по 23 липня, з 02 по 16 

серпня, з 01 по 30 вересня та з 26 жовтня по 19 листопада 2021 р. приймальною 

(відбірковою) комісією. 

Прийом на навчання для здобуття паралельної вищої освіти (на вакантні місця в 

межах ліцензованого обсягу) здійснюється з 1 серпня по 30 вересня 2021 року 

приймальною (відбірковою) комісією. 

2.8 Прийом до НУК ім. адм. Макарова для здобуття ступеня бакалавра на перший 

курс зі скороченим терміном навчання осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, ОПС 

фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра здійснюється на місця 

державного замовлення лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань 

спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким 

надається особлива підтримка (додаток 2, 3 Правил прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в НУК ім. адм. Макарова). 

Прийом до НУК ім. адм. Макарова для здобуття ступеня бакалавра на другий 

(третій) курси з нормативним строком навчання на вакантні ліцензійні місця осіб, які 

здобули ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС 

молодшого бакалавра здійснюється на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Особливості прийому встановлюються приймальною комісією НУК ім. адм. 

Макарова. 

2.9 Приймальна комісія Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова подає у встановленому порядку отримані від вступників відомості до 

ЄДЕБО. 

 

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ 

3.1 Для перевірки достовірності даних за допомогою ЄДЕБО, поданих вступником 

для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра, а також для 

здобуття ступеня бакалавра за скороченими програмами підготовки чи паралельного 

здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, створюються фахові атестаційні 

комісії. Комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в 

паперовій формі (обчислює в разі відсутності), визначає відповідність (спорідненість), 
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отриманої вступником вищої освіти, напряму (спеціальності) при вступі, ухвалює їх своїм 

рішенням і передає на затвердження приймальній комісії НУК ім. адм. Макарова для 

внесення інформації до ЄДЕБО; формує список вступників, які будуть складати фахове 

вступне випробування; визначає додаткові бали, виконує інші функції, пов’язані з 

прийомом вступників. Склад фахових атестаційних комісій затверджується ректором 

університету щорічно. 

До складу комісії входять: директор (декан) – голова комісії, його заступники, 

завідувачі, професори або доценти випускаючих кафедр, працівники приймальної комісії, 

представники громадських організацій (за згодою), науково-педагогічні працівники інших 

навчальних закладів (за згодою). 

3.2 Для проведення фахових вступних випробувань створюються фахові 

екзаменаційні комісії у кожному структурному підрозділі НУК ім. адм. Макарова, в тому 

числі й на окремі спеціальності. Склад фахових екзаменаційних комісій затверджується 

ректором університету щорічно.  

3.3 Прийом на навчання на основі раніше здобутого ступеня (ОКР), а також за 

скороченими програмами та отримання паралельної спеціальності (спеціалізації), 

здійснюється за особистою заявою вступника, у якій вказується спеціальність 

(спеціалізація) та форма навчання. 

3.4 Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого 

спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра та для 

здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра подають заяви тільки в 

електронній формі, крім визначених Правилами прийому випадків. 

Для здобуття ступеня бакалавра та магістра вступник може подати до п’яти заяв на 

місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих 

конкурсних пропозиціях (заяви на різні спеціалізації однієї спеціальності або на різні 

форми навчання – окремі заяви) та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції. 

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній 

заяві черговість їх розгляду у разі адресного розміщення бюджетних місць (1 означає 

найвищу пріоритетність). НУК ім. адм. Макарова встановлює додатково локальну 

пріоритетність для вступу на різні спеціалізації однієї спеціальності (*1 означає найвищу 

пріоритетність).  

Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено. 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (ОКР), 

на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

– чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см; 

– копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 
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– копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством; 

– копію сертифіката ЗНО з першого предмета (українська мова або українська мова 

і література згідно додатка 5 до Правил прийому) для вступників на основі ОКР 

молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра 

(для всіх спеціальностей); 

– копію сертифіката ЗНО з другого предмета (згідно додатка 5 до Правил прийому). 

Приймаються сертифікати ЗНО 2018–2021 років; 

– копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного 

випробовування/єдиного вступного іспиту для вступників для здобуття ступеня магістра; 

– документів, що підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у 

конкурсному відборі для здобуття вищої освіти; 

– копії робочих документів, що підтверджують кваліфікацію та стаж роботи, за 

спеціальностями 271 «Річковий та морський транспорт» (для отримання ступеня 

бакалавра), 135 «Суднобудування» освітня програма «Експлуатація, випробування та 

монтаж СЕУ», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітня 

програма «Експлуатація суднових автоматизованих систем» (для отримання ступеня 

магістр). 

У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія НУК ім. 

адм. Макарова здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його 

сканованої копії (фотокопії). 

