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I.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 1.1. Порядок прийому іноземців та осіб без громадянства на навчання та 

стажування до Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова в 2022 році (далі – Порядок) розроблено згідно з «Правилами 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова в 2022 році», згідно із Законами 

України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України 

від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного 

співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь 

і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова» (крім 

вступників з Республіки Бєларусь), постановою Кабінету Міністрів України від 

12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими 

категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 

листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання 

(стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом 

Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 «Про 

затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями 

та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно 

до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 10 лютого 2020 року за № 153/34436. 

Громадяни Російської Федерації та Республіки Бєларусь, які не мають 

посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на 

навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України. 

1.2. Прийом іноземців здійснюється без обмежень ознак раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або 

іншими ознаками.  

1.3. Дія цього Положення не поширюється на іноземців, які постійно 

проживають на Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця 

в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.  
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1.4 Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати 

вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не 

передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами 

вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. 

Прийом іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок коштів 

державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців 

та осіб без громадянства, у тому числі закордонних українців, які постійно 

проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують 

додаткового захисту). 

Прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства 

проводиться на акредитовані освітні програми. 

1.5. Прийом іноземців здійснюється до Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова (далі – НУК), Херсонської (ХФ) та 

Первомайської філій (ПФ) НУК. 

1.6. Навчання в НУК, ХФ НУК та ПФ НУК ведеться українською та 

англійською мовами.  

1.7. У разі, якщо іноземці, які навчатимуться в НУК потребують мовної 

підготовки для здобуття певного ступеня вищої освіти, навчання в аспірантурі, 

докторантурі, отримання післядипломної освіти, вони проходять навчання на 

відділенні довузівської підготовки іноземних громадян Навчально-наукового 

центру міжнародного співробітництва (далі – ННЦМС) НУК. Рішення про таку 

підготовку виносить відбіркова комісія ННЦМС, за умови наявності у іноземців 

і осіб без громадянства повної загальної середньої освіти, отриманої за 

кордоном. Порядок роботи відбіркової комісії ННЦМС встановлюється 

Приймальною комісією НУК. 

Навчання іноземців на відділенні довузівської підготовки іноземних 

громадян ННЦМС НУК здійснюється за денною формою згідно з навчальними 

програмами, розробленими ННЦМС НУК. 

Після успішного закінчення відділення довузівської підготовки іноземних 

громадян ННЦМС НУК іноземець отримує свідоцтво за державним зразком. 

1.8. Навчання іноземців здійснюється за очною (денною), заочною та 

дистанційною формами здобуття освіти.  

Навчання іноземців за дистанційною формою здобуття освіти 

здійснюється у випадках, передбачених законодавством. 
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1.9. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення 

іноземців здійснюється в порядку, як для громадян України, на підставі наказу 

НУК.  

1.10. Нормативний зміст та термін навчання за всіма ступенями освіти 

визначається стандартами вищої освіти України та змістом відповідної освітньої 

програми. 

 

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ІНОЗЕМНИХ 

ВСТУПНИКІВ 

 

2.1. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або 

дистанційно. 

Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його 

реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого 

Міністерством освіти і науки України державного підприємства. 

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали 

запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі 

«Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України 

державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та 

консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну з метою 

навчання. 

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання 

для здобуття вищої освіти НУК укладає угоду з партнерською організацією, що 

є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг 

з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації 

прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних 

засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої 

освіти у дистанційному форматі. 

Укладання угод закладами освіти України можливе з організаціями, що 

відповідають таким вимогам: 

відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, 

проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам 

карантинних обмежень в країні, де здійснюється набір; 

забезпечення вступників засобами індивідуального захисту; 
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забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням 

технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних 

(прізвище, ім’я по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх 

верифікацію з офіційною (державною) базою даних; 

забезпечення контролю дотримання вимог доброчесності під час 

складання вступного іспиту для іноземців; 

забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного 

випробування телефонів, планшетних комп’ютерів та інших електронних 

пристроїв вступників; 

забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі; 

забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій 

відбувається вступний іспит для іноземців шляхом встановлення не менше ніж 

двох відеокамер; 

