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1.1. КЕРІВНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

Євген Іванович Трушляков
народився у місті Миколаєві 11 червня
1963 року. Вся його трудова та
науково-педагогічна
діяльність
пов’язана
з
Національним
університетом кораблебудування імені
адмірала Макарова. В 1986 р. з
відзнакою закінчив Миколаївський
кораблебудівний
інститут
за
спеціальністю
“Холодильні
та
компресорні машини і установки”.
Кандидат технічних наук з 1994 року,
доцент кафедри кондиціювання та
рефрижерації з 1995 р., професор НУК з 2011р., з 1993 по 2002 роки працював
заступником декана машинобудівного факультету, з 2000 по 2002 роки –
відповідальним секретарем приймальної комісії УДМТУ, з 2009 до лютого 2010
– начальником відділу міжнародного співробітництва. В 2004-2007 роках
навчався у докторантурі НУК. З лютого 2010 року працював на посаді
проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності (першого
заступника ректора) НУК. Наказом Державного секретаря МОН України Павло
Полянського від 06.06.2018 № 240-к Є.І. Трушлякова призначено ректором
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова як
обраного за конкурсом відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу
освіту».
Як науковець і організатор вітчизняної освіти Є.І. Трушляков веде активну
діяльність, спрямовану на розбудову України як морської держави, а міста
Миколаєва – як центру суднобудування і кораблебудування. Є.І. Трушляков
виконує великий обсяг роботи по адаптації стандартів та підвищенню якості
вищої освіти. Особисто приймав участь в ліцензуванні освітньої діяльності за 17
новими для НУК напрямками та спеціальностями. Є.І. Трушляков зробив
вагомий внесок у розвиток міжнародного співробітництва НУК, в інтеграцію
НУК у європейський та світовий науковий й освітянський простір. При його
безпосередньої участі як проректора університет постійно нарощує обсяги
підготовки іноземних студентів та аспірантів, розширює тематику міжнародних
досліджень, проводить міжнародні науково-технічні конференції. За термін його
роботи проректором кількість іноземних студентів зросла майже в 10 разів (зараз
в НУК більше 1000 іноземних студентів з 15 країн світу), НУК увійшов в топ-10
українських технічних університетів за кількістю іноземних студентів, за
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кількістю студентів-іноземців, які навчаються за дистанційно-заочною формою,
а за програмами академічного обміну став кращим в Україні.
Є.І. Трушляков є досвідченим науковцем, якого визнають закордонні
фахівці, він виступав на значних міжнародних наукових конференціях та
семінарах, в тому числі в таких країнах, як США, Італія, Польща, Китай,
Німеччина, Франція. Має біля 100 наукових та науково-методичних публікацій.
Автор трьох навчальних посібників, чотирьох підручників з відповідним грифом
Міністерства освіти і науки України, у тому числі підручника «Суднова
енергетика та Світовий океан», який було відмічено другим місцем на конкурсі
кращих підручників для ВНЗ в 2008 році. Наукові інтереси Є.І. Трушлякова
охоплюють такі напрямки, як забезпечення життєдіяльності людини в замкнутих
екосистемах, моделювання та ефективність систем кондиціювання, регенерації
та життєзабезпечення; якість середи мешкання та життєпридатність
гермооб’єктів; теорія катастроф та її прикладне використання; безпека у
надзвичайних ситуаціях, екологія Світового океану та інш. В 1998-1999 роках за
програмою наукових обмінів ім. сенатора Фулбрайта на протязі календарного
року Трушляков Є.І. проводив наукові дослідження та викладав в
Мічиганському університеті, США. В 2005 році читав курс лекцій для фахівців
та студентів в Харбінському інженерному університеті (КНР), в 2015-2016рр.
читав лекції для студентів та науковців Університета науки та технологій
провінції Джансу (JUST, КНР), також в 2014 р. проводив дослідження в
Мічиганському університеті за підтримки фонду Вайзера. Науковий керівник
декількох міжнародних науково-освітніх проектів.
Приймає активну участь в організаційно-громадській роботі, зокрема в
діяльності українського Фулбрайтівського кола, академік Міжнародної Академії
Холоду та член-кореспондент Академії наук суднобудування України, член
директорату Міжнародної організації співробітництва в морській архітектурі та
морській інженерії (ICNAME), член американської спілки інженерної освіти,
заступник голови Вченої ради НУК, голова науково-технічної ради НУК.
За активну участь та плідну працю у науковій та педагогічній діяльності Є.І.
Трушляков неодноразово нагороджений почесними грамотами та дипломами, в
тому числі Міністерства освіти і науки України (2002), голови Миколаївської
обласної державної адміністрації (1997, 1999 рр.), подякою міського голови
(2011), а також знаком «Відмінник освіти України» (2002), В 2008 році
Є.І. Трушлякова відзначено як «Кращого науково-педагогічного працівника
(номінація – Вища освіта)», а в 2016 році – національним сертифікатом
«Спеціаліст року». В 2016 році Є.І. Трушлякова визнано Почесним професоромекспертом Університету науки та технологій провінції Джансу (JUST, КНР).
Характерними рисами Є.І. Трушлякова є його ерудиція, порядність, вміння
організовувати роботу, наполегливість у досягненні поставленої мети, любов до
праці. Досвідчений вчений, організатор та викладач, який щиро ділиться своїми
знаннями з молодим поколінням. Кандидат в майстри спорту з плавання,
фахівець з дайвінгу, всебічно підтримує розвиток спорту і підготовку олімпійців.
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1.2. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА РОЗВИТКУ НУК ІМЕНІ АДМІРАЛА
МАКАРОВА
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
(НУК) є провідним вищим навчальним закладом в Україні, який здійснює
підготовку фахівців для суднобудівної та суміжних галузей промисловості,
морегосподарського комплексу й інших галузей економіки України.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
заснований на державній формі власності та підпорядкований Міністерству
освіти і науки України.
Університет здійснює діяльність згідно з чинним законодавством та
Статутом університету.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова має
право вести підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
 на основі повної загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації
молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра;
 на основі вищої освіти з присудженням наукових ступенів доктора
філософії, кандидата та доктора наук у встановленому порядку.
Датою заснування НУК як вищого навчального закладу є 18 вересня 1920
року, коли в Миколаєві було відкрито індустріальний технікум, до складу якого
ввійшли такі відділення: суднобудівне, механічне, електротехнічне та
шляхобудівне.
Миколаївський індустріальний технікум мав статус вищого навчального
закладу, а його випускникам присвоювалася кваліфікація інженера. У 1926–1927
навчальному році індустріальний технікум реорганізується в кораблебудівний
технікум зі збільшенням терміну навчання з трьох до повних чотирьох років. У
цей період було створено та обладнано лабораторії опору матеріалів, хімії,
теплотехніки.
У 1929 році Миколаївський кораблебудівний технікум було об’єднано з
Миколаївським вечірнім робітничим технікумом.
Цей заклад отримав назву Миколаївського машинобудівного інституту.
Однак уже в 1930 році після об’єднання із суднобудівним факультетом
Одеського політехнічного інституту він був перейменований у Миколаївський
кораблебудівний інститут (МКІ).
Рішенням уряду СРСР у 1949 році МКІ було присвоєно ім’я адмірала
С.Й. Макарова – уродженця м. Миколаєва, відомого вченого-кораблебудівника,
адмірала-флотоводця.
У 1994 році рішенням Кабінету Міністрів України МКІ імені адмірала
С.Й. Макарова отримав найвищий (четвертий) рівень акредитації, статус
університету і назву – Український державний морський технічний університет.
Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів
діяльності Українського державного морського технічного університету імені
адмірала Макарова, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки,
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Указом Президента України 25 березня 2004 року постановлено надати
університету статусу національного та іменувати його – Національний
університет кораблебудування імені адмірала Макарова. В вересні 2015 року
наказом Голови Верховної Ради України НУК нагороджено найвищою
нагородою – «Грамотою Верховної Ради України».
За більш ніж 95-річну історію в університеті підготовлено більше 100 тисяч
фахівців для вітчизняного і закордонного кораблебудування. Згідно
затвердженої конференцією трудового колективу Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова Концепції розвитку НУК одним із
стратегічних напрямів передбачено перетворення НУК у сучасний університет
європейського типу з розвиненою матеріальною базою.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова у
2013 році увійшов до міжнародного реєстру Європейської асамблеї бізнесу ЄБА
(Оксфорд, Великобританія) з отриманням звання «Краще підприємство Європи»
в галузі науки і освіти, відповідного сертифікату та ліцензії на 5 років.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
(НУК) – єдиний в Україні унікальний вищий навчальний заклад, який здійснює
підготовку фахівців для суднобудування, кораблебудування, машинобудування,
енергетики, морегосподарського комплексу України та інших країн світу за
міжнародними нормами і вимогами. Підтвердженням цього є отримання в 2015
році міжнародного та державного сертифікатів якості підготовки фахівців ISO
9001 : 2008 та ДСТУ ISO 9001:2015 від світового лідера серед кваліфікаційних
товариств «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна».
Сьогодні до складу НУК входять: 5 науково-навчальних інститутів, 4
факультети, 5 навчально-наукові центри, науково-дослідна частина, наукова
бібліотека, філія у м. Херсоні та Первомайську, Коледж корабелів та
Первомайський коледж, навчально-консультаційні центри у шести містах
України та два закордонних, багатопрофільний Морський ліцей ім. професора
Александрова та Академія гардемаринів. У НУК навчаються біля 10 тисяч
студентів на рівень молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра за
71 спеціальністю та 64 освітніми програмами, серед яких 33 є акредитованими у
2018 році.
Університет забезпечує підготовку інженерних та наукових кадрів високої
кваліфікації – молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів денної
та заочної форм навчання; сучасний рівень наукових досліджень і підготовки
викладачів, кандидатів і докторів наук.
Навчально-виховний процес у НУК забезпечують 48 кафедр, серед яких 38
є випусковими. Загальна кількість співробітників університету становить 1548
осіб. На кафедрах НУК працюють 544 (з них 483 штатних) педагогічних
працівника, з яких 89 (з них 79 штатних) професорів, 62 (з них 52 штатних)
докторів наук, 279 (з них 252 штатних) кандидатів наук, 273 (з них 245 штатних)
доцентів. Технічний персонал університету складає 560 осіб. Серед закладів
вищої освіти в Миколаївській області НУК протягом багатьох років посідає
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провідне місце за чисельністю студентів, спеціальностей, викладачів із вченими
ступенями та званнями, наукових шкіл та напрямів наукових досліджень.
В університеті сформована й успішно діє інфраструктура планування та
проведення наукових досліджень, основу якої складають: науково-експертна
рада університету, науково-технічні ради за напрямками досліджень, 30
наукових шкіл, зокрема «Дослідження морехідних якостей та проектування
нових типів суден», «Підготовка та спалювання палив», «Паяння та зварювання
тиском у вакуумі», «Екологічна безпека та енергозбереження»,
«Кондиціонування та холодильна техніка», «Перспективні енергетичні
технології», «Газотермічні покриття», «Управління проектами наукомістких
виробництв». Відомими в Україні та за її межами є 7 галузевих лабораторій та 6
науково-технічних центрів, серед яких центри метрологічної атестації
поліметричних систем, підводної техніки, енергозбереження, екологічної
безпеки.
Університет має п'ять навчальних корпусів, серед яких відновлене
студентське містечко в зеленій зоні півострова між річками Інгул і Південний
Буг, два фізкультурно-оздоровчих комплекси, три студентських гуртожитки і два
житлових будинки, в яких створені умови для навчання, заняття спортом,
підвищення рівня культури, наукового й інтелектуального розвитку, відпочинку
і заняття особистими захопленнями всього 10 - тисячного колективу.
Безпосередньо на березі Чорного моря в курортних місцях області (у м. Очакові
й у с. Коблеве) знаходяться комфортабельні університетські оздоровчі зони
відпочинку для студентів і співробітників університету, функціонує комплекс
харчування «Камбуз».
1.3. ГОЛОВНІ ПОДІЇ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА В 2018 РОЦІ
На засіданні Вченої Ради НУК від 25.05.2018, протокол № 5, затверджено
рішення про створення відокремленого структурного підрозділу НУК ім. адм.
Макарова без права юридичної особи «Морехідна школа НУК ім. адмірала
Макарова».
Обґрунтування доцільності створення відокремленого структурного
підрозділу без права юридичної особи «Морехідна школа НУК ім. адмірала
Макарова», яка стане правонаступником Миколаївського ПТУ «Морехідна
школа» зі збереженням спеціальностей, за якими проваджувалась підготовка
учнів:
Місто Миколаїв є провідною державною індустріальною структурою, воно
має статус великого багатофункціонального адміністративного, економічного,
наукового та культурного центра, відзначається потужною багатогалузевою
промисловістю, обіймає важливе місце у структурі народногосподарського
комплексу України.
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Пріоритетна галузь економіки – суднобудування – представлена в
обласному центрі потужними суднобудівними організаціями. В Миколаєві
функціонує чотири морські порти і один річковий порт, які входять до єдиного
Дніпро-Бузького транспортного вузла. В Миколаєві розташована низька
підприємств, робота яких пов’язана з портово-транспортною або судноплавною
діяльністю, функціонує підприємство, яке забезпечує безпечний рух по
більшості судноплавних шляхів України – підприємство "Дельта-Лоцман", у
штаті якого понад 400 працівників плавскладу.
Сприятливе економічно–географічне положення м. Миколаєва та близьке
розташування до великих промислових центрів Донецько–Придніпровського
регіону, наявність виходу до Чорного моря та наявність розвинених
судноплавних артерій сприяють становленню його позицій як потужного
транзитного транспортного вузла міжнародного рівня.
Реалізація цього положення неможлива без необхідного кадрового
забезпечення плавскладом всіх водних транспортних засобів і без постійного
оновлення їх професійних знань шляхом підвищення кваліфікації.
В регіоні функціонує п’ять суднобудівних та судноремонтних заводів,
здійснює діяльність більше 20 судноплавних компаній та крюїнгових агентств.
Діяльність цих підприємств та організацій потребує висококваліфікованих
фахівців за морськими професіями та спеціальностями.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова має
багаторічний досвід у підготовці механіків і електромеханіків суднових на
освітніх рівнях «бакалавр» і «магістр».
Університет включено до переліку морських навчальних закладів України
і має змогу задовольнити потребу у фахівцях з вищою освітою на зазначених
освітніх рівнях для підприємств та організацій свого регіону. Наші фахівці
користуються великим попитом як у вітчизняних, так і закордонних працедавців.
Поряд з вказаними в м. Миколаєві з 2015 р. у зв’язку із зупинкою
функціонування Миколаївської морехідної школи відсутня підготовка
кваліфікованих робітників за професіями «Матрос», «Моторист», «Електрик
судновий», які вкрай потрібні підприємствам морегосподарчого комплексу
регіону.
Отже ініціатива університету щодо створення Відокремленого
структурного підрозділу без права юридичної особи «Морехідна школа НУК ім.
адмірала Макарова», яка стане правонаступником Миколаївського ПТУ
«Морехідна школа» зі збереженням професій, за якими проваджувалась
підготовка учнів, є доцільною та вкрай важливою.
Функціонування школи не тільки задовольнить потреби підприємств
регіону у кваліфікованих робітниках морських спеціальностей, але й дасть
путівку у життя та можливість здійснення мрій стати моряком для багатьох
молодих людей, а також збереже імідж нашого міста, як міста моряків.
Відповідаючи на потреби регіону, які підтверджені замовленнями
відповідних підприємств, листами від морських організацій регіону (Регістр
12
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Судноплавства України, "Класифікаційне товариство "Регістр судноплавства
України", "Миколаївський річковий порт" філія АСК "Укррічфлот", ДК
"Оборонпром" "Державне підприємство «Суднобудівний завод імені 61
комунара", ПАО «Чорноморський суднобудівний завод», ТОВ "МТ Судосервіс",
ВАТ "MARCONI", ВАТ «Залив Шип Дизайн», ТОВ "Интерклуб-Лтд",
судноплавна компанія "ТрансЮг", ТОВ "ТФК "Алгіра", ТОВ "Реверс",
крюінгове агентство "Марін Стар", крюінгове агентство "КСС-Транс", крюінгове
агентство ЧМП "Інтерфлот", крюінгове агентство "Наутіліус", Максал Шиппінг
ЕООД, крюінгове агентство "Марлоу Навігейшн Україна", ВАТ "Южный
научно-технический центр", ТОВ "Южная судоремонтная компания", ТОВ
"Речной трамвайчик", ВАТ «Водэлектросервис») і рекомендаціями Державної
інспекції з питань дипломування моряків та з метою виконання комплексної
програми
розвитку
підготовки
кадрів,
Національний
університет
кораблебудування розпочав підготовку ліцензійних справ щодо отримання
дозволу на підготовку висококваліфікованих робітників з морських професій,
які будуть навчатися в майбутній морехідній школі НУК.
Університет має змогу у провадження відповідної освітньої діяльності на
більш високому рівні порівняно з іншими навчальними закладами, оскільки
навчальний процес будуть забезпечувати висококваліфіковані викладачі:
професори, доктори та кандидати технічних наук, в університеті є необхідна
матеріальна база, численні лабораторії та навчальні комплекси, діюче суднове
обладнання, комп’ютерні класи тощо.
«Морехідна школа» у складі НУК ім. адмірала Макарова буде мати ряд переваг,
а саме:
- Для здійснення навчального процесу буде використовуватися розвинена
навчально – матеріальна база університету, в тому числі тренажери, що
відповідають міжнародним стандартам;
- Достатній рівень інформаційного забезпечення навчального процесу,
наукова бібліотека, електронна бібліотека, яка поповнюються через
Інтернет та забезпечуватиме студентів останньою всесвітньою інформацією
у галузі морського транспорту;
- Використовуватиметься
спеціалізоване
комп’ютерне
програмне
забезпечення;
- Проходження плавальних практик студентів на
суднах «Дельта»,
«Антарктика», «Ікар», які належать до матеріально-технічної бази
університету, а також на суднах Миколаївських портів та судноплавних
компаній;
- Можливість використання навчально – методичного та матеріально –
технічного забезпечення всього університету;
- Надання можливості випускникам проходити перепідготовку, підвищення
кваліфікації на базі Миколаївського центру підготовки плавскладу та
дипломування при відновленні роботи Миколаївської регіональної філії
Інспекції з підготовки та дипломуванню моряків .
13