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія НУК 

ім. адм. Макарова. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення 

про приписку), не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів 

не приймаються. 

Замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про 

завершення навчання. 

3.5 У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного 

підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до 

документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень). 

3.6 У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності), 

факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу 

освіту» фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про відсутність 

акредитації та підтверджується його особистим підписом під час подання заяви у 

паперовій формі. 

3.7 Прийом документів, вступні випробовування та зарахування на навчання для 

здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста), здобутого за 

цією або іншою спеціальністю (напрямом підготовки), а також для здобуття ступеня 
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бакалавра за скороченими (нормативними) програмами підготовки і паралельного 

здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, здійснюються у терміни, визначені 

Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова в 2021 році. 

3.8 Прийом на навчання за кошти державного або регіонального бюджету (за 

державним та регіональним замовленням) для здобуття ступеня магістра у відокремлених 

структурних підрозділах та структурних підрозділах НУК ім. адм. Макарова, які 

знаходяться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження НУК ім. адм. Макарова, 

не проводиться. 

 

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

Положенням встановлюється вичерпний порядок обчислення конкурсного бала. 

4.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти у НУК ім. адм. Макарова 

осіб, які на основі ступеня (ОКР спеціаліста) вищої освіти вступають на навчання для 

здобуття ступеня магістра, здійснюється: 

– для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня (ОКР) вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних 

навчальних правничих компетентностей, або вступних іспитів в передбачених Умовами 

прийому випадках (за умови успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови, складеного у 2020 та 2021 роках, кожного блоку єдиного фахового вступного 

випробування, складеного у рік вступу); 

– для вступу з інших спеціальностей – у формі єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови (крім випадків, передбачених цими Умовами), складеного у 2020 та 2021 

роках, та фахових вступних випробувань, складеного в рік вступу. 

4.2 Для студентів, які вступили до магістратури на основі ступеня бакалавра (ОКР 

спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) впродовж першого 

року навчання НУК може встановлювати вивчення базових навчальних дисциплін 

(додатковий навчальний план або факультатив). 

Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які згідно Умов прийому 

передбачають складання єдиного вступного іспиту (крім спеціальності 081 «Право»), 

вступники на основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста) можуть за їх вибором або подати 

результат єдиного вступного іспиту, або скласти відповідний вступний іспит у НУК ім. 

адм. Макарова. 

4.3 Конкурс при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра проводиться за 

результатами конкурсного балу, що визначається як сума (з точністю до 0,001; 200 бальна 

шкала оцінювання): 

а) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 

«Право» за формулою – (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3, 
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де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 

балів);  

П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із права (за шкалою від 

100 до 200 балів);  

П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних 

правничих компетентностей (за шкалою від 100 до 200 балів);  

К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти»; К1 – 0,25; К2 – 0,5; К3 – 0,25. 

б) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за іншими 

спеціальностями за формулою – (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + П3,  

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови 

(англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної 

мови у випадках, передбачених Умовами прийому (за шкалою від 100 до 200 балів);  

П2 – оцінка фахового вступного випробування (додаток 1, за шкалою від 100 до 200 

балів);  

П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору додаткові показники, у 2021 році 

ПЗ не враховується до визначення конкурсного балу; 

К1, К2 – невід’ємні вагові коефіцієнти, у 2021 році К1 встановлений на рівні 0,25; К2 – 

на рівні 0,75. 

4.4 Строки проведення вступних випробувань при прийомі на навчання для 

здобуття ступеня магістра визначаються розділом IV «Правил прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в НУК у 2021 р.». 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні 

випробування – о 18:00 годині дня, що передує початку відповідної сесії проведення 

випробувань. 

4.5 Випробування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів (мінімальні оцінки 

для участі у конкурсі вказані у додатку 1). 

4.6 Конкурс при прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра за 

скороченими програмами підготовки на перший курс (зі скороченим строком навчання) 

або на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) проводиться за 

результатами конкурсного балу, що визначається (з точністю до 0,001; 200 бальна шкала 

оцінювання) за формулою – (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3, 

де П1 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого 

предмета (за шкалою від 100 до 200 балів);  

П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з другого 

предмета (за шкалою від 100 до 200 балів); 

П3 – оцінка фахового вступного випробування з предмету, вказаного у додатку 5 

Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в НУК ім. адм. Макарова (додаток 

1, за шкалою від 100 до 200 балів). 
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4.7 Критерії конкурсного відбору на спеціальність 271 Річковий та морський 

транспорт для здобуття ступеня бакалавра за скороченими програмами підготовки на 

перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з 

нормативним терміном навчання) та отримання другої вищої освіти надано у додатку 2. 