забезпечення технічного оснащення для відеозв’язку з екзаменаційною 

комісією закладу освіти у режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, 

мікрофон, телевізор або проектор з екраном); 

наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за 

дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час 

проведення вступного іспиту для іноземців; 

забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з 

підключенням до онлайн-платформи закладу, через яку відбуватиметься 

вступний іспит для іноземців; 

забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним 

іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в 

дистанційній формі і використання онлайн-платформи; 

забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі 

відеоматеріалу до закладу освіти через онлайн-платформу, зберігання 

інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для 

іноземців протягом п’яти років в партнерській організації. 

Перелік партнерських організацій НУК вказано на сайті: https://www.nuos-

international.com.ua 

2.2. Особи, які вступають на відділення довузівської підготовки іноземних 

громадян, подають такі документи:  

1) заяву; 
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2) документ (оригінал та його копію) про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 

3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ 

(за наявності); 

4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 

особу без громадянства; 

5) дійсний поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами України;  

6) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм.  

Додатково за вимогами відбіркової комісії ННЦМС НУК мають бути 

надані наступні документи: 

7) копія документа про народження; 

8) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним 

органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець. 

Документи, зазначені у підпунктах 2–4 цього пункту, мають бути 

перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням 

перекладу.  

 

ІІІ. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ  

 

3.1. На навчання для здобуття ступеня освіти «Молодший бакалавр» 

приймаються іноземці та особи без громадянства з повною загальною 

середньою освітою. 

3.2. На навчання для здобуття ступеня освіти «Бакалавр» приймаються 

іноземці та особи без громадянства з повною загальною середньою освітою на 

нормативний термін навчання та на основі ступеня «Молодший бакалавр» 

(освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») на скорочений термін 

навчання. 

3.3. На навчання для здобуття ступеня освіти «Магістр» приймаються 

іноземці та особи без громадянства, які мають ступінь освіти «Бакалавр» або 

освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст».  

3.4. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються 

іноземці та особи без громадянства, які здобули ступінь освіти «Магістр» або 

освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст». 
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Іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають намір поступити 

до аспірантури на основі іноземного документа про попередню освіту, але не 

володіють українською або англійською мовами, мають пройти мовну 

підготовку на відділенні довузівської підготовки іноземних громадян ННЦМС 

НУК.  

3.5. Прийом на навчання на перший курс з нормативним і скороченим 

терміном навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за 

акредитованими освітніми програмами відповідно до Переліку галузей знань і 

спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2015 року № 266. 

3.6. НУК здійснює прийом іноземних студентів на старші курси у порядку 

переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу 

відповідно до чинного законодавства. 

Поновлення до складу іноземних студентів на всі форми навчання у 

2022/2023 навчальному році відбувається двічі на рік, до 15 грудня 2022 року та 

до 15 квітня 2023 року. 

Поновлення іноземних студентів, яким надавалася академічна відпустка, 

відбувається на загальних засадах, за умови обов’язкового перетину ними 

кордону України. 

Переведення іноземних студентів з вищих навчальних закладів України до 

НУК здійснюється за згодою ректорів обох навчальних закладів, а в межах 

університету – за згодою деканів (директорів).  

3.7. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані 

навчальними закладами інших держав, протягом першого семестру проходять 

процедуру визнання в Міністерстві освіти і науки Україні відповідно до 

законодавства, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. 

Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за 

програмами академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено 

присвоєння відповідних кваліфікацій/наукових ступенів. 

За результатами процедури визнання НУК приймає рішення щодо 

продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури 

визнання, або щодо відрахування іноземця. 

У разі встановлення неавтентичності наданого документа про здобутий 

освітній рівень НУК відраховує такого іноземця. 
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ІV. ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ФАХІВЦІВ 

 

4.1. Оплата освітніх послуг, що надаються навчальними закладами 

іноземцям, здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або 

юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, 

законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про 

міжнародну академічну мобільність.  

4.2. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними 

договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними 

зобов’язаннями України, приймаються на навчання в межах установлених квот 

прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень 

Міністерства освіти і науки України.  