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2018 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

Для забезпечення ступеневої підготовки фахівців випускники «Морехідної
школи» мають можливість у подальшому зарахуванні до НУК ім. адмірала
Макарова для отримання різних ступенів ( освітньо – кваліфікаційних рівнів) молодший спеціаліст, бакалавр, магістр та доктор філософії.
Все вищенаведене свідчить про доцільність отримання прав
правонаступництва Миколаївської морехідної школи відокремленим
структурним підрозділом «Миколаївська морехідна школа НУК», про що було
досягнута попередня домовленість на спільній зустрічі в МОНУ в грудні 2018
року за участю Міністра освіти Л.М. Гриневич, заступника міністра Греби Р.В.,
ректорів та проректорів НУК та ЧНУ ім. Петра Могили, представників ДУІТ,
заступника Голови комісії ВР України з питань освіти і науки, народного
депутата Т.Д. Креміня. На теперішній час всі необхідні для передачі нерухомого
майна відокремленого підрозділу «Миколаївського факультету Державного
університету інфраструктури та технологій» до Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова документи надано до МОНУ для
узгодження та передачі до Фонду Державного майна України.
З передачею майна відокремленого підрозділу «Миколаївський факультет
Державного університету інфраструктури та технологій» до Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова та створенням
«Морехідної школи» НУК ім. адмірала Макарова буде закладена можливість
створити
центр
базової
морської
підготовки,
для
забезпечення
висококваліфікованими фахівцями галузей економіки регіону, зі здійсненням
безперервної багатоступеневої підготовки.
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Значною подією в житті університету, вперше в його історії, стало
підписання Меморандуму про співробітництво між НУК та Міністерством
інфраструктури України ректором університету Є.І. Трушляковим та
Міністром інфраструктури України В.В. Омеляном. Метою Меморандуму є
взаємодія та сприяння відповідно до законодавства діяльності між НУК та
Мінінфраструктури для отримання позитивного результату запровадження
взаємовигідного співробітництва в науковій та освітній діяльності шляхом
вдосконалення професійних знань, умінь та навичок, налагодження співпраці
для розвитку кар’єрних можливостей студентів, що забезпечують відповідний
рівень професійної кваліфікації для їх майбутньої професійної діяльності.
З метою ефективного використання та взаємного обміну знаннями та
досвідом, розширення співпраці та на виконання цілей цього Меморандуму
Мінінфраструктури проводить низку заходів для студентів НУК:
 проведення «Днів кар’єри»;
 проходження практики в структурних підрозділах Мінінфраструктури;
 проведення інших освітніх та просвітницьких ініціатив як в Міністерстві, так
і в регіоні.
З метою ефективного використання світового досвіду та досягнень науки
МІУ також запроваджує низку спільних наукових досліджень з актуальних
проблем розвитку транспортних систем. Для цього проведено низку зустрічей
та консультацій з керівництвом філій АМПУ («Дельта-Лоцман»,
«Днопоглиблювальний флот»), Департаментом стратегічного планування МІУ
(Кіндратив В.З.) щодо виконання спільних науково-дослідних та проектних
робіт по перетворенню внутрішніх водних шляхів в перспективну транспортну
артерію України, удосконаленню діяльності портової інфраструктури, та інш.
Досягнута попередня домовленість з Міністерством інфраструктури і
представником ВР із захисту прав людини (Денисова Л.Л.) про створення при
Миколаївській ОДА, за ініціативою НУК, «Агенції із захисту прав моряків».
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Проведено консультації з керівництвом Національного антарктичного
наукового центру України (Дикий Є.О.) щодо напрямів співробітництва між
НУК та НАНЦ України. В результаті запропоновано наступні напрямки
спільного співробітництва:
 Сумісне дослідження антарктичного шельфу засобами підводної техніки;
 Розробка науково-дослідної станції як багатофункціонального об'єкта
засобами архітектури та дизайну;
 Дослідження ланцюгів живлення антарктичної станції засобами морської
інфраструктури;
 Розробка бiорегенеративних систем життєзабезпечення з дослідженням
питань вирощування продовольчих рослин в умовах Антарктики" (в
співпраці з Миколаївським національним аграрним університетом);
 Проходження практики та працевлаштування студентів спеціальності
«Морський та річковий транспорт» (механіки та електромеханіки).
В травні 2018 року з великим успіхом у актовому залі Нового корпусу НУК
відбувся відкритий чемпіонат України з судномодельного спорту (настільні
моделі), в якому прийняли участь українські та зарубіжні майстри, неодноразові
чемпіони Світу, Європи та України з судномодельного спорту. На відкритті були
присутні Повноважний та Надзвичайний Посол Південної Кореї пан Лі Янг Гу
та народний депутат України Тарас Кремінь. НУК достойно проявив себе на цій
події, вигравши перші та призові місця в декількох номінаціях.
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Підписано сторонами договір про становлення і розвиток співпраці НУК
з 198 Навчальним центром ВМС ЗСУ і в/ч А 3163 ВМС ЗСУ, а також з 73
Морським Центром сил спецпризначення. Досягнуто домовленності з
керівництвом ВМС ЗС України та в/ч А3163 про спільне використання
унікального, єдиного в країні тренажерного стенду «Навчального полігону
боротьби за живучість», імітаційних стендів в/ч та лабораторій НУК для
підготовки студентів і курсантів, підвищення кваліфікації відповідних фахівців
тощо.
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До 170 річниці з дня народження всесвітньо відомого флотоводця, вченого
та дослідника, адмірала С.Й. Макарова, людини, яка народилася в Миколаєві та
ім’я якої носить НУК, відремонтовано та відновлено експозиції
університетського музею. На конференції трудового колективу НУК прийнято
рішення про створення університетської відзнаки «Нагрудний знак адмірала
Макарова».