4.8 Конкурс на вакантні місця ліцензованого обсягу при прийомі на навчання для 

паралельного здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю проводиться за 

результатами середнього балу додатка до диплому отриманого ступеня (ОКР) вищої 

освіти або згідно академічної довідки (навчальної картки). 

4.9 Конкурс на вакантні місця ліцензованого обсягу при прийомі на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю проводиться за результатами 

середнього балу додатка до диплому отриманого ступеня (ОКР) вищої освіти або згідно 

академічної довідки (навчальної картки), за умови подачі документів у строки визначені п. 

2.7 цього Положення. 

4.10 Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних та предметних 

комісій, що відповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають 

необхідні екзаменаційні матеріали: програми фахових вступних випробувань до НУК, 

тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на 

затвердження голові Приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому 

документів. 

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті НУК ім. адм. 

Макарова та у приймальній (відбірковій) комісії. 

4.11 Інформація про порядок проведення фахових випробувань та конкурсного 

відбору на вакантні місця доводиться до відома вступників разом з Правилами прийому на 

навчання у поточному році. 

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до 

приміщень, де проводяться випробування. 

4.12 Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у 

визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановлених 

програмами фахових випробувань та цим Положенням мінімального рівня, а також особи, 

які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 

фахових випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

4.13 Апеляції на результати випробувань при конкурсному відборі, що проведені 

НУК ім. адм. Макарова, розглядає апеляційна комісія НУК ім. адм. Макарова не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення оцінки згідно з «Положенням про організацію 

та проведення апеляцій вступників в Національному університеті кораблебудування імені 

адмірала Макарова у 2021 році». 

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра, 

відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників 
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вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО. Відомості щодо результатів фахових 

випробувань формуються в ЄДЕБО. 

4.14 Початковий список формується за категоріями вступників згідно з розділом 7 

Правил прийому і фіксується у протоколі роботи фахової атестаційної комісії. Після 

проведення випробувань та затвердження їх результатів приймальною комісією, 

заключний рейтинговий список доводиться до відома вступників шляхом розміщення на 

інформаційних стендах приймальної комісії (дирекцій, деканатів) та веб-сайті НУК. 

У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

пріоритетність заяви, зазначена вступником; 

середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (ОКР). 

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття 

ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого 

бакалавра, ОС молодшого бакалавра та здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста) вимог для зарахування на навчання відповідно до 

вимог розділу 9 Правил прийому з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку 

вступників. 

Під час оновлення списків рекомендованих до зарахування на ступінь бакалавра на 

основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого 

бакалавра незалежно від конкурсного бала рекомендації для зарахування надаються 

вступникам, зазначеним у пунктах 12-14 розділу 8 Умов прийому, якщо вони допущені до 

конкурсного відбору. 

4.15 За умови рівності конкурсного балу застосовуються додаткові критерії, 

наведені у додатку 3 (враховуються у порядку переліку). 

 

5 ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 

5.1 Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії НУК ім. 

адм. Макарова. 

Особи, які в установлений Правилами прийому строк, не подали до приймальної 

(відбіркової) комісії оригінали документів про освітній ступінь (ОКР) та додатка до нього, 

сертифікатів ЗНО та/або інших документів, передбачених Правилами прийому (не 

виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за 

державним та регіональним замовленням. 

5.2 При вступі до НУК ім. адм. Макарова на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб з одночасним навчанням у іншому ЗВО, вступник надає довідку про 

зберігання оригіналів документів з ЗВО, у якому вони зберігаються. Копії документів 

зберігаються у НУК протягом всього строку навчання. 

При навчанні в НУК ім. адм. Макарова за державним замовленням або за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній ступінь 
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(освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього державного зразка, а також 

сертифікатів ЗНО зберігаються у НУК ім. адм. Макарова протягом усього строку 

навчання. 

5.3 Після завершення встановленого Правилами прийому строку подачі оригіналів 

документів приймальна комісія здійснює коригування списку рекомендованих для 

зарахування осіб: 

– оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування 

вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування; 

– анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для 

зарахування. 

Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за 

державним та регіональним замовленням у визначених обсягах, формуються списки 

рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб. 

Вступники, яким анульовано рекомендацію для зарахування на місця за державним 

та регіональним замовленням, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за 

кошти юридичних або фізичних осіб. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до 

розділу 8 Правил. 

Договір про надання освітніх послуг між НУК ім. адм. Макарова та 

фізичною(юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, 

якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про 

зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата навчання 

здійснюється згідно з цим договором. 

