


   

Правила прийому 

до Відокремленого структурного підрозділу професійно-технічного 

навчального закладу «Миколаївське морехідне училище Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова» для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника у 2021 році 

 

Провадження освітньої діяльності у Відокремленому структурному 

підрозділі професійно-технічного навчального закладу «Миколаївське 

морехідне училище Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова» (далі – ВСП ММУ НУК ім. адм. Макарова) здійснюється 

відповідно до рішення Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України від 10 вересня 2020 р. (протоколи № 2.1 – 2.6) і наказу МОН №221-л 

від 10.09.2020 р. 

Правила прийому розроблені приймальною комісією ВСП ММУ НУК 

ім. адм. Макарова (далі – приймальна комісія) відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за 

№ 823/23355 «Про затвердження Типових правил прийому до закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти України (Із змінами, внесеними 

згідно з наказами Міністерства освіти і науки № 344 від 09.04.2014, № 152 від 

07.02.2019 р. і № 1550 від 12.12.2019 р.)». 

 

 

І. Загальні положення 

1.1. Відокремлений структурний підрозділ професійно-технічний 

навчальний заклад «Миколаївське морехідне училище Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова» оголошує прийом 

для надання професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 

кваліфікованих робітників в межах ліцензованого обсягу за професіями:  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0454-14/paran2#n2


   

№ з/п 
Код 

професії 

Повна назва 

професії 

Освітній 

рівень 

Термін 

навчання/ 

кількість 

годин 

Додаткова 

інформація 

Ліцензований 

обсяг 

1 7241 Електрик судновий 

9-11 кл.,ОКР 

кваліфікований 

робітник 

6 міс./ 

1030 год. 

професійно-

технічне 

навчання 

30 

6 міс./ 

1030 год. 
перепідго-

товка 
15 

2 8340 Матрос 

9-11 кл.,ОКР 

кваліфікований 

робітник 

5,5 міс./ 

811 год. 

професійно-

технічне 
навчання 

30 

5,5 міс./ 

811 год. 

перепідго-

товка 
15 

3 міс./ 

456 год. 

підвищення 

кваліфікації 
15 

3 8340 
Моторист 

(машиніст) 

9-11 кл.,ОКР 

кваліфікований 

робітник 

7 міс./ 

1040 год. 

професійно-

технічне 

навчання 

30 

7 міс./ 

1040 год. 

перепідго-

товка 
15 

3 міс./ 

481 год. 

підвищення 

кваліфікації 
15 

1.2. До Відокремленого структурного підрозділу професійно-технічного 

навчального закладу «Миколаївське морехідне училище Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова приймаються 

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в 

Україні на законних підставах. 

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної 

(професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів 

незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, 

громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, 

мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та 

майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших 

ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними. 

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового 

захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.  

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів 

для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує 



   

додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та 

особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до ВСП ММУ 

НУК ім. адм. Макарова. 

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а 

також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом 

Міністрів України. 

1.4. Прийом до ВСП ММУ НУК ім. адм. Макарова для здобуття 

професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) 

кваліфікований робітник здійснюється на конкурсній основі незалежно від 

форми власності ВСП ММУ НУК ім. адм. Макарова та джерел фінансування 

навчання. 

1.5. Фінансування надання професійної освіти у ВСП ММУ НУК ім. 

адм. Макарова здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб. 

1.6. Всім студентам, які потребують поселення в гуртожиток, надання 

місць у гуртожитку гарантовано. 

 

ІІ. Приймальна комісія ВСП ММУ НУК ім. адм. Макарова 

2.1. Організацію прийому вступників до ВСП ММУ НУК ім. адм. 

Макарова здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом 

ректора Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова. Очолює приймальну комісію директор ВСП ММУ НУК ім. адм. 

Макарова, який своїм наказом визначає та затверджує у голови приймальної 

комісії НУК ім. адм. Макарова персональний склад комісії і порядок її роботи.  

Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію НУК ім. 

адм. Макарова, затвердженим Вченою радою НУК ім. адм. Макарова у 

відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального 

закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 

1353/27798. Положення про приймальну комісію НУК ім. адм. Макарова 



   

оприлюднюється на інформаційних стендах приймальної комісії і на 

офіційному веб-сайті НУК ім. адм. Макарова. 

2.2. Директор ВСП ММУ НУК ім. адм. Макарова забезпечує 

дотримання законодавства України, в тому числі Умов, Правил прийому до 

ВСП ММУ НУК ім. адм. Макарова, а також відкритість та прозорість роботи 

приймальної комісії. 