Проведено слухання та обговорення звіту народного депутата,
виконуючого обов’язки Голови Наглядової ради НУК Б.Ю. Козиря про
законотворчу діяльність щодо необхідності прийняття та впровадження Закону
України про внутрішні водні шляхи
Після схвалення депутатським комітетом ВР з питань митної і податкової
політики пропозиції для внесення змін до Митного кодексу (07.02.2018 р.),
проект закону, зробленого на підставі наукових розробок фахівців університету,
Президент України Петро Порошенко 23.05.2018 р. підписав його у м. Миколаєві
на суднобудівному заводі ТОВ СП «Нібулон» (про внесення змін до ст.251
Митного кодексу України).
Досягнута домовленість з керівником Енергетичної митниці України (м.
Київ), складений договір, проводяться навчання з підвищення кваліфікації її
співробітників щодо контролю ввозу/вивозу паливно-мастильних матеріалів
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через державний кордон України. За надання освітніх послуг університет
отримує більш 70 000 грн. згідно відповідного договору.

У третій декаді січня 2018р. було зроблено повне забезпечення м/я
«Дельта» енергоресурсами (вода, електрика, стисле повітря) та підтримуючими
металевими конструкціями від ТОВ «Смарт Меритайм Груп». Досягнута
домовленість з керівництвом заводу про безкоштовну стоянку м/я «Дельта»
впродовж 7 місяців на «0»-му стапелі. Також досягнута домовленість з
керівництвом холдингу «Смарт Меритайм Груп» (Новинський В.В.), ТОВ
Миколаївська верф «Смарт Меритайм Груп» (Афанасенко А.О.), ТОВ «Південна
суднобудівна компанія» (Бурковець С.В.) щодо сприяння у виконанні ремонтних
робіт м/я «Дельта». На теперішній час виконано біля 75% робіт, а саме:
відремонтовано гвинто-керувальний комплекс, головний і допоміжні ДВЗ,
паливні і водяні танки (цистерни), переборки підводної частини, розводка
електрики, заміна гумових прокладок паливних систем, систем
життєзабезпечення ділянок бортової обшивки, зачистка, грунтовка, фарбування.
Всі роботи виконані за участю членів екіпажу, студентів, співробітників, а також
робітниками наведених підприємств - безкоштовно! На ремонт м/я «Дельта» у
грудні 2018р. витрачені ТМЦ (конфісковане майно: хімічні речовині та ін.),
отримані університетом на безоплатній основі від Митниці і Державної
виконавчої служби ФСУ на суму більш 70 000 грн.
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За зверненням ТОВ «Артіль» виконано випробування макету нового
спроектованого пасажирського судна в дослідному басейні університету
(проф. Некрасов В.О.). В розрахунок виконаного дослідження вище
вказане підприємство передало до університету координатно-розточний верстат
вартістю біля 300 000 грн. (вартість дослідних робіт становить біля 47 000 грн.).
Розроблено і надано керівництву ТОВ СП «Нібулон» варіант пропозиції
щодо проектування, виробництва і встановлення понтонного (наплавного)
мосту, замість паромної переправи, що планує побудувати ТОВ СП «Нібулон»,
на період ремонту «Варварівського мосту» (проект проф. Казарезова А.Я.).
310 січня 2018 р. було поновлено постачання природного газу до котелень
університету, згідно укладеного нового та прямого договору з НАК «Нафтогаз Україна», що дозволило зменшити ціну закупівлі газу в 1,75 рази. За такого,
зекономлено біля 2 млн. грн., на підставі розмежування цін на опалення
навчальних корпусів і студентських гуртожитків, як для населення. Досягнута
домовленість про укладання договору з НАК «Нафтогаз-Україна» на
опалювальний період 2018/2019 рр. про постачання природного газу по ціні
первинного постачальника для державних установ. Вартість газу по договору с
«Миколаївгазом» на кінець 2018р. склала 14,5тис. грн. за 1 тис.куб.м., а згідно
підписаного договору на постачання природного газу з «Нафтогаз-України»
вартість газу складає 7.5тис.грн за 1 тис. куб. м.
У 2018 році університет виграв судовий процес, який був нав’язаний
підприємством «Миколаївгаз» і тягнувся 2 роки. Таким чином, університет не
буде сплачувати незаконні вимоги «Миколаївгазу» щодо безпідстваної оплати
більш як 500 тис. грн.
Станом на 1 січня 2019р. університет виконав всі юридичні та фінансові
зобов’язання по оплаті за комунальні послуги та енергоносії, заробітній платі та
стипендіям. Університет не має заборгованості перед підприємствами за надані
послуги та отримані товари.
Заплановано надходжень за спеціальним фондом у 2018р. – 42,32млн. грн.,
фактично надійшло – 54,51млн.грн., перевиконання кошторису склало 12,19
млн.грн. Доведено бюджетних асигнувань на комунальні послуги згідно
кошторису на 2018р. – 7,5млн.грн., фактично отримали від державного бюджету
до кінця 2018р. – 10,04 млн. грн. На 2019р. отримано асигнувань на комунальні
послуги та енергоносії у розмірі 11,3 млн.грн.
Конференцією трудового колективу НУК 11 січня 2019 року затверджено
нову редакцію Статуту НУК. Згідно «Закону про освіту» та відповідних
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нормативних документів МОНУ Первомайський коледж включено до складу
НУК як структурний підрозділ.
Виконано в повному обсязі держзамовлення на підготовку магістрів,
спеціалістів, бакалаврів, молодших спеціалістів та підготовку відповідних
фахівців за кошти юридичних та фізичних осіб. Виконано в повному обсязі
держзамовлення по набору на перший курс на денну й заочну форми навчання,
аспірантуру та докторантуру.
На основі проведеного незалежного аудиту підтверджено міжнародні та
державні сертифікати якості підготовки фахівців ISO 9001:2015 та ДСТУ
9001:2015 від світового лідера серед кваліфікаційних товариств «Бюро Верітас
Сертифікейшн Україна» на проведення всієї освітньої, наукової та підготовці в
аспірантурі та докторантурі.

Розпочато роботи щодо впровадження у навчальному процесі НУК дуальної
системи освіти. Делегація НУК прийняла участь в обговоренні перспектив та
проблем впровадження дуальної освіти на круглому столі за участю німецьких
фахівців, представників МОНУ та керівництва Федерації роботодавців України
у місті Кропивницькому, на підприємстві «Ельворті груп» (П.Л. Штутман).
Досягнуто домовленості з рядом підприємств та компаній Миколаєва щодо
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спільної підготовки за дуальною системою навчання (ПАТ «Завод Екватор»,
MDEM, «Південна суднобудівна компанія»).
Подовжено освітню підготовку іноземних громадян КНР, Грузії за всіма
спільними програмами та здійснено чергові випуски відповідних фахівців.
Ректором НУК прийнято участь в урочистій церемонії вручення дипломів
бакалаврів за програмою «4+0» в Університеті науки та технологій провінції
Джансу (КНР), а керівником ННЦМС – в церемонії випуску молодших
спеціалістів за програмою «2+2» у Міжнародному морському коледжі в м.
Чжоушань.
Продовжено ефективну роботу Навчально-наукового центру міжнародного
співробітництва, створено Центр зв’язків з громадськістю та Центр охорони та
безпеки НУК, організовано роботу за проектом відеоспостереження в усіх
корпусах та гуртожитку №1 НУК.
З метою реалізації пріоритетних напрямків розвитку міста Миколаєва як
центру маломірного судноплавства та яхтенного туризму, створення
сприятливих умов для відпочинку на воді, формування сучасної берегової
інфраструктури, розвитку промислового потенціалу в будівництві та ремонту
маломірних суден, залучення інвестицій та активізації ринку послуг у сфері
внутрішнього водного транспорту НУК прийняв безпосередню участь у розробці
Концепції розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві на
2019-2030 роки.
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1.4. ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА В 2018 РОЦІ
Загальні
показники
розвитку
Національного
кораблебудування імені адмірала Макарова наведено в табл. 1.1.