5.4 Зарахування на навчання проводиться наказом ректора на підставі рішення 

приймальної комісії: 

– на ступінь магістра на місця державного та регіонального замовлення згідно з 

обсягом державного та/або регіонального замовлення наданого НУК та на контрактній 

основі за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб; 

– на скорочений термін на місця державного та/або регіонального замовлення 

згідно з обсягом державного та/або регіонального замовлення наданого НУК та на 

контрактній основі за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб; 

– на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця на 

контрактній основі за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (у межах 

ліцензованого обсягу); 

– для отримання паралельної вищої освіти на контрактній основі за рахунок коштів 

фізичних або юридичних осіб. 

Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО 

відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються 
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на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті НУК ім. адм. Макарова у 

вигляді списку. 

5.5 Рішення приймальної комісії НУК ім. адм. Макарова про зарахування вступника 

може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з 

боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу 16 Умов прийому. 

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до НУК ім. адм. 

Макарова за власним бажанням (наказ про зарахування скасовується в частині, що 

стосується цієї особи), у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи 

не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування. 

Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 

календарних днів від дня їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що 

стосується цієї особи. 

На звільнене(і) місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа 

осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. 

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня, при цьому накази про 

зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18:00 години 19 вересня. 

5.6 Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти або ОКР спеціаліста можуть бути встановлені додаткові строки 

прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб у межах з 01 вересня по 30 листопада. При цьому 

використовуються результати ЄФВВ та/або ЄВІ (включаючи спеціально організовану 

сесію ЄВІ), або результати фахового вступного випробування та/або вступного іспиту з 

іноземної мови, складених у НУК ім. адм. Макарова. 

Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб закінчується не пізніше ніж 

30 листопада. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 

вересня. 

5.7 Строки прийому заяв, порядок проведення вступних випробувань та 

зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і 

вступають до НУК ім. адм. Макарова, визначаються у «Положенні про прийом іноземців 

та осіб без громадянства на навчання до Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова у 2021 році». 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії         В. І. Комишник  



 

14 
 

Додаток 1 

 
Таблиця оцінки випробувань при прийомі на навчання для отримання ступеня 
магістр і ступеня бакалавр (на базі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового 

молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра) (кількість правильних завдань – 
шкала від 100 до 200 балів) 

(позитивна оцінка 100 балів) 
 

1 н/з 11 102 21 122 31 142 41 166 

2 н/з 12 104 22 124 32 144 42 170 

3 н/з 13 106 23 126 33 146 43 174 

4 н/з 14 108 24 128 34 148 44 178 

5 н/з 15 110 25 130 35 150 45 182 

6 н/з 16 112 26 132 36 152 46 186 

7 н/з 17 114 27 134 37 154 47 188 

8 н/з 18 116 28 136 38 156 48 192 

9 н/з 19 118 29 138 39 158 49 196 

10 100 20 120 30 140 40 162 50 200,0 
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Додаток 2 

 
Критерії конкурсного відбору на спеціальність 271 «Річковий та морський 

транспорт» для здобуття ступеня бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста,  
ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра та отримання другої 

вищої освіти 
 

Термін навчання 

на денній та 

заочній формі  

Критерій 

Управління судновими технічними системами і комплексами 

Скорочений 

термін навчання 

3 роки  

Всі спеціальності ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового 

молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра 

Другий курс 

нормативного 

терміну навчання 

3 роки  

1. Всі спеціальності ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового 

молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра. 

2. Диплом бакалавра, спеціаліста або магістра за будь-якою 

спеціальністю 

Третій курс 

нормативного 

терміну навчання 

2 роки (2,5 роки) 

Диплом бакалавра, спеціаліста або магістра з інженерних 

спеціальностей + робочий диплом суднового механіка або робочий 

диплом моториста (+ стаж плавання мотористом (oiler, wiper) не 

менше 1 року при вступі на денну форму навчання або не менше 3 

років при вступі на заочну форму навчання) 
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Додаток 3 
Додаткові критерії за умови рівності конкурсного балу 

(враховуються у порядку переліку) 
 

№ Показник 

1. здобуття ступеня бакалавра в НУК імені адмірала Макарова 

2. конкурс середніх балів додатків до дипломів бакалавра за 100-бальною шкалою  

3. 
перемога (призове місце) в закордонних міжнародних наукових конкурсах, 

олімпіадах, змаганнях, програмах 

4. перемога (призове місце) в міжнародних (у межах України) всеукраїнських наукових 

конкурсах, олімпіадах, змаганнях, програмах 

5. наукові статті, опубліковані в закордонних фахових виданнях 

6. наукові статті, опубліковані у наукових (фахових) виданнях України 

7. наукові статті, опубліковані в збірниках НУК ім. адм. Макарова 

8. отримані патенти на винахід/корисну модель 

9. інші нагороди (заохочувальні дипломи та грамоти, тощо), які отримали студенти у 

наукових конкурсах, олімпіадах, змаганнях, програмах, конференціях 

10. опубліковані тези доповідей, публікації суспільного значення в ЗМІ 

 


