


1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Положення «Про організацію прийому до Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова» при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітнього 

рівня або ступеня вищої освіти у 2022 році» (далі Положення) є внутрішнім документом 

університету, що регламентує умови та організацію прийому на навчання для здобуття 

освітньо-професійного ступеня (ОПС) фахового молодшого бакалавра на основі ступеня 

бакалавра або ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом 

підготовки), а також для паралельного здобуття ОПС за іншою спеціальністю. 

Нормативно-правову базу Положення складають:  

– Закон України “Про освіту” (в редакції 24 березня 2022 року); 

– Закон України “Про вищу освіту” (в редакції 24 березня 2022 року); 

– Закон України “Про фахову передвищу освіту” (в редакції 24 березня 2022 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 23 лютого 2022 року); 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 "Про 

затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у 

професійно-технічних навчальних закладах"; 

– 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 07 липня 2021 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 № 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); 

– наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2022 р. № 364 “Про 

затвердження Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 

році” (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 

травня 2022 року № 400); 

– Статут НУК ім. адм. Макарова; 

– Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж 

корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» (КК 

ім. адм. Макарова); 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0691-16
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– правила прийому до ФКК НУК ім. адм. Макарова на 2022 рік. 

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

приймальною комісією. 

 

2 УМОВИ ПРИЙОМУ 

2.1 Прийом на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком 

навчання) здійснюється в межах ліцензованого обсягу 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 на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних 

місць ліцензованого обсягу. Ліцензований обсяг під час зарахування для здобуття ОПС 

фахового молодшого бакалавра за кожною спеціальністю обліковується за календарний 

рік, який триває з 01 січня по 31 грудня. 

2.2 На навчання для здобуття (продовження здобуття) ОПС фахового молодшого 

бакалавра за скороченими програмами підготовки та паралельного здобуття ОПС за 

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

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

визнані біженцями 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 освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь) та 

виявили бажання здобути фахову передвищу освіту. 

Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту в 

ФКК НУК ім. адм. Макарова на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової 

передвищої освіти, якщо вони не здобули фахову передвищу освіту або освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста впродовж восьми попередніх років за 

кошти державного або місцевого бюджету. 

Громадяни України мають право на здобуття освіти одночасно за декількома 

освітньо-професійними програмами у ФКК НУК ім. адм. Макарова, а також у декількох 

закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за 

умови отримання тільки однієї фахової передвищої освіти за кошти державного, 

місцевого бюджету. Не допускається одночасне навчання за двома чи більше 

спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами 

здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів. 

2.3 Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються 

особи, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну 

загальну середню освіту та здобувають ОКР молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти 

не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. 



 3 

Для здобуття освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою 

спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому 

числі зі скороченим терміном навчання). 

2.4 Прийом до ФКК НУК ім. адм. Макарова на навчання здійснюється на 

конкурсній основі незалежно від джерел фінансування. 

2.5 На навчання для отримання паралельної 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 ОПС фахового 

молодшого бакалавра за іншою спеціальністю на третій курс в ФКК НУК ім. адм. 

Макарова за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу 

відповідно до цього Положення. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів 

фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту). 

2.6 Прийом на навчання для здобуття другої та паралельної вищої освіти (на 

вакантні місця в межах ліцензованого обсягу) здійснюється з 14 липня по 30 листопада 

2022 р. приймальною комісією ФКК НУК ім. адм. Макарова. 

2.7 ФКК НУК ім. адм. Макарова може приймати на навчання осіб, які здобули 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю 

(спеціалізацією) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу. 

ФКК НУК ім. адм. Макарова має право приймати на навчання осіб, які здобули 

ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю 

(спеціалізацією) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил 

прийому до ФКК НУК ім. адм. Макарова. 

Прийом на навчання здійснюється у терміни, встановлені Правилами прийому до 

ФКК НУК ім. адм. Макарова. 

2.8 Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право бути 

поновленими для здобуття за індивідуальною програмою ОПС фахового молодшого 

бакалавра за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у ФКК 

НУК ім. адм. Макарова або іншому закладі вищої освіти. 

2.9 Приймальна комісія ФКК НУК ім. адм. Макарова 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, поданих вступником для участі у 

конкурсному відборі на навчання для здобуття ОПС фахового молодшого бакалавра за 
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скороченими програмами підготовки, паралельного здобуття ОПС чи ОПС фахового 

молодшого бакалавра за іншою спеціальністю за допомогою ЄДЕБО, створюється 

комісія по проведенню усних індивідуальних співбесід. Комісія здійснює перевірку 

середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій (електронній) формі 

(обчислює в разі відсутності), ухвалює їх своїм рішенням і передає на затвердження 

приймальній комісії ФКК НУК ім. адм. Макарова для внесення інформації до ЄДЕБО; 

формує початковий рейтинговий список вступників, який фіксується у протоколі роботи 

комісії, за категоріями та середнім балом; виконує інші функції, пов’язані з прийомом 

вступників. Склад комісії затверджується ректором університету згідно Умов прийому на 

поточний рік. 