університету

Таблиця 1.1. Загальні показники розвитку (станом на 31.12.2018 р.)
№
Значення
з/п
Показник
показника
1
Рівень акредитації ВНЗ
IV
2
Кількість ліцензованих спеціальностей
29
Кількість акредитованих освітніх програм за:
спец-ть
осв.
прогр.
3
• молодшим спеціалістом
1
‒
• бакалавром
27
9
• спеціалістом
23
‒
• магістром
20
55
Контингент студентів на всіх курсах навчання:
6009/7962
4

на денній формі / з філіями
3635/4784

на заочній формі / з філіями
2374/3178
5
Кількість
навчально-наукових
інститутів,
14/21
факультетів,
Навчально-наукових
центрів
(відділень) / з філіями
6
Кількість кафедр (предметних комісій), з них
48/38
випускових (одиниць)
Загальна кількість співробітників (всього)
1548

чоловіків
677

жінок
871
Кількість педагогічного персоналу (всього):
544
7

в т.ч. штатних педагогічних працівників
483

в т.ч. сумісників
61
Серед них:

чоловіків
349

жінок
195
Кількість осіб, що мають наукові ступені та вчені
звання:
8

професорів, осіб/%
89
в т.ч. штатних/сумісників
79/10

доцентів, осіб/%
273
в т.ч. штатних/сумісників
245/28

докторів наук, осіб/%
62
в т.ч. штатних/сумісників
52/10
27
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9

10
11
12
13


кандидатів наук, осіб/%
в т.ч. штатних/сумісників
Технічний персонал (всього):

чоловіків

жінок
Загальна/навчальна площа будівель, м2
Загальний обсяг державного фінансування (тис.
грн)
Кількість посадкових місць у читальних залах
Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів

в т. ч. з виходом в Інтернет

279
252/27
560
197
363
111010/85150
151497.240
446
933
933

27 грудня 2018 року рішенням Акредитаційної комісії України за протоколом
133 було акредитовано 33 освітньо-професійні програми підготовки фахівців
другого магістерського рівня у Національному університеті кораблебудування
імені адмірала Макарова:
051
1
071
2
072
3
073
4
5
6
081
7
101
8
121
9
122
10
11
126
12
131
13
14
15

Економіка
Економіка підприємства
Облік і оподаткування
Облік і аудит
Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Управління фінансово-економічною безпекою
Менеджмент організацій і адміністрування
Управління інноваційною діяльністю
Право
Право
Екологія
Екологія та охорона навколишнього середовища
Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Управління проектами
Комп’ютерні науки
Інформаційні системи та технології
Інформаційні системи та технології
Прикладна механіка
Інжиніринг зварювання та споріднених процесів
Технології автоматизованого виробництва
Технології машинобудування
28
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132
16
17
135
18
19
20
141
21
22
23
24
25
26
142
27
28
29
30
144
31
151
32
183
33

Матеріалознавство
Композиційні та порошкові матеріали, покриття
Інженерія композиційних матеріалів
Суднобудування
Кораблі та океанотехніка
Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних
установок
Суднові енергетичні установки та устаткування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Морська робототехніка
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Експлуатація суднових автоматизованих систем
Системи технічного захисту інформації, автоматизація її
обробки
Електричні системи і комплекси транспортних засобів
Системи генерування електроенергії та електропостачання
Енергетичне машинобудування
Холодильні машини і установки та системи кондиціювання
Двигуни внутрішнього згоряння
Газотурбінні установки і компресорні станції
Турбіни
Теплоенергетика
Теплоенергетика
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
Технології захисту навколишнього середовища
Технології захисту навколишнього середовища

Також цим протоколом було акредитовано 4 освітньо-професійні програми
підготовки фахівців другого магістерського рівня для Первомайської філії
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
051
Економіка
Економіка і управління підприємством
1
Обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності
2
підприємства
131
Прикладна механіка
3
Технології машинобудування
4
Технології енергетичного машинобудування
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
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2.1. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ ТА НОРМАТИВНОПРАВОВА БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
2.1.1 СЕРТИФІКАЦІЯ НУК ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО
СТАНДАРТУ ISO 9001:2015
Протягом звітного періоду навчальний процес в університеті
організовувався та проводився з дотриманням вимог державних стандартів та
вимог наказів Міністерства освіти і науки України. Нормативно-правову базу
навчального процесу склали Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
положення «Про державний вищий навчальний заклад», «Про організацію
навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Про затвердження норм
часу для планування й обліку навчальної роботи та переліків основних видів
методичної, наукової і організаційної роботи педагогічних і науковопедагогічних працівників вищих навчальних закладів», «Про проведення
практики студентів вищих навчальних закладів України», «Про порядок
переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних
закладів», «Про академічні відпустки та повторне навчання у вищих навчальних
закладах освіти», «Рекомендації про порядок створення, організацію і роботу
державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах
України», а також нормативні документи університету, статут, положення,
правила внутрішнього розпорядку та накази ректора.
На всі спеціальності та напрямки підготовки в університеті розроблені
державні стандарти освіти: освітньо-професійні програми, освітньокваліфікаційні характеристики, тести для перевірки рівня знань під час
атестації, інспектування та державної атестації.
Стандарти затверджені та погоджені встановленим порядком з
Департаментом вищої освіти МОН України, Науково-методичною комісією та
Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, відповідно до напряму,
спеціальності та змісту навчання.
Організація навчального процесу здійснюється з урахуванням вимог наказу
МОН України «Про впровадження кредитно-модульної системи організації
навчального процесу». У навчальних та робочих навчальних планах підготовки
бакалаврів обсяг часу на вивчення навчальних дисциплін узгоджено з обсягом
часу національного кредиту. З метою розширення інноваційних технологій
навчання, зокрема для впровадження кредитно-модульної системи організації
навчального процесу, функціонують спеціалізовані навчальні аудиторії, які
оснащені інтерактивними засобами навчання.
Основою політики університету є постійне поліпшення якості освітнього та
наукового процесів з урахуванням світових тенденцій на підставі ефективного
зворотного зв'язку зі споживачами, постачальниками, іншими зацікавленими
сторонами. Для забезпечення цього НУК використовує систему управління
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якості, яка ґрунтується на вимогах і положеннях міжнародного стандарту IS0
9001:2015. Створення ефективної системи управління якістю, що сприятиме
всебічному та стійкому розвитку університету, сертифікація НУК за вимогами
міжнародного стандарту ISO 9001:2015.
Система управління якістю НУК – сукупність взаємозалежних і
взаємодіючих елементів, призначених для розробки політики й цілей, а також
досягнення цих цілей за допомогою керівництва та керування колективом
співробітників університету, що включають розподіл відповідальності,
повноважень і взаємин, стосовно до якості. СУЯ НУК розроблена, впроваджена
та підтримується відповідно до вимог ISO 9001:2015 і є засобами, що забезпечує:
1) ідентифікацію й виконання запитів і очікувань замовників університету,
інших зацікавлених сторін (співробітників університету, постачальників,
міжнародних організацій, державних органів, суспільства тощо) для
забезпечення переваг у працевлаштуванні своїх випускників, визначенні та
розвитку пріоритетних напрямків наукової діяльності, керуванні витратами й
ризиками, і здійснення цього процесу максимально ефективно;
2) виконання вимог МК ПДНВ стосовно до морських навчальних закладів,
що здійснюють підготовку членів екіпажів морських суден;
3) досягнення, підтримку та підвищення ефективності й можливостей
університету в цілому.
Система управління якістю НУК базується на принципах:
1) орієнтації на споживача освітніх послуг і науково-технічної продукції;
2) лідерства керівників вищої ланки університету;
3) залучення всього персоналу співробітників університету в роботу з
підтримки й
постійного поліпшення СУЯ;
4) процесного підходу при розробці, впровадженні й поліпшенні
результативності й ефективності СУЯ;
5) системного підходу до організації освітянської й наукової діяльності
університету;
6) постійного поліпшування результативності й ефективності СУЯ;
7) прийняття управлінських рішень, заснованих на фактах;
взаємовигідних відносин з постачальниками з метою підвищення
задоволеності зацікавленої сторони за допомогою виконання її вимог.
СУЯ НУК інтегрована в загальну систему управління і є її складовою
частиною, розроблена, впроваджена й підтримується відповідно до вимог ISO
9001:2015. Місце, функціональне значення, взаємозв'язок і взаємодія СУЯ НУК
як складового елемента, інтегрованого в загальну систему управління
університету.
Вимоги СУЯ НУК повністю застосовні відносно управління інших систем і
процесів освітніх закладів, і поширюються на систему підготовки фахівців
плавскладу морських суден, що здійснюється в університеті за стандартами не
нижче встановлених МК ПДНВ, а також національних вимог, що випливають
32

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2018 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

із вимог МК ПДНВ.
Діяльність НУК складається із двох складних ділових процесів другого
рівня СУЯ університету, які класифіковані як основні процеси й визначають
діяльність університету і його взаємини зі замовниками , постачальниками й
іншими зацікавленими сторонами, а саме:
1) «Освітянська діяльність» – основний процес, виходом якого є
освітянська послуга, і який у свою чергу складається із процесів життєвого циклу
послуги, процесів управління й забезпечення ресурсами (допоміжні і які
забезпечують процеси);
2) «Наукова діяльність» – основний процес, виходом якого є науковотехнічна продукція, і який у свою чергу складається із процесів життєвого
циклу продукції, процесів управління й забезпечення ресурсами (допоміжні і
які забезпечують процеси).
Вище керівництво університету розробило й затвердило політику НУК в
сфері якості, що розглядаються як головні кошти керування організацією з
метою поліпшення її діяльності. Політика НУК в сфері якості є рівноправною й
погодженою частиною загальної політики й стратегії підприємства.
Планування системи управління якістю узгоджується з усіма іншими
вимогами до виконання й керування процесами СУЯ НУК й документується у
вигляді планів по якістю та/або відповідних записів у процедурах, робочих
інструкціях, положеннях, керівництвах і інших документах, що встановлюють
порядок дій для виконання робіт або послуг, що впливають на якість.
Планування якості системотворчих процесів, що вимагаються для
результативного й ефективного досягнення цілей і виконання вимог до якістю,
що відповідають загальній стратегії й політиці університету в сфері якості,
здійснюється на основі показників, характерних для діяльності університету.
У 2017 році університет успішно пройшов сертифікаційний аудит на
відповідність вимогам нової редакції стандарту ISO 9001:2015, згідно якої
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова отримав
сертифікати відповідності ISO 9001:2015 за номером UA228700 та ДСТУ ISO
9001:2015 за номером UA228701 з терміном дії до 8 лютого 2021 року.
У 2018 році НУК імені адмірала Макарова продовжив планомірну роботу
по підтриманню системи управління якістю університету на рівні забезпечення
вимог стандарту ISO 9001 та здійснив навчання 25 працівників університету на
відповідність кваліфікаційним вимогам внутрішнього аудитора та переходу
системи з вимог стандарту ISO 9001:2008 до вимог стандарту ISO 9001:2015 з
метою успішного проходження ресертифікаційного аудиту компанією «Бюро
Верітас Сертифікейшн Україна».
Кожний рік компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» здійснює
наглядовий аудит за функціонуванням системи управління якості НУК і з 4 по 8
грудня 2018 року пройшов черговий наглядовий аудит системи управління якістю
НУК. Головний аудитор компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» Усик
Володимир Андрійович надав позитивний висновок, щодо функціонування
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системи, який було підписано обома сторонами.
Сферою сертифікації виступає надання вищої освіти на рівні
кваліфікаційних вимог до підготовки молодших спеціалістів, молодших
бакалаврів, магістрів, докторів філософії; підготовка науково-педагогічного
персоналу; проведення наукових досліджень та здійснення науково-технічних
розробок, готових до подальшого впровадження та виробництва.
2.1.2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
У 2018 році ліцензійний обсяг на денній формі навчання НУК складав 6566
осіб, на заочній 5149.
За результатами роботи приймальної комісії у 2018 н.р. виконано у повному
обсязі план Держзамовлення підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за
усіма формами навчання. Всього до НУК зараховано для отримання першого та
другого рівня вищої освіти 2979 осіб. З них на перший курс прийнято 1578
студентів для отримання першого рівня (бакалавр) вищої освіти, з них 835 за
планом Держзамовлення. Збільшилась кількість осіб, які бажають отримати
перший рівень освіти на базі ОКР «Молодший спеціаліст», зараховано на місця
держзамовлення, на вакантні місця ліцензійного обсягу, та за кошти юридичних
або фізичних осіб 970 осіб. Для отримання другого рівня (магістр) вищої освіти
прийнято 1401 студентів. В 2018 році продовжено роботу по прийому студентів
до навчально-консультаційного пункту у Білгород-Дністровському, на даний час
там навчається 74 особи. Кількісні показники прийому наведені у таблицях.
Результати набору (за планом держзамовлення, та за кошти юридичних або
фізичних осіб).
2016
2017
2018
Всього
В т.ч.
Всього
В т.ч.
Всього
В т.ч.
(скор.)
іноз.
(скор.)
іноз.
(скор.)
іноз.
Бакал.ден. 1041(556)
67
996(570)
72
1027(579)
103
Бакал.заоч 563 ( 387 )
95
560(376)
98
551(391)
93
Спец.ден
555
6
Спец.заоч
501
2
Маг.ден.
420
41
916
34
914
26
Маг.заоч
93
3
494
7
487
12
Результати набору
держзамовлення)
Найменування
факультету, підрозділу
Всього по НУК
- бакалаври

