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I. Загальна частина 

1.1. Положення розроблено згідно з нормативними актами Міністерства 
освіти і науки України, в тому числі з Умовами та Порядком прийому на навчання 
для здобуття вищої освіти в 2022 році, Умовами та Порядком прийому на 
навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, Правилами прийому 
на навчання для здобуття вищої освіти в Національному університеті 
кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК ім. адм. Макарова) в 2022 році, 
Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 
корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова» в 2022 році та ліцензією НУК ім. адм. Макарова на підготовку до 
вступу у заклади освіти громадян України. 

1.2. Головним завданням Положення є регламентація правил та умов при 
формуванні контингенту здобувачів природничо-математичних та інженерно-
технічних спеціальностей усіх форм навчання з числа найбільш підготовленої та 
здібної молоді, яка отримала навчальну та профорієнтаційну підготовку в Центрі 
довузівської підготовки НУК ім. адм. Макарова (ЦДП). 

1.3 Положення регламентує підготовку, організацію та проведення 
підсумкової атестації й особливості подачі документів слухачами ЦДП до 
приймальної комісії. 

Дія Положення поширюється на слухачів ЦДП у 2021-2022 н.р.: 
– профорієнтованих груп підготовчих курсів; 
– профорієнтованих класів підготовчих курсів, що входять до складу 

навчально-науково-виробничих комплексів при НУК ім. адм. Макарова або мають 
відповідні Договори про спільну діяльність; 

– підготовчих курсів територіально відокремлених підрозділів НУК ім. 
адм. Макарова (в межах ліцензії НУК ім. адм. Макарова при вступі до 
відповідного підрозділу НУК ім. адм. Макарова). 

– Миколаївського Морського ліцею імені професора М. Александрова, що 
входить до складу ЦДП. 

 

IІ. Підготовча та організаційна робота 

2.1. Підсумкова атестація для слухачів ЦДП проводиться: 
– за результатами тематичних контрольних робіт з української 

мови/української мови і літератури, математики, фізики, англійської мови 
відповідно до робочих навчальних програм протягом навчального циклу (тільки 
для слухачів профорієнтованих груп підготовчих курсів); 

– за результатами письмових атестаційних робіт з української 
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мови/української мови і літератури, математики, фізики, англійської мови 
відповідно до робочих навчальних програм з 17 квітня по 30 травня 2022 р. (для 
всіх слухачів ЦДП). 

2.2. Бали підсумкової атестації (від 0 до 10) додаються до конкурсного 
бала рейтингового списку на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку 
спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 1). 

2.3. За кожну з дисциплін слухачі мають змогу отримати до 3 балів 
(українська мова/українська мова і література – до 4 балів), загалом – до 10 балів 
(Додаток 2). Слухачі ЦДП за результатами підсумкової атестації отримують 
атестаційний лист з балами (Додаток 3), оригінал якого передається ЦДП до 
приймальних комісій НУК ім. адм. Макарова. 

2.4. Підготовчо-організаційну роботу та проведення підсумкової атестації 
здійснює відповідальний секретар приймальної комісії (або його заступники), 
керівник ЦДП та працівники приймальних комісій. 

2.5. Структура завдань тематичних контрольних і письмових атестаційних 
робіт підсумкової атестації та норми оцінювання з кожної навчальної дисципліни 
(українська мова/українська мова і література, математика, фізика, англійська 
мова) затверджуються головою приймальної комісії до початку календарного 
року. 

2.6. Апеляції на результати письмових атестаційних робіт підсумкової 
атестації 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». 

 

IІІ. Порядок прийому та оформлення документів 

3.1. Прийом попередніх заяв від слухачів ЦДП про вибір спеціальностей 
НУК ім. адм. Макарова проводиться співробітниками підготовчих курсів до 17 
квітня 2022 р. 