До складу комісії входять: директор – голова комісії, його заступники, завідувачі 

відділень, викладачі випускаючих кафедр, працівники приймальної комісії, представники 

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

освіти (за згодою). 

3.2 Прийом на навчання на основі раніше здобутого освітнього рівня або ступеня 

вищої освіти, а також за скороченими програмами та отримання паралельної 

спеціальності (спеціалізації), здійснюється за особистою (електронною) заявою 

вступника, у якій вказується спеціальність (спеціалізація) та форма навчання. 

До заяви вступник додає (надсилає у електронній формі): 

– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього 

(оригінали або завірені копії); 

– чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см; 

– копію документа, що посвідчує особу і громадянство, та копію військово-

облікових документів. 

Інші документи або їх завірені копії подаються (надсилаються) вступником, якщо 

це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями 

(спеціалізаціями). 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ФКК 

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. 

Подання заяв на спеціальності (спеціалізації) на інші форми навчання, а також на 

яких не передбачається прийому за державним замовленням, не обмежується. 

3.3 Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти відсутній, може подаватись довідка 

державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту 

ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти.  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25676.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25676.html
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3.4 Прийом документів та зарахування на навчання для паралельного здобуття 

ОПС чи ОПС фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю, здійснюються у 

терміни, визначені Правилами прийому до ФКК НУК ім. адм. Макарова на 2022 рік. 

 

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

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

паралельного здобуття ОПС фахового молодшого бакалавра чи ОПС фахового 

молодшого бакалавра за іншою спеціальністю проводиться за результатами середнього 

балу додатку до диплому базової/повної вищої освіти, або згідно академічної довідки 

(навчальної картки). 

4.2 Конкурс на вакантні місця ліцензованого обсягу (у тому числі і на місця 

державного замовлення) при прийомі на навчання для здобуття ОПС фахового 

молодшого бакалавра чи ОПС фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю 

проводиться за результатами середнього балу додатку до диплому базової/повної вищої 

освіти, або згідно академічної довідки (навчальної картки), за умови подачі документів у 

строки визначені п. 2.6 цього Положення – на місця державного замовлення або за 

рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. За рівності середнього балу можуть 

враховуватися додаткові критерії (додаток). 

4.3 Інформація про порядок конкурсного відбору на вакантні місця доводиться до 

відома вступників разом з Правилами прийому на навчання у поточному році. 

 

5 ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 

5.1 Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах/веб-сайтах приймальної 

комісії НУК ім. адм. Макарова та ФКК. 

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

комісії оригінали документів про освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та 

додатка до нього (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування 

на навчання за державним замовленням. 

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

юридичних осіб з одночасним навчанням у іншому ВЗО, вступник подає (надсилає) 

оригінал довідки про зберігання оригіналів документів та завірені ВЗО, у якому вони 

зберігаються, копії оригіналів документів, вказаних у пункті 3.3 Положення. Копії 

документів зберігаються у ФКК НУК ім. адм. Макарова протягом усього терміну 

навчання. 

При навчанні в ФКК НУК ім. адм. Макарова за державним замовленням оригінали 

документа про освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього 
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державного зразка зберігаються у ФКК НУК ім. адм. Макарова протягом усього терміну 

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 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 замовленням, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за 

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

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

розділу 10 Правил. 

Договір про надання освітніх послуг між ФКК 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, 

наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з 

договором, укладеним сторонами. 

5.4 Зарахування на навчання проводиться наказом ректора на підставі рішення 

приймальної комісії: 

– на скорочений термін на місця за державним замовленням згідно з планом 

прийому та на контрактній основі за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб; 

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

державним замовленням та 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 та 

оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та офіційному веб-сайті 

НУК ім. адм. Макарова і ФКК у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом 

5 Правил прийому. 

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

вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства 

з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу 15 Правил. 
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Зараховані особи, можуть бути вилучені з наказу про зарахування до ФКК НУК ім. 

адм. Макарова (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) 

за власним бажанням, відраховані із ФКК НУК ім. адм. Макарова за власним бажанням, 

у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше 

наступного дня після подання заяви про відрахування. 

Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 

календарних днів від дня їх початку, відраховуються з ФКК НУК ім. адм. Макарова, про 

що видається відповідний наказ. 

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 21 листопада. При цьому накази 

про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 30 

листопада. 

5.6. 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 і стажування до Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова у 2022 році». 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії      Майборода О.В. 

 

 

 

 

 

 

Додаток 

Додаткові критерії за умови рівності конкурсного балу (враховуються у порядку 

переліку) 

№ Показник 

1. перемога (призове місце) в конкурсах, олімпіадах, змаганнях, програмах 

2. опубліковані наукові статті та тези доповідей 

3. інші нагороди (заохочувальні дипломи та грамоти, тощо) 

4. опубліковані публікації суспільного значення в ЗМІ 

 