за

денною

формою

Ліцензійний
обсяг
6566
2597
34

навчання

(за

планом

2016

2017

2018

1390
690

1072
654

1184
684
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- спеціалісти
- магістри
Всього по КННІ
- бакалаври
- спеціалісти
- магістри
Всього по МННІ
- бакалаври
- спеціалісти
- магістри
Всього по ФЕтаТБ
- бакалаври
- спеціалісти
- магістри
Всього по НН ІАЕ
- бакалаври
- спеціалісти
- магістри
Всього по ФМІ
- бакалаври
- спеціалісти
- магістри
Всього по ННГІ
- бакалаври
- спеціалісти
- магістри
Всього по ФЕМ
- бакалаври
- спеціалісти
- магістри
Всього по ННІКНтаУП
- бакалаври
- спеціалісти
- магістри
Всього по ФМП
- бакалаври
- спеціалісти
- магістри
Всього по ПФ НУК
- бакалаври
- спеціалісти

2305
1664
805
340
195
270
1105
520
270
315
140
50
45
45
780
360
250
170
180
75
35
70
270
125
100
45
890
285
445
160
610
245
185
180
85
55
0
30
449
195
175
35

440
260
40
25
3
12
220
98
84
38
32
15
0
17
330
163
141
26
55
26
14
15
111
71
35
5
79
26
0
53
230
106
41
83

93
46
47

0
418
71
37
0
34
196
79
0
117
28
9
0
19
245
158
0
87
45
18
0
27
67
58
0
9
60
19
0
41
138
54
0
84
0
0
0
0
59
59
0

0
500
102
40
62
195
82
113
35
14
21
308
182
126
48
12
36
55
51
4
67
33
34
145
46
99
13
9
4
63
63
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- магістри
Всього по ХФ НУК
- бакалаври
- спеціалісти
- магістри
Результати набору
держзамовлення).
Найменування
факультету, підрозділу

79
1252
347
605
300
за

заочною

0
163
163
0
0

200
114
75
11
формою

навчання

153
152
1
(за

планом

Ліцензійний
обсяг

2016

2017

2018

Всього по НУК
- бакалаври
- спеціалісти
- магістри
Всього по КННІ
- бакалаври
- спеціалісти
- магістри
Всього по МННІ
- бакалаври
- спеціалісти
- магістри
Всього по ФЕтаТБ
- бакалаври
- спеціалісти
- магістри
Всього по ННІАЕ
- бакалаври
- спеціалісти
- магістри
Всього по ФМІ
- бакалаври
- спеціалісти
- магістри

5149
2243
2050
856
430
290
115
25
1030
575
215
240
55
25
25
5
565
260
180
125
100
40
15
45

149
120
19
10

175
123
0
52
7
6
0
1
51
36
0
15
10
7
0
3
40
25
0
15

195
151

Всього по ННГІ
- бакалаври
- спеціалісти
- магістри
Всього по ФЕМ
- бакалаври
- спеціалісти
- магістри

225
125
100
0
900
325
480
95

23
23

14
14

13
13

12
9

15
6
0
9

8
8

36

47
44
2
1
3
3

27
17
10

3

44
2
2

48
37
11
4
2
2
47
27
20
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Всього поННІКНтаУП
- бакалаври
- спеціалісти
- магістри
Всього по ФМП
- бакалаври
- спеціалісти
- магістри
Всього по ПФ НУК
- бакалаври
- спеціалісти
- магістри
Всього по ХФ НУК
- бакалаври
- спеціалісти
- магістри

440
170
190
80
65
55
10
371
185
165
21
968
193
565
210

13
5
2
6

13
4
0
9
7
7
0
10
10
0

19
19

5

8
8
0

5

9
5
4
12
12

24
23
1
28
22
6

Успішно продовжується робота по прийому до коледжу корабелів НУК, у
2018 році зараховано 25 студентів денної форми навчання, 50 студентів інших
держав.
Аналіз підсумкових контрольних заходів показує, що показники абсолютної
успішності за роками навчання за звітний період мають різницю до 10%.
Аналіз абсолютної успішності, % за останні три роки:
№ п/п
1

Категорія, що
навчається
Студенти денного
відділення

2016

Рік
2017

2018

78,7

69,3

71,2

Якість організації навчального процесу, професійна підготовка науковопедагогічних працівників, загальноосвітня підготовка студентів до вступу в
університет характеризується якісною успішністю студентів та складає 45-50%.
Якісна успішність студентів, % за останні три роки:
№ п/п Категорія, що навчається
1

Студенти денного
відділення

2016

Рік
2017

2018

46,4

48,5

47,3

Щороку за успіхи в навчанні студентів відзначають іменними академічними
стипендіями: Президента України - 2 особи, Верховної Ради України 2 особи,
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Кабінету Міністрів - 1 особа, імені М.С. Грушевського 1 особа, а також
соціальною стипендією Верховної Ради України - 1 особа.
Всього на 2018-2019 навчальний рік 7 студентів рекомендовані на
призначення іменних академічних стипендій.
Відзначення студентів за успіхи у навчанні
2016
2
2

Рік
2017
2
2

2018
2
2

Імені М.С. Грушевського
Соціальна Верховної Ради України
Кабінету Міністрів
Стипендії НУК

1
1
1
20

1
1
1
-

1
1
1
-

Всього:

27

7

7

№
Іменна
п/п
стипендія
1 Президента України
2 Верховної Ради України
3
4
5
6

За 2016 по 2018 рік університет підготував 9365 фахівців з вищою освітою
за всіма формами навчання, з них бакалаврів – 5102, спеціалістів - 2581, магістрів
– 1682. З них з відзнакою закінчили бакалаврів – 273, спеціалістів - 117,
магістрів – 549.
Випуск фахівців за звітний період:
Ступінь вищої освіти
(Освітньо-кваліфікаційний рівень)
Бакалавр
спеціаліст
Магістр

2016
1911
1127
222

2017
1653
912
252

Рік
2018
1541
542
1208

2016
110
39
65

Рік
2017
82
30
42

2018
81
48
232

Всього
5102
2581
1682

Всього
273
117
549

Закінчили навчання з відзнакою:
Ступінь вищої освіти
(Освітньо-кваліфікаційний рівень)
Бакалавр
спеціаліст
Магістр

У зв’язку з прийняттям Закону про Вищу освіту від 01.07.2014 № 1556-VII
в університеті проведені роботи щодо його імплементації. З першого вересня
2015 року аудиторне навантаження на одного викладача в університеті не
перевищує 600 годин.
38

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2018 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

