
ДОДАТКОВИЙ НАБІР 

11 – 21 листопада 
ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ 

на базі диплому «молодшого спеціаліста» 

 З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ (ТОТ)  

ТА ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИХ ТЕРИТОРІЙ (ОНТ)  

1. Пересвідчитися, що ваша прописка належить до ТОТ чи ОНТ переглянувши дійсну редакцію 

Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25 квітня 

2022 року №75 «Про затвердження Переліку територіальних громад, які розташовані в районі 

проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні 

(блокуванні) станом на 29 червня 2022 року» https://www.minre.gov.ua/doc/doc/66 (із змінами і 

доповненнями до нього). Перелік ТОТ та ОНТ періодично оновлюється. 

 

2. Якщо ви не складали ЗНО 2019-21рр або Національний мультипредметний тест (НМТ) – 

ви маєте можливість складати індивідуальну усну співбесіду для вступу: 

NB!!! ІНДИВІДУАЛЬНА УСНА СПІВБЕСІДА ДОЗВОЛЯЄ ВСТУПАТИ ТІЛЬКИ НА КОНТРАКТ 

(ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ). 

2.1. Якщо ви створили електронний кабінет вступника до 31 жовтня, у період з 11 до 21 

листопада подаєте до Приймальної комісії ХДМА копії документів, що засвідчують 

підстави для отримання спеціальних умов участі в конкурсному відборі на здобуття вищої 

освіти (а саме: копію паспорта з пропискою, або Довідку з єдиного державного 

демографічного реєстру (ЄДДР) (https://guide.diia.gov.ua/), або Витяг з ЄДДР, зроблений 

під час отримання ID картки), скан-копію диплома молодшого спеціаліста, або хоча б серію 

та номер диплома. Подання таких документів може відбуватися в електронній формі 

шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної 

комісії pk@ksma.ks.ua . 

2.2. Після підтвердження Приймальною комісією про внесення спеціальних умов, подаєте 

електронну заяву на вступ через свій електронний кабінет вступника. 

Якщо ви не створили електронний кабінет вступника до 31 жовтня, 

необхідно подавати заяви безпосередньо до приймальної комісії ХДМА. 

 

2.3. Проходження індивідуальної усної співбесіди (23 листопада). 

2.4. Виконуєте вимоги до зарахування☺ до 10.00 години 28 листопада. 

☺ Особисто подаєте необхідні документи до ПК ХДМА (перелік документів за 

посиланням https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2022/07/list_of_documents-

%D0%9C%D0%A1.pdf ), 

або 

☺ Надсилаєте необхідні документи (перелік документів за посиланням 

https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2022/07/list_of_documents-%D0%9C%D0%A1.pdf  

з описом вкладеного засобами поштового зв’язку кур’єрською доставкою на адресу: 

Приймальна комісія Херсонської державної морської академії 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE37923.html
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65039, м. Одеса, вул. Канатна 99, тел. +380(68)058-59-98  

або 

☺ Надсилаєте необхідні документи (перелік документів за посиланням 

https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2022/07/list_of_documents-%D0%9C%D0%A1.pdf  

в електронній формі у вигляді сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної 

комісії pk@ksma.ks.ua або 

☺ Надсилаєте необхідні документи (перелік документів за посиланням 

https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2022/07/list_of_documents-%D0%9C%D0%A1.pdf  

в електронній формі у вигляді сканованих копій, без накладання на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної 

комісії pk@ksma.ks.ua  

2.5. У разі неособистого подання документів ви зобов’язані пред’явити оригінали відповідних 

документів протягом 90 днів від дня початку навчання. 

3. Якщо впродовж трьох місяців після початку навчання від вступника не будуть 

отримані оригінали документів (особисто або поштовим відправленням), то наказ 

про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи. 
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