2.3. Приймальна комісія: 

– організовує прийом заяв та документів; 

– проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або 

спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення 

особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з 

особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу 

освіти; 

– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного 

відбору; 

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ВСП 

ММУ НУК ім. адм. Макарова, оформляє протокол та оголошує відповідні 

списки осіб; 

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з 

урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної 

придатності вступників; 

– вирішує інші питання, пов'язані з прийомом. 

2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до ВСП ММУ НУК ім. адм. 

Макарова, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях та виносяться 

на засідання приймальної комісії НУК ім. адм. Макарова. Рішення 

приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної 

комісії та на офіційному веб-сайті НУК ім. адм. Макарова, як правило, в день 

прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття. 

2.5. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою для видання відповідного наказу ректором НУК ім. адм. Макарова. 



   

2.6. Обмеження за обраною професією для вступників за віком, статтю 

та медичними показниками зазначені у Державному стандарті за професіями і 

знаходяться в приймальній комісії, є обов’язковими для ознайомлення 

вступниками (батьками, законними представниками для неповнолітніх) під 

час подання документів до вступу в училище.  

 

ІІI. Вимоги до рівня освіти вступників, строки прийому заяв і 

документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 

3.1. На навчання до ВСП ММУ НУК ім. адм. Макарова для здобуття 

ОКР кваліфікованого робітника приймаються особи з базовою, повною 

загальною середньою освітою та з дипломом кваліфікованого робітника за 

іншою спеціальністю. 

3.2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на професійно-технічне навчання визначаються Правилами 

прийому з дотриманням вимог пунктів цього розділу. Прийом заяв та 

документів у паперовій формі від вступників розпочинається 20 липня. 

3.3. Прийом заяв у паперовій формі від вступників на основі повної 

загальної середньої освіти та на основі ОКР кваліфікованого робітника на 

професійно-технічне навчання закінчується о 18.00 годині 30 вересня. 

3.4. Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ОКР 

кваліфікованого робітника на професійно-технічне навчання, 

оприлюднюється не пізніше 12.00 години 1 вересня та 1 жовтня. 

3.5. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти 

та на основі ОКР кваліфікованого робітника на професійно-технічне навчання 

відбувається за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 5 вересня та 5 

жовтня. 

3.6. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти та на основі 

ОКР кваліфікованого робітника на професійно-технічне навчання проводиться 

в такі строки: 



   

Етапи вступної кампанії  

Початок прийому заяв та документів 20 липня 2021 р. 

Закінчення прийому заяв та документів 30 жовтня2021 р. 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників 
1 вересня та 1 жовтня 2021 р. 

Терміни зарахування вступників 

за кошти фізичних та юридичних 

осіб  не пізніше 5 вересня та 5 

жовтня 2021 р. 

3.7. Порядок роботи приймальної комісії:  

Дні тижня Години роботи 

Понеділок – п’ятниця 

(Пр-т Центральний 3, к.137) 
12.00 – 17.00 

Понеділок – п’ятниця 

(вул. Морехідна 2) 
8.00 – 12.00 

 

IV. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному 

відборі до ВСП ММУ НУК імені адмірала Макарова 

4.1. Вступники для здобуття ОКР кваліфікованого робітника подають 

особисто заяву про вступ до ВСП ММУ НУК ім. адм. Макарова в паперовій 

формі, вказуючи обрану професію (спеціальність), місце проживання, до якої 

додають: 

– документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує 

особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або 

особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за 

захистом в Україні; 

– документ про освіту; 

– документ про присвоєння ОКР «кваліфікований робітник» за 

результатами закінчення другого ступеня навчання у закладі освіти другого 

або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені 



   

професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти третього 

атестаційного рівня); 

– медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;  

– 6 фотокарток розміром 3 х 4 см; 

– копії документів, що дають право на пільги до вступу в ВСП ММУ 

НУК ім. адм. Макарова (за наявності). 

Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, 

організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.  

Вступники, які не мають базової загальної середньої освіти, подають 

довідку про навчання в основній загальноосвітній школі. 

4.2. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною 

комісією ВСП ММУ НУК ім. адм. Макарова, або в установленому 

законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та 

громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про 

народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення 

оригіналів не приймаються. 

4.3. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа 

про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), 

затверджує її своїм рішенням. 

4.4. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і 

передає їх для рішення приймальної комісії НУК ім. адм. Макарова про 

допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ВСП ММУ 

НУК ім. адм. Макарова протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви, 

але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку 

вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення 

відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної 

комісії та веб-сайті НУК ім. адм. Макарова. 

4.5. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому і наявною 

ліцензією фіксуються в заяві вступника і підтверджується його особистим 

підписом при поданні заяви у паперовій формі. 