39

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2018 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за денною, заочною та
заочно-дистанційною формами навчання.
Основним нормативним документом університету, що визначає організацію
навчального процесу, є навчальний план. Положення нового закону вимагають
внесення кардинальних змін в навчальні плани підготовки та зміну методики
організації навчального процесу. На даний час навчальною частиною ведуться
роботи щодо втілення основних положень нового закону в життя.
Під час переробки навчальних планів особа увага приділяється
упорядкуванню загального часу на навчальні дисципліни, усуненню дублювання
навчальних дисциплін, у напрямах підготовки та в споріднених спеціальностях.
На даний час дублюючих дисциплін в навчальних планах досить багато.
Для втілення у життя норми закону 600 годин аудиторного навантаження на
одного викладача на рік проведені роботи по зменшенню кількості аудиторних
годин в межах 26-22 годин у бакалаврів, 20 годин у спеціалістів, 18 години у
магістрів. Також необхідно уділити увагу використанню технології дистанційної
освіти.
Дотримання графіку навчального процесу, обмеження навантаження
семестрів кількістю навчальних дисциплін, жорстка регламентацією тижневого
навчального навантаження дозволила успішно втілити у життя основні
положення нового закону.
Для якісної організації навчального процесу використовується графік якій
визначає одночасний початок та завершення теоретичного навчання, терміни
проведення підсумкового контролю, виробничих практик, державної атестації та
канікул студентів. У зв’язку з напруженою ситуацією в енергетичній галузі
України в навчальний графік 2018/2019 навчального року планувалася таким
чином щоб збільшити тривалість зимових канікул до чотирьох тижнів.
Ведеться робота по імплементації статті 62 Закону України про вищу освіту.
2018 році в університеті продовжувалися роботи по впровадженню
автоматизованої системи управління АСУ «ВНЗ». Проведено підключення
системи АСУ «ВНЗ» до єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Дана
система включає наступні модулі: «Приймальна комісія», «Деканат»,
«Студмістечко». На даний час ведуться роботи наповненню бази даних системи:
Списки викладачів, аудиторний, підрозділі університету (кафедри т інш На
даний час проводяться роботи по синхронізації даних по студентам університету
між АСУ «ВНЗ» та ЄДЕБО.
Модуль «Деканат» вирішує велику кількість функцій управління:
Електронна реєстрація, обробка даних та документообіг в єдиній
інформаційній системі для кожного структурного підрозділу окремо і установи
в цілому;
Планування, контроль та аналіз навчальної діяльності;
Оперативний доступ до інформації, що супроводжує навчальний процес;
Єдина система звітів, як внутрішніх, так і за вимогами МОН України.
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2.1.3. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ
В 2018 році проводилася робота по стажуванню та підвищенню кваліфікації
науково-педагогічних працівників університету. Так, за минулий рік пройшли
стажування без відриву від виробництва 222 особи, з відривом від виробництва
26. У 2018 році 26 чоловік пройшли стажування за кордоном.
Динаміка підвищення кваліфікації викладачів НУК за три роки
Роки
Факультет
2016
2017
2018
КННІ
20 (80%)
31 (83,8%)
34 (103%)
МННІ
27 (43,5%)
24 (42,1%)
34 (55,7%)
ННГІ
22 (23,7%)
15 (19,5%)
23 (31,9%)
ННІКН та УП
51 (67,1%)
30 (49,2%)
31(59,6%)
ННІАЕ
37 (61,7%)
20 (31,3%)
33 (57,9%)
ФЕМ
13 (25%)
21 (44,7%)
15 (40,5%)
ФЕ та ТБ
11 (30,6%)
14 (45,2%)
18 (75%)
ФМІ
13 (86,7%)
7 (53,9%)
11 (64,7%)
ФМП
0
0
1 (9,1%)
Херсонська філія
13 (17,8%)
6 (9,2%)
18 (29%)
Первомайська філія
0
2 (6,5%)
4 (14,3%)
Всього по НУК
207 (42,1%)
170 (34,5%)
222 (48,9%)
З 2012 року навчальна програма підготовки фахівців спільно з Батумським
навігаційно-учбовим університетом продовжує свій розвиток. У 2015 році
програма спільної підготовки пройшла ліцензування у Міністерстві освіти
Грузії, що дозволяє слухачам даної програми отримувати подвійні дипломи. На
даний час по спільній програмі навчається 252 студента.
У рамках розвитку програми спільної підготовки наш університет отримав
доступ до морських тренажерів університету-партнера, які використовуються
при підготовці суднових механіків і навігаторів.
2.2. ДУАЛЬНА ОСВІТА ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ
НУК
У 2018 році НУК імені адмірала Макарова розпочав активну роботу у
запроваджені дуальної освіти як сучасної форми надання освітніх послуг та
елементу системи працевлаштування випускників університету.
Конкурентоспроможність будь-якої держави на світовому ринку та якість
життя її населення напряму залежить від рівня професійної підготовки кадрів.
Одним із провідних світових лідерів у сфері підготовки кваліфікованих кадрів на
сьогодні виступає Європейський Союз, який завдячує цьому дуальній системі
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професійної освіти і навчання.
Основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання –
усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх
кваліфікованих робітників, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й
виробництвом, та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із
урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм
навчання.
Підстави для впровадження елементів дуальної системи навчання
- Закон України «Про освіту»;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2015 № 298 «Про
впровадження елементів дуальної системи навчання у професійну - підготовку
кваліфікованих робітників»;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 660-р «Про
схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти».
Перспективи упровадження дуальної форми навчання у 2017-2020 роках:
- внесено зміни до змісту освіти та графіка навчально-виробничого процесу
відповідно до запитів роботодавців з урахуванням вимог державних стандартів з
конкретних робітничих професій;
- розроблено 19 проектів освітніх стандартів на основі компетентнісного
підходу та блочно-модульної побудови навчального процесу;
- розпочато тісну співпрацю із роботодавцями з метою розширення
кількості закладів професійної (професійно-технічної) освіти, переліку професій
для упровадження елементів дуальної форми навчання у 2018-2019 н.р. у понад
100 закладів освіти та збільшення переліку робітничих професій, за якими
здійснюється підготовка з елементами дуальної форми навчання.
Нормативна база працевлаштування:
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 216 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996
р. № 992»
2. Лист МОНУ №1/9-309 від 26.06.2015 «Роз’яснення щодо питань
працевлаштування випускників ВНЗ.»
3. Положення про комісію зі сприяння працевлаштуванню випускників
НУК.
4. Накази про створення комісій щодо сприяння працевлаштуванню
випускників НУК.
У 2017-2018 н.р. середній відсоток працевлаштованих студентів НУК
становив 86% або в абсолютному значені було праце влаштовано 168 студентів
випускників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр різних спеціальностей та
напрямів підготовки.
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2.2.1 БАЗИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ НУК
Всього узгоджено і діють 46 довгострокових договорів про співробітництво
з підприємствами, організаціями та установами міст Миколаєва, Запоріжжя і
Херсона.
У 2017-2018 н.р. підписано 32 договори на проведення практики студентів
НУК, які узгоджуються щорічно.
2.3. УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ НУК У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ
СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ 2017-2018 Н.Р.

Згідно підсумків Всеукраїнської студентської олімпіади 2017-2018 н.р. в
другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, який проводився в базових
ЗВО (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 13 серпня 2018
р. за № 902), студенти нашого університету взяли активну участь , а саме – 54
студенти у 14 олімпіадах. Стали переможцями II етапу та отримали Дипломи
Міністерства освіти і науки України наступні студенти:
Недорода Владислав Миколайович, студент 6-го курсу отримав 2 місце в
олімпіаді з навчальної дисципліни «Цивільний захист»;
Добусарський Богдан Анатолійович, студента Херсонської філії НУК
отримав 3 місце в олімпіаді зі спеціальності «Технологія та устаткування
зварювання»;
Шульга Ірина Олегівна, студентка 5 –го курсу отримала 2 місце в олімпіаді
зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування».
Команда ХФ НУК (у складі: Дубосарський Б.А., Якубовський А.Л., Яшкін
О.М.) нагороджена Дипломом за зайняте 2 місце у II етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади за напрямом «Зварювання» зі спеціальності «Технологія
та устаткування зварювання» у Приазовському державному технічному
університеті.
Команда НУК Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та
управління проектами отримала загальне 1 місце в Міжнародній олімпіаді з
програмування «ІТ- Планета».
Баланська Юлія отримала 1 місце в олімпіаді «Управління ІТ – проектами».
Студенти групи 5152м Голубєв Сергій та Зелінський Вадим отримали 1
місце у конкурсі «Кращий інноваційний диплом».
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 30.03.2018 року № 307
«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування» для
проведення IІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування у
Південному регіоні призначено Національний університет кораблебудування
43

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2018 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

імені адмірала Макарова. Олімпіада відбулася 14–15 вересня 2018 року.
У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування у
Південному регіоні (далі – Олімпіаді) взяли участь 38 команд з 19 ЗВО I-IV рівнів
акредитації.
В олімпіаді взяли участь:
- Запорізькій національний технічний університет (ЗНТУ),
- Запорізькій національний університет (ЗНУ)
- Запорізька державна інженерна академія (ЗДІА),
Мелітопольський
державний
педагогічний
університет
ім. Б. Хмельницького (МДПУ),
- Таврійський державний агротехнологічний університет (ТДАТУ),
- Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ),
- Економіко-правничий коледж при Запорізькому національному
університеті,
- Запорізький авіаційний коледж ім. О.Г. Івченка,
- Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова,
- Одеський національний політехнічний університет,
- Одеська національна академія харчових технологій,
- Чорноморський національний університет імені Петра Могили.
1 місце посіла команда “BSNU_TopSquad” (м. Миколаїв, Чорноморський
національний університет імені Петра Могили) – 22-е місце в загальному
рейтингу України;
2 місце посіла команда “ONU_Rabid_Pandas” (м. Одеса, Одеський
національний університет ім. І.І.Мечнікова) – 25-е місце в загальному рейтингу
України.
3 місце посіла команда “ONU_Luckomotive” (м. Одеса, Одеський
національний університет ім.. І.І.Мечнікова) – 27-е місце в загальному рейтингу
України.
У 2018 році НУК імені адмірала Макарова прийняв участь у змаганнях з
кіберспорту серед ЗВО України. Для забезпечення проведення Всеукраїнських
змагань з кіберспорту університетом було підготовлено п’ять комп’ютерних
класів, з урахуванням вимоги, щоб команди не заважали одна одній. Було
встановлено програмне забезпечення, що провести змагання. Все використане
програмне забезпечення є вільним. 7 листопада з 15-0 до 24-00 були проведені
кваліфікаційні змагання з кіберспорту серед здобувачів вищої освіти «UUOpEN
2018». В змаганнях прийняло участь 8 команд (команди у складі 6 чол, 5 команд
у складі 5 чол.) зі усіх підрозділів університету. 10-11 листопада було проведено
он-лайн етап серед команд ЗВО на порталі ESM.zone. До участі було допущено 4
команди. Успішно пройшла всі етапи кваліфікацію команда NUOS 16 листопада
у Національному університеті фізичного виховання та спорт відбулися фінальні
змагання. В категорії DOTA2 прийняла команда NUOS у складі команди студенти
з різних підрозділів НУК: Буханец М.О., Омельчук В.О, Культовас Р.В, Клеошин
С.К, Афонин М.О. та зайняла 2 місце.
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Фінал змагань з кіберспорту серед ЗВО України
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2.4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДГОТОВКУ АСПІРАНТІВ ТА
ДОКТОРАНТІВ В 2018 РОЦІ
2.4.1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Університет забезпечує якісне і кількісне оновлення наукового потенціалу
для суднобудівної та суміжних галузей України, Китаю, Ірану та інших країн.
Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів з 2016 року
здійснювалась через аспірантуру за переліком галузей знань і спеціальностей,
який затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1151 від
06.11.2015 р. Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності», на підставі рішень
Ліцензійної комісії МОН України (протокол № 8 від 6 червня 2016 р.) та наказу
МОН України № 655 від 10.06.2016 р. розширено провадження освітньої
діяльності з підготовки докторів філософії у Національному університеті
кораблебудування ім адм. Макарова з 7 галузей знань та 11 спеціальностей:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Код та найменування
галузі знань
05 Соціальні та
поведінкові науки
07 Управління та
адміністрування
12 Інформаційні
технології
13 Механічна
інженерія
13 Механічна
інженерія
13 Механічна
інженерія
14 Електрична
інженерія
14 Електрична
інженерія
14 Електрична
інженерія
15 Автоматизація та
приладобудування

Шифр та найменування
спеціальностей

Ліцензійний
обсяг (осіб)

051 Економіка

5

073 Менеджмент

10

122 Комп’ютерні науки

20

131 Прикладна механіка

10

132 Матеріалознавство

12

135 Суднобудування

20

141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
142 Енергетичне
машинобудування

20
20

144 Теплоенергетика

15

151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

20
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18 Виробництво і
183 Технології захисту
8
технології
навколишнього середовища
та докторантуру з 3-х галузей знань та 4 спеціальностей (відповідно до наявності
вчених рад в університеті):
11

№
п/п
1
2
3
4

Код та найменування
галузі знань
12 Інформаційні
технології
13 Механічна
інженерія
13 Механічна
інженерія
14 Електрична
інженерія

Шифр та найменування спеціальностей
122 Комп’ютерні науки
132 Матеріалознавство
135 Суднобудування
142 Енергетичне машинобудування

У 2018 році контингент аспірантів (за переліком наукових спеціальностей
2011р. ) становить 2 особи, в тому числі:
Шифр

Назва спеціальності

Всього

05.08.01

Теорія корабля
Управлавління
проектами і
программами
Всього

1

З
відривом
від
виробн.
1**

1

1**

-

-

2

2

-

-

05.13.22

Без
відриву
від
виробн.
-

Іноземні
аспіранти
-

**Навчаються вище встановленого строку
2.4.2. КОНТИНГЕНТ АСПІРАНТІВ
Контингент аспірантів (за переліком наукових спецільностей 2015р.)
становить 56, в тому числі:
Шифр

Назва
спеціальності

Всього

З відривом
від виробництва

051
073
122

Економіка
Менеджмент
Комп’ютерні науки

3
3
9

3 (в т ч.1*)
3
5 (в т ч.1*)
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Контрактна
форма
(заочна)
-

Вечірня
форма
4
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Прикладна механіка
2
Матеріалознавство
1
Суднобудування
10
Електроенергетика,
141
електротехніка та
11
електромеханіка
Енергетичне
142
7
машинобудування
144
Теплоенергетика
4
Автоматизація та
151
комп’ютерно4
інтегровані технології
Технології захисту
183
навколишнього
2
середовища
Всього
56
*Підготовка ведеться за контрактом
131
132
135

2
1
10

-

-

9

1

1

5

1

1

3

1

-

3

1

-

2

-

-

4*

6
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Всього в аспірантурі навчається – 58 аспірантів: (в тому числі 6 за
контрактом)
очно – 48 осіб,
заочно – 4 особи,
вечірня – 6 осіб.
Контингент докторантів (за переліком наукових спеціальностей 2015р.)
згідно плану прийому до докторантури НУК в 2018 році складає:
Шифр
122
142

Назва спеціальностей
Комп’ютерні науки
Енергетичне машинобудування
Всього:
Всього в докторантурі навчається - 2 особи.