4.3. Вартість навчання іноземних громадян та осіб без громадянства, які 

на законних підставах беруть участь у конкурсному відборі на зарахування до 

числа студентів та аспірантів НУК, не може бути нижчою, ніж для українських 

громадян, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, 

загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями 

України, та встановлюється відповідним наказом.  

 

V. ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНИХ 

ВИПРОБУВАНЬ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА 

НАВЧАННЯ 

 

5.1. Прийом заяв і документів іноземних громадян на навчання до НУК 

здійснюється з 01 липня 2022 року. 

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб до НУК здійснюється: 

1) тричі на рік, але не пізніше ніж 31 жовтня 2022 року, 30 грудня 2022 

року та 30 квітня 2023 року відповідно), для здобуття ступенів молодшого 

бакалавра, бакалавра, магістра; 

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі. 

5.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання вступників-іноземців на основі повної загальної 
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середньої освіти, для вступу на навчання для здобуття ступеня освіти 

«Молодший бакалавр», «Бакалавр», проводиться в такі терміни:  

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Початок прийому заяв та 
документів 

01 липня 2022 року 
01 листопада 2022 року 

01 лютого 2023 року

01 липня 2022 року 
01 листопада 2022 року 

01 лютого 2023 року

Закінчення прийому заяв 
та документів  

24 жовтня 2022 року 
26 грудня 2022 року 
24 квітня 2023 року

24 жовтня 2022 року 
26 грудня 2022 року 
24 квітня 2023 року

Терміни проведення 
вступних випробувань 

04 липня – 28 жовтня 
2022 року 

04 листопада – 28 грудня 
2022 року 

03 лютого – 27 квітня 
2023 року

04 липня – 28 жовтня 
2022 року 

04 листопада – 28 грудня 
2022 року 

03 лютого – 27 квітня 
2023 року

Терміни зарахування 
вступників 

не пізніше ніж  
31 жовтня 2022 року 
30 грудня 2022 року 
30 квітня 2023 року

не пізніше ніж  
31 жовтня 2022 року 
30 грудня 2022 року 
30 квітня 2023 року

 

5.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить НУК, 

конкурсний відбір та зарахування на навчання іноземців на основі базової та 

повної вищої освіти, яку вони отримали в навчальних закладах України та за її 

межами (мають свідоцтво про мовну підготовку), для отримання ступеня освіти 

«Магістр» проводиться в такі терміни:  

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Початок прийому заяв та 
документів 

01 липня 2022 року 
01 листопада 2022 року 

01 лютого 2023 року

01 липня 2022 року 
01 листопада 2022 року 

01 лютого 2023 року

Закінчення прийому заяв 
та документів  

24 жовтня 2022 року 
26 грудня 2022 року 
24 квітня 2023 року

24 жовтня 2022 року 
26 грудня 2022 року 
24 квітня 2023 року

Терміни проведення 
вступних випробувань 

04 липня – 28 жовтня 
2022 року 

04 листопада – 28 грудня 
2022 року 

03 лютого – 27 квітня 
2023 року

04 липня – 28 жовтня 
2022 року 

04 листопада – 28 грудня 
2022 року 

03 лютого – 27 квітня 
2023 року

Терміни зарахування 
вступників 

не пізніше ніж  
31 жовтня 2022 року 
30 грудня 2022 року 
30 квітня 2023 року

не пізніше ніж  
31 жовтня 2022 року 
30 грудня 2022 року 
30 квітня 2023 року
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5.4. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які проходять 

процедуру переведення або поновлення на ступінь освіти «Бакалавр», подають 

необхідні документи, ліквідують академічну заборгованість, якщо така є, а 

також зараховуються у строки відповідно до п.5.1 цього Порядку. 

5.5. Прийом документів на відділення довузівської підготовки іноземних 

громадян здійснюється протягом року.  

5.6. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах 

академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між 

НУК та іноземними закладами вищої освіти освітніми програмами, 

приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань 

між НУК та іноземним закладом вищої освіти. 

 

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

6.1. Випускники підготовчого відділення для іноземних громадян 

ННЦМС НУК зараховуються на обраний факультет за результатами співбесіди. 