3.2. Рішення про зарахування результатів тематичних контрольних робіт 
або участь у виконанні письмових атестаційних робіт приймається слухачами 
профорієнтованих груп та класів підготовчих курсів ЦДП (за власним бажанням) 
до 01 серпня 2022 р. Рішення про участь у виконанні письмових атестаційних 
робіт слухачами Миколаївського ліцею імені професора М. Александрова НУК 
ім. адм. Макарова приймається до 17 травня 2022 р. 

3.3. Кількість додаткових балів, нарахованих особам за результатами 
підсумкової атестації, оприлюднюється приймальною комісією НУК ім. адм. 
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Додаток 1 
 
 

Перелік спеціальностей (спеціалізацій), зазначених в Переліку спеціальностей, яким 
надається особлива підтримка 

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти  
для отримання ступеня бакалавра 

 
  

Шифр 
галузі 

Найменування галузі знань Спеціальність 
Код 

спеціальності

13 Механічна інженерія 

Прикладна механіка 131 

Матеріалознавство 132 

Авіаційна та ракетно-космічна 

техніка 
134 

Суднобудування 135 

14 Електрична інженерія 

Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 
141 

Енергетичне машинобудування 142 

Теплоенергетика 144 

15 
Автоматизація та 

приладобудування 

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
151 

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 
152 

17 Електроніка та телекомунікації 
Електроніка 171 

Телекомунікації та радіотехніка 172 

18 Виробництво та технології 
Технології захисту навколишнього 

середовища 
183 

27 Транспорт Річковий та морський транспорт 271 
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Додаток 2 
 

Таблиця переведення балів тематичних контрольних (ТКР) або письмових атестаційних 
робіт (ПАР) (з максимальною оцінкою 10 балів) у шкалу оцінювання 0 – 10 балів 

 
Бали ТКР 

або ПАР 

Бали в 

шкалі 0-10 

Бали ТКР 

або ПАР 

Бали в 

шкалі 0-10 

Бали ТКР 

або ПАР 

Бали в 

шкалі 0-10 

Бали ТКР 

або ПАР 

Бали в 

шкалі 0-10 

20 1,0       

21 

2,0 

41 

4,5 

61 

6,5 

81 

8,5 

22 42 62 82 

23 43 63 83 

24 44 64 84 

25 45 65 85 

26 

3,0 

46 

5,0 

66 

7,0 

86 

9,0 

27 47 67 87 

28 48 68 88 

29 49 69 89 

30 50 70 90 

31 

3,5 

51 

5,5 

71 

7,5 

91 

9,5 

32 52 72 92 

33 53 73 93 

34 54 74 94 

35 55 75 95 

36 

4,0 

56 

6,0 

76 

8,0 

96 

10,0 

37 57 77 97 

38 58 78 98 

39 59 79 99 

40 60 80 100 
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   Додаток 3 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 
імені адмірала Макарова 

54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9, тел. (0512) 42-42-80, факс (0512) 42-46-52 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ №____ 
від «____» ____________ 2022 року 

Атестаційний лист виданий слухачу  _______________________________ 
                                                   ( н а з в а  п і д р о з д і л у  Ц Д П )  

 

( п р і з в и щ е ,  і м ’ я ,  п о  б а т ь к о в і  с л у х а ч а )  
Відповідно до заяви слухача Центру довузівської підготовки результати 

підсумкової атестації _____________________________________________ балів 
зараховуються до конкурсного бала рейтингового списку вступників. 

 
Голова приймальної комісії   __________________ 

М.П. 
 
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 
імені адмірала Макарова 

54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9, тел. (0512) 42-42-80, факс (0512) 42-46-52 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ №_____ 
від «____» ____________ 2022 року 

Атестаційний лист виданий слухачу  _______________________________ 
                                                   ( н а з в а  п і д р о з д і л у  Ц Д П )  

 

( п р і з в и щ е ,  і м ’ я ,  п о  б а т ь к о в і  с л у х а ч а )  
Відповідно до заяви слухача Центру довузівської підготовки результати 

підсумкової атестації _____________________________________________ балів 
зараховуються до конкурсного бала рейтингового списку вступників. 

 
Голова приймальної комісії   ___________________ 

М.П. 