Кількість докторантів
1
1
2

2.4.3. ВИПУСК ІЗ АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ В 2018 РОЦІ
Закінчили аспірантуру НУК в 2018 році:
Шифр

Назва
спеціальностей

01.05.02

Математичне
моделювання та

Всього

З від рив.від
виробн.

Без відрив.від
виробн.

Захис
дис.в
термін

Іноземн.
аспір.

1

1

-

-

-
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05.05.03
05.08.03
05.09.01
05.09.03
05.13.03
05.13.05

05.13.22

05.14.06

05.16.01

08.00.04
21.06.01

обчислювальні
методи
Двигуни та
енергетичні
установки
Конструювання та
будування суден
Електричні
машини і апарати
Електротехнічні
комплекси та
системи
Системи і процеси
керування
Комп’ютерні
системи і
компоненти
Управління
проектами
і програмами
Технічна
теплофізика та
промислова
теплоенергетика
Металознавство та
термічна обробка
металів
Економіка та
управління
підприємствами
Екологічна безпека
Всього

2

2

-

-

-

5

5

-

1

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

9

7

2

1

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1
25

1
23

2

2

-

Закінчили докторантуру НУК (за переліком наукових спецільностей 2011р.)
в 2018 році:
Шифр
05.05.03
05.09.03

Кількість
докторантів
Двигуни та енергетичні установки
1
Електротехнічні комплекси та
1
системи
Всього
2
Назва спеціальностей

49

Захист дис.в
терм.
-
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Закінчили докторантуру НУК (за переліком наукових спецільностей 2015р.)
в 2018 році:
Шифр

Назва спеціальностей

142

Енергетичне машинобудування
Всього

Кількість
докторантів
1
1

Захист дис.в
терм.
-

Аспірантами та працівниками НУК захищено:
кандидатських дисертацій – 9;
здобувачами канд.дисертацій – 2;
докторських дисертацій – 5.
2.4.4. ЗАХИСТ ДОКТОРСЬКИХ ТА КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ У
2018 РОЦІ
Докторські дисертації
№

1

ПІБ докторанта

Рогов Г.К.
01.03.2018

2

Рижков О.С.
24.05.2018

3

Ушкац М.В.
26.06.2018

Назва дисертації
Система
фінансових
механізмів
корпоративного
сталого розвитку
та її формування в
Україні.
Управління
проектами та
програмами
спільної
підготовки
фахівців
міжнародного
рівня
Опис процесу
конденсації
однокомпонентних
50

Місце захисту та
науковий
консультант

Спеціальність

Одеський
наці.економічний
університет, наук.
конс. д.е.н.,проф.
Звєряков М.І.

08.00.08-гроші,
фінанси і
кредит

Одеський
нац.політехнічний
університет, наук.
конс. д.т.н., проф.
Кошкін К.В.

05.13.22управління
проектами та
програмами

Київський
національний
університет ім.

01.04.02теоретична
фізика;
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флюїдів на основі
статистичного
підходу Гіббса

4

Рижков С.С.
07.06.2018

5

Трохименко Г.Г.
25.09.2018

Т.Г.Шевченка,наук
.конс. д.т.н., проф.
Сисоєв В.М.

Сепараційні
НУ «Одеська
градієнтні
Морська
аерозольні
Академія», наук.
технології в
конс. д.т.н., проф.
енергетичних
Шевцов А.П.
установках
Комплексні
маловідходні
Київський
технології захисту
політехнічний
від забруднення
інститут ім.
гідроекосистем (на
І.Сікорського,
прикладі
наук.конс. д.т.н.,
Миколаївської
проф. Гомеля М.Д.
області)

01.04.14теплофізика та
молекулярна
фізика.
05.05.03двигуни та
енергетичні
установки

21.06.01екологічна
безпека

Кандидатські дисертації
№

1

2

ПІБ дисертанта
Гринчак Сергій
Олегович
02.07.2018
здобувач
Грицаєнко
Максим
Георгійович
04.07.2018
Здобувач

3

Сорокіна Тетяна
Миколаївна
02.03.2018

4

Надточий
Анатолій
Вікторович

Назва дисертації
ДСК

ДСК

Вдосконалення
методу
розрахунку і
конструювання
гідродинамічних
упорних
підшипників
Моделі
управління
проектами
51

Науковий керівник

Спеціальність

д.т.н., проф.,
Блінцов В.С.

05.08.03конструювання
та будування
суден

д.т.н., проф.,
Блінцов В.С.

05.13.22управління
проектами та
програмами

Хмельницький
національний
університет, наук.
кер., д.т.н., проф..
Хлопенко М.Я.

05.02.02 Машинознавст
во

д.т.н., проф.,
Блінцов В.С.

05.13.22управління
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07.03.2018

5

Познанський
Андрій
Станіславович
07.03.2018

6

Гайдаєнко
Оксана
Володимирівна
21.03.2018

7

Соломонюк
Денис
Миколайович
22.03.2018

8

9

Михайлов
Михайло
Сергійович
12.07.2018

Мельничук
Світлана
Сергіївна

роботизації
підводних
археологічних
досліджень
Підвищення
ефективності
бензинових
поршневих
двигунів
застосуванням
добавок синтезгазу
Моделі та
механізми
ціннісного
підходу в
управлінні
медичними
проектами
Поліпшення
масових
показників
газотурбінних
установок
шляхом вибору
раціональних
параметрів
регенераторів
Стратегічне
управління
інноваційним
розвитком
регіону в умовах
перманентних
кризових явищ
Антропогенна
трансформація
фітобіоти
Національного
природного парку
«Білобережжя
Святослава»
52

проектами та
програмами

д.т.н., проф.,
Ткач М.Р.

05.05.03двигуни та
енергетичні
установки

д.т.н., проф.,
Кошкін К.В.

05.13.22управління
проектами та
програмами

к.т.н.,. проф.
Горбов В.М.

05.05.03двигуни та
енергетичні
установки

Одеська нац.
академія харчових
технологій
д.е.н., проф.
Іртищева І.О.

08.00.05розвиток
продуктивних
сил і
регіональна
економіка

Чернівецький
національний
університет імені
Юрія Федьковича,
к.біол.н., доц.
Трохименко Г.Г.

03.00.16 –
екологія
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10

Воленюк
Людмила
Сергіївна
16.10.2018

11

Бурунсуз
Катерина
Сергіївна
24.10.2018

12

Мунесан
Мохаммад
Ібрагім
17.12.2018

Удосконалення
технології спуску
з похилих
поздовжніх
стапелів.
Вдосконалення
моделей і
механізмів
управління
міжнародними
проектами зі
створення
плазмохімічних
елементів для
енергетичних
установок
Засоби
підвищення
морехідних та
експлуатаційних
якостей
підводних човнів

д.т.н., проф
Рашковський О.С.

05.08.03конструювання
та будування
суден

д.т.н., проф.
Рижков С.С.

05.13.22 управління
проектами та
програмами

к.т.н., доц.
Король Ю.М.

05.08.03конструювання
та будування
суден

2.5. РОБОТА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ НУК У 2018 РОЦІ

Наукова бібліотека НУК позиціонує себе як процесно-орієнтований,
інформаційний, інтелектуальний, комунікаційний центр, що діє відповідно до
вимог державної політики у галузях освіти, науки та культури.
В 2018 році пріоритетними напрямками діяльності Наукової бібліотеки
НУК визначено: реалізація завдань, які визначені "Стратегією розвитку Наукової
бібліотеки НУК імені адмірала Макарова на 2018-2022 рр."; сприяння розвитку
наукових досліджень та навчання через якісний інформаційний супровід та
сервісність; просування наукового надбання Університету у світовий
інформаційний простір, що сприяє підвищенню його наукового рейтингу;
розвиток інформаційно-аналітичної діяльності, об’єктом якої є наукова
діяльність вчених НУК та світовий науковий потік; сприяння академічній
доброчесності в НУК; оновлення і модернізація Наукової бібліотеки на шляху до
створення моделі Відкритої бібліотеки; об'єднання колективів бібліотек ЗВО м.
Миколаєва навколо ідеї інноваційного розвитку книгозбірень вишів.
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Фонд Наукової бібліотеки за звітний період разом з філіями складає 930 188
примірників, у тому числі: наукові видання – 97 585 примірників, навчальні –
536 008 примірників; періодичні видання – 129 395 примірників журналів та 283
річні комплекти газет; електронні видання (СD, DVD) – 1 643 одиниці
зберігання. В 2018 р. до бібліотеки надійшло 2 850 прим.
За звітний період відділи бібліотеки обслужили 32 671 користувача, яким
видано 609 294 прим. Загальна кількість відвідувань складає 336 360.