Випробування проводяться відбірковою комісією ННЦМС НУК у кілька 

сесій за розкладом, який затверджується й оприлюднюється Приймальною 

комісією. 

Посольства та консульства іноземних країн можуть звернутися до НУК із 

клопотанням про надання можливості присутності своїх співробітників на 

засіданнях відбіркової комісії ННЦМС НУК. Установи, яким таке право надано, 

можуть направляти на засідання відбіркової комісії ННЦМС НУК своїх 

представників. Відбіркова комісія ННЦМС НУК створює належні умови для 

присутності іноземних спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм 

можливість ознайомлення з документами, що надаються членам відбіркової 

комісії ННЦМС НУК. 

6.2. Для прийому на навчання до НУК іноземних громадян та осіб без 

громадянства за ступенем «Молодший бакалавр» та «Бакалавр» проводяться 

вступні випробування, що представляють собою перевірку рівня знань, умінь та 

навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета 

(предметів) та мови навчання, за результатами яких приймається протокольне 

рішення стосовно рекомендації/не рекомендації вступників до зарахування. 

При вступі на 1 курс ступеня освіти «Молодший бакалавр» та «Бакалавр» 

іноземні  громадяни проходять вступні випробування з:  
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- української або англійської мови;  

- профільної дисципліни відповідно до додатку 1 Цього положення. 

6.3. Для прийому на навчання до НУК іноземних громадян та осіб без 

громадянства за ступенем «Магістр» проводяться вступні випробування за 

відповідними програмами фахових вступних випробувань та іноземної мови, що 

передбачені для вступників з українським громадянством, за результатами яких 

приймається протокольне рішення стосовно рекомендації/не рекомендації 

вступників до зарахування. 

6.4. При прийомі до аспірантури іноземні громадяни складають письмово 

у тестовій формі наступні вступні випробування:  

- додаткове вступне випробування зі спеціальності; 

- випробування зі спеціальності, на яку вступають; 

- випробування з філософії; 

- випробування з мови навчання та іноземної мови.  

Випробування проводяться за програмами, які передбачені для вступників 

з українським громадянством при вступі на навчання для здобуття освітньо-

наукового ступеня «доктор філософії». Оцінювання вступних випробувань 

здійснюється відповідно до «Правил прийому до аспірантури та докторантури 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в 2021 

році». 

6.5. Терміни проведення вступних випробувань визначаються наказом на 

склад відбіркової комісії ННЦМС НУК та на засіданнях приймальної комісії за 

фактом звернення іноземних громадян та осіб без громадянства щодо вступу до 

НУК. 

6.6. В якості програм вступних випробувань використовуються відповідні 

програми вступних випробувань які передбачені для вступників з українським 

громадянством. 

6.7 Мінімально необхідне для вступу значення кількості балів зі вступних 

випробувань визначається відповідними критеріями оцінювання. 

 

VII. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

7.1. НУК здійснює набір іноземних громадян і осіб без громадянства в 

межах ліцензованого обсягу на навчання за ступенями освіти «Молодший 

бакалавр», «Бакалавр» і «Магістр», а також до аспірантури.  
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7.2. У випадку, коли іноземні громадяни та особи без громадянства 

вступають до НУК у терміни, визначені Правилами прийому для вступників з 

українським громадянством, вони на рівних умовах приймають участь у 

вступних випробуваннях, конкурсному відборі, зарахуванні на ліцензовані 

місця поточного року прийому на навчання. 

У випадку, коли іноземні громадяни та особи без громадянства вступають 

до НУК у терміни, пізніше визначених Правилами прийому для вступників з 

українським громадянством, вони приймають участь у вступних 

випробуваннях, конкурсному відборі, зарахуванні на вакантні місця в межах 

ліцензованих обсягів прийому на навчання. 

7.3 Конкурс на вакантні місця ліцензованого обсягу при прийомі на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, на базі вже 

здобутого ступеня (рівня вищої освіти), проводиться за результатами 

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

7.4. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні 

і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу 

до НУК користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й 

громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, 

законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України. 

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного 

українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись 

на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для 

іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.  

7.5. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, 

які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, 

які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти 

нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або 

місцевого бюджету. 