   

4.6. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий 

за кордоном ступінь (рівень) (далі – Документ), обов’язковою є процедура 

визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється 

відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних 

закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання 

Документа з метою продовження навчання здійснюються НУК ім. адм. 

Макарова. 

 

V. Організація і проведення конкурсу 

5.1. Конкурсний відбір осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають до ВСП ММУ НУК ім. адм. Макарова для здобуття ОКР 

кваліфікованого робітника, проводиться шляхом конкурсного відбору 

вступників за середнім балом документу про повну загальну середню освіту.  

Середній бал документа про повну загальну середню освіту 

обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих. Оцінки з 

документа про повну загальну середню освіту та з диплому кваліфікованого 

робітника, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: 

"3" (зараховано, залік) відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". 

5.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього 

періоду прийому документів. 

5.3. Рейтинговий список вступників впорядковується – за конкурсним 

балом від більшого до меншого. 

5.4. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

– прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

– конкурсний бал вступника. 

5.5. Рейтингові списки формуються приймальною комісією та 

оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті НУК ім. адм. Макарова. 

Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються 



   

приймальною комісією та оприлюднюються шляхом розміщення на 

інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті НУК ім. адм. 

Макарова. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі 

самі дані, що і в рейтинговому списку вступників. 

 

VІ. Зарахування 

6.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників 

приймальна комісія приймає у строк, визначений цими Правилами прийому, 

та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі 

V Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – 

від вищого до нижчого. 

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників 

здійснюється у межах ліцензійного обсягу. 

6.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до 

зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах 

приймальної комісій НУК ім. адм. Макарова. Рішення приймальної комісії 

про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті НУК ім. 

адм. Макарова. 

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 

повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до 

Правил прийому. 

6.3. Зараховуються поза конкурсом: 

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;  

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також 

особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, 

навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами); 



   

– діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане 

навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 

Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні»; 

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3; 

– особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення 

престижності шахтарської праці» надано таке право; 

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових 

формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час 

виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним 

замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, 

що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових 

обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року 

№ 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників 

Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-

патріотичного виховання молоді». 

6.4. Першочергово зараховуються за інших рівних умов: 

– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, 

нагороджені золотою (срібною) медаллю; 

– особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва 

батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а 

інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з 

інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону 

України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; 

– випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які 

отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти третього атестаційного 

рівня за відповідними професіями (спеціальностями); 



   

– особи, які вступають до ВСП ММУ НУК ім. адм. Макарова за 

цільовим направленням на навчання. 

6.5. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у 

триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови 

приймальної комісії ВСП ММУ НУК ім. адм. Макарова. 

6.6. Накази про зарахування на навчання видаються ректором НУК ім. 

адм. Макарова на підставі рішення приймальної комісії. Накази про 

зарахування на навчання формуються відповідно до списків вступників, 

рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному 

стенді приймальної комісії і веб-сайті НУК ім. адм. Макарова у вигляді списку 

зарахованих у строки, встановлені в розділі ІV Правил. 

6.7. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з 

боку вступника. 

Вступники можуть бути відраховані з ВСП ММУ НУК ім. адм. 

Макарова за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, а таким 

особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня 

після подання заяви про відрахування. 

6.8. Особам, які не зараховані до ВСП ММУ НУК ім. адм. Макарова, а 

також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються 

документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.9. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 

10 днів від дня їх початку, відраховуються з ВСП ММУ НУК ім. адм. 

Макарова, про що видається відповідний наказ. Зарахування на місця 

відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів.  

6.10. Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата 

навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. 

 



   

VIІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні 

прийому до ВСП ММУ НУК ім. адм. Макарова 

7.1. На засіданні приймальної комісії ВСП ММУ НУК ім. адм. 

Макарова мають право бути присутніми представники засобів масової 

інформації  (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). 

7.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і 

науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за 

роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано 

Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання 

приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана 

створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх 

засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що 

надаються членам комісії, до засідання. 

7.3. ВСП ММУ НУК ім. адм. Макарова зобов’язаний створити умови 

для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, 

Правилами прийому, відомості про ліцензований обсяг за кожною 

спеціальністю оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної 

комісії та на офіційному веб-сайті НУК ім. адм. Макарова не пізніше робочого 

дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних 

відомостей. 

7.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання 

комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не 

пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із 

проектом порядку денного засідання оприлюднюється на стендах 

приймальної комісії та на офіційному веб-сайті НУК ім. адм. Макарова. 

7.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, 

недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту є підставою для 

відрахування здобувача. 