 

VIIІ. ЗАРАХУВАННЯ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

 

8.1. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються на 

навчання за ступенями освіти «Молодший бакалавр», «Бакалавр» і «Магістр» за 
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умови оплати ними вартості навчання і на підставах укладеного з університетом 

договору. 

Зарахування здійснюється наказом ректора університету на підставі 

рекомендації відбіркової комісії ННЦМС НУК та рішення Приймальної комісії 

НУК.  

8.3. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються на 

навчання до аспірантури за результатами конкурсу, який проводиться серед 

іноземців. 

8.4. Іноземні громадяни, яким надається державна стипендія згідно з 

міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими 

міжнародними зобов’язаннями, зараховуються на навчання на підставі 

направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного 

замовлення відповідно до «Правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова в 2022 році». 

8.5. Накази про зарахування іноземців на навчання видаються ректором 

НУК на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на 

навчання з додатками до них формуються  в Єдиній державній електронній базі 

з питань освіти.  

8.6. Наказ про зарахування (відрахування) іноземця на(з) відділення 

довузівської підготовки іноземних громадян ННЦМС НУК в електронній формі 

має бути занесений до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.  

8.7. Зарахованим на навчання за очною (денною) формою навчання 

іноземцям видається студентський квиток державного зразка. Студентам 

заочної форми навчання видається посвідчення студента НУК. Всім видається 

залікова книжка встановленого законодавством зразка. Аспірантам видається 

посвідчення аспіранта НУК. 

8.8 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

забезпечує своєчасне подання документів до територіальних органів чи 

підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення 

зарахованим на денну форму навчання іноземцям в установленому 

законодавством порядку посвідок на тимчасове проживання на період навчання. 

Періоди навчання іноземних студентів визначаються окремим наказом 

університету відповідно до тривалості освітніх (наукових) програм та 

включають в себе також строк, необхідний для вступу на наступний рівень 
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освіти та (або) здійснення офіційного засвідчення отриманих після завершення 

навчання документів. 

8.9. Про іноземців, яких відраховано з навчального закладу відповідно до 

пунктів 2 - 6 частини першої статті 46 Закону України «Про вищу освіту», а 

також про іноземців, які без поважних причин припинили навчання або зникли з 

місця проживання, університет, протягом 10 днів зобов’язаний  повідомити 

територіальний орган чи підрозділ Державної міграційної служби України за 

місцем проживання іноземця. 

 

ІХ. КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

9.1. Порядок прийому іноземців та осіб без громадянства на навчання до 

НУК підлягає щорічному перегляду та затвердженню на засіданні Приймальної 

комісії НУК. 

9.2. Усі питання, пов’язані з уточненням, вилученням, додаванням 

окремих параграфів та розділів Порядку, вирішуються Приймальною комісією 

НУК.  

9.3. Перегляд окремих пунктів, розділів цього Порядку не може 

здійснюватися у період проведення вступної кампанії, крім випадків, які 

виникають у зв’язку зі зміною законодавчої та нормативно-правової бази, форс-

мажорних обставин. 



15 
 

 

Додаток № 1 
Перелік профільних дисциплін при вступі на навчання за освітнім рівнем 

бакалавра 
№з/п Спеціальність Вступний іспит

1 017 Фізична культура і спорт 

Математика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 022 Дизайн 

3 035.10 Філологія 
4 051 Економіка 

5 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

6 071 Облік і оподаткування 

7 072 Фінанси, банківська справа і страхування 

8 073 Менеджмент 

9 081 Право 

10 101 Екологія 

11 121 Інженерія програмного забезпечення 
12 122 Комп’ютерні науки  
13 123 Комп’ютерна інженерія 
14 124 Системний аналіз 
15 125 Кібербезпека 

16 126 Інформаційні системи та технології 

17 131 Прикладна механіка 

18 132 Матеріалознавство 

19 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

20 135 Суднобудування 

21 
141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

22 142 Енергетичне машинобудування 

23 144 Теплоенергетика 

24 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології
25 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

26 171 Електроніка 
27 172 Телекомунікації та радіотехніка 
28 183 Технології захисту навколишнього середовища 

29 271 Річковий та морський транспорт 

 