Новим витком діяльності Наукової бібліотеки стала робота зі сприяння
публікаційній активності вченої спільноти НУК.
Згідно з Наказом МОНУ № 1213 від 06.11.2018 р. НУК отримав доступ до
наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. Це дало поштовх до нового
аспекту у діяльності – моніторингу світового наукового інформаційногот потоку,
аналізу рівня цитованості вчених НУК.
Наукова бібліотека стала активним партнером та головним менеджером
вченої спільноти для підвищення якості їх наукової діяльності та, відповідно,
підвищення наукового рейтингу НУК. Так, було створено профілі університету
в наукометричних БД SCOPUS та Web of Science, 293 наукометричних профілі
науковців в Google Академії, 186 в ORCID (SCOPUS), 159 в ResearcherID (Web
of Science).
Інформаційною підтримкою для підвищення публікаційної активності
сприяло проведення: семінару "Використання можливостей БД Scopus в роботі
наукової організації"; коучингу "Формування навичок академічного письма";
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семінару-тренінгу "Використання наукометричних баз даних у наукових
дослідженнях"; круглого столу "Розвиток наукових досліджень у вищій школі в
контексті євроінтеграції".
Регулярно проводився моніторинг наявності нових наукометричних
профілів науковців НУК у Google Академія для реєстрації їх у системі
"Бібліометрика української науки". Всього у системі "Бібліометрика української
науки" на 01.01.2019 р. зареєстровано 383 профілі науковців та співробітників
НУК.
Аспектом новаторського розвитку НБ у поточному році стала
Наукометрична дослідницька діяльність.
НБ НУК взяла участь у Конкурсі на кращу наукову роботу з теоретичних
та прикладних аспектів порівняльного аналізу діяльності дослідників, наукових
колективів та наукових установ України. Конкурс було оголошено МОН
України, організаційно-методичне забезпечення здійснювалось Державною
науково-технічною бібліотекою України. Тема конкурсної роботи НБ –
"Дослідження результативності наукової та науково-методичної
діяльності НУК ім. адмірала Макарова у сфері суднобудування та суміжних
галузях".
У конкурсі прийняли участь 18 робіт наукових фахівців провідних закладів
вищої освіти України, з них 3 було представлено бібліотеками, у тому числі НБ
НУК. За оцінюванням робіт Конкурсною комісією, дослідженню НБ НУК було
присуджено шосте місце.
Наукова бібліотека – надійний партнер у забезпеченні інформаційної
підтримки заходів, що проходять в університеті та за його межами. У 2018 р.
вона взяла участь в організації 14 заходів, які стали знаковими подіями для
Університету. Серед них: Чемпіонат України з судномодельного спорту на базі
ННІАЕ НУК. НБ НУК було представлено книжково-ілюстративну виставку
"Раритетні видання Наукової бібліотеки НУК"; Науково-практична студентська
конференція «Актуальні проблеми спорту, фізичного виховання та здоров’я
людини», Організація виставки-інсталяції "Наука. Методика. Спорт"; IX
Міжнародна науково-технічна конференція "Інновації в суднобудуванні та
океанотехніці". До уваги учасників конференції співробітники НБ НУК
підготували розгорнуту експозицію "НУК імені адмірала Макарова: наукові
досягнення". Резонансним був захід, присвячений зустрічі з екіпажем
легендарної яхти "Ікар" «"Икар". Кругосветка. 30 лет спустя». Участь у
проведенні: святкового концерту, присвяченого Дню перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні; годин пам’яті та спогадів, присвячених видатним вченим
університету С. М. Соловйову та К. В, Кошкіну, тощо. (Фото: Раритет_1,
Инновации_1, Икар_1, Икар_2)
До ювілейних дат вчених фахівцями НБ НУК було організовано 6
персональних книжково-ілюстративних виставок, які відображають
багатогранну педагогічну та наукову діяльність науковців університету. Серед
них: "Ім’я, відоме та авторитетне" (книжково-інформаційна виставка до 60-річчя
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від дня народження С. І. Сербіна); "Інтелектуальні розробки та прогресивні
технічні рішення" (книжково-інформаційна виставка до 60-річчя від дня
народження Ю. М. Харитонова); "Відомий український науковець і новатор",
книжково-ілюстративна виставка, присвячена ювілею від дня народження,
наукової та інженерної діяльності відомого вченого в галузі триботехнологій та
зубчатих механізмів, доктора технічних наук, професора НУК імені адмірала
Макарова О.П.Попова.
Протягом 2018 року НБ позиціонувала себе як зона позитиву, створювала
толерантне, культурологічне середовище для дискусій, обміну думками,
творчими доробками в будь-якій галузі. Загальна кількість проведених заходів
понад 350, їх відвідали біля 3 250 користувачів.

Популяризації читання серед університетської спільноти сприяло
проведення комплексу заходів, присвячених Всеукраїнському дню бібліотек.
Серед яких: флешмоб "Хочеш бути лідером – читай!", книжкова галявина
"Бібліотечний пікнік", експозиція "Наукова бібліотека – осередок знань, науки,
культури", пізнавальна зустріч з першокурсниками "Бібліотека – відома та
невідома", тощо. Родзинками заходу стали також створені селфі-зони та
книжкові виставки-інсталяції. (Фото: День библ_1, День библ_2, День библ_3,
День библ_4, День библ_5, День библ_6, Почитай не пошкодуєш, селфи_1,
селфи_2)
З метою сприяння академічній доброчесності було проведено 20 слайдлекцій для студентів, 9 заходів для професорсько-викладацького складу та
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створено web-навігатор "Програмне забезпечення для перевірки наукових
текстів на ознаки плагіату".
НБ НУК протягом 9 років підтримує рух Відкритого Доступу до Знань. У
2018 р. книгозбірнею в рамках Тижня Відкритого Доступу було організовано
наступні заходи: флешмоб "#Я підтримую відкритий доступ"; семінарпрезентація "Відкритий Доступ до наукової інформації. Виклики часу";
презентація 6-го випуску веб-навігатора "Ресурси Відкритого доступу";
тренінг-семінар "Ресурси Відкритого Доступу для науки та навчання". (фото:
ресурс_1, ресурс_2)
В поточному році Науковою бібліотекою було підготовлено та видано 6
персональних бібліографічних покажчиків, які висвітлюють наукову
діяльність професорів університету (Блінцов В. С., Павлов Г. В., Крючков Ю. С.,
Соловйов С. М., Чередниченко О. К, Кондратенко Ю. П.), та навчальний
посібник.
На базі Наукової бібліотеки було проведено п’яту Всеукраїнську науковопрактичну конференцію "Науково-комунікаційний простір бібліотеки ЗВО:
вимоги часу та реалії". (фото: конф_1, конф_2, кон_3, конф_4).
У 2018 р. було покращено матеріально-технічну базу НБ. Проведено
капітальний ремонт читального залу Головного корпусу, проводиться ремонт у
приміщенні відділу обслуговування НБ в ННІАЕ.
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3. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2018 РІК
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3.1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НУК

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова –
провідний вищий навчальний заклад в Україні, який готує фахівців для
суднобудівної та суміжних галузей промисловості. На цей час в університеті
працюють 62 доктори наук, 89 професорів, 279 кандидатів наук та 273 доцента.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
протягом усієї історії свого існування готує високоякісних фахівців, як для
вітчизняного, так і закордонного кораблебудування.
До складу університету входять науково-дослідний інститут корабельної
інженерії та науково-дослідний центр кораблебудування.
Науково-дослідна частина складається із п’яти секторів, а саме: науковоорганізаційного, науково-технічної інформації, інтелектуальної власності,
метрології та стандартизації та науково-технічного перекладу. У НДЧ
сформована організаційна структура, що складається з восьми науково-дослідних
інститутів, а саме: «Енергетики та машинобудування», «Підводної техніки»,
«Сучасних проблем автоматики і електротехніки», «Управління проектами та
програмами», «Аеродинаміки, міцності і проектування суден», «Паяння та
зварювання тиском у вакуумі», «Проблем екології та енергозбереження»,
«Інфраструктурних проектів», а також центр «Економічних досліджень та
управлінського консалтингу».

НДІ «Енергетики та машинобудування» у своєму складі містить сім центрів:
«Плазмохімічних технологій в енергетиці», «Удосконалення суднових
енергетичних установок», «Інтенсифікації тепломасообміну», «Перспективних
енергетичних
технологій»,
«Фундаментально-прикладних
проблем
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редукторобудування», «Тригенераційних технологій та життєзабезпечення»,
«Прикладних проблем інженерної механіки та технології машинобудування». НДІ
«Проблем екології та енергозбереження» містить п’ять центрів: «Моніторингу
параметрів
навколишнього
середовища»,
«Піролізних
технологій»,
«Енергозберігаючих технологій», «Водоочищення та водопідготовки», «Екологоекономічних досліджень». НДІ «Інфраструктурних проектів» містить два центри,
а саме: «Прикладних досліджень в енергетиці» та «Прикладних проблем
регіонального розвитку».

3.1.1. ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НУК
1. Суднобудування, кораблебудування та техніка дослідження Світового
океану.
2. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства (металеві конструкційні
матеріали; керамічні, композиційні, монокристалічні та плівкові матеріали
різного функціонального призначення);
2. Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в енергетиці (енергетична
ефективність та енергозбереження);
3. Фізико-технічні проблеми енергетики (екологічні проблеми в
енергетиці);
4. Інформаційні та комутаційні технології (управління проектами та
програмами; аналіз і синтез систем керування технічними та екологічними
процесами, зокрема з невизначеністю);
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5. Енергетика та енергоефективність (енергоефективні перетворювачі
електроенергії; дослідження морехідних якостей суден, умов та методів їх
забезпечення на етапі проектування суден та інших плавучих споруд).
3.1.2. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ
Кадровий склад НУК:
2015 р. – 770 ос., у т.ч. кандидати наук – 332 ос., доктори наук – 53 ос.
2016 р. – 676 ос., у т.ч. кандидати наук – 272 ос., доктори наук – 57 ос.
2017 р. – 605 ос., у т.ч. кандидати наук – 270 ос., доктори наук – 57 ос.
2018 р. – 543 ос., у т.ч. кандидати наук – 279 ос, доктори наук – 62 ос.
Згідно з «Перспективним планом розвитку НУК» університет продовжував
діяльність з підготовки науково-педагогічних кадрів, як для власних потреб, так
і для українських та зарубіжних підприємств.
Протягом 2018 року в університеті підготували та успішно захистили
кандидатські дисертації 8 науковців, з них, в межах спеціалізованих вчених рад:
працівників НУК – 5, працівників сторонніх організацій – 1 та 2 захищених у
спеціалізованих вчених радах за межами ЗВО. Протягом 2018 р. захищено 5
докторських дисертацій у спеціалізованих вчених радах за межами ЗВО.
3.1.3 КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАНИХ РОБІТ ТА ОБСЯГИ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ
ЗА ОСТАННІ ЧОТИРИ РОКИ

Категорії робіт
Фундаментальні
Прикладні
Госпдоговірні

2015
к-сть тис.
од.
грн.
5
10
30

1544,2
3088,5
2917,8

2016
к-сть тис.
од.
грн.

2017
ктис.
сть
грн.
од.
1027,1 3
1842,1
3131,4 5
4362,5
635,0 43 2823,7

4
12
25

2018
к-сть
тис.
од.
грн.
4
9
18

14881,0
33550,0
834,6

3.1.4. ОТРИМАНІ НАГОРОДИ ТА ЗВАННЯ
На міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – День
студента 2018» (15-17 листопада 2018 року, м. Київ) - отримали за участь у
виставковому конкурсі: Почесне звання «Лідер міжнародної діяльності», ГРАН–
Прі і золоту медаль у тематичній номінації: «Міжнародне співробітництво в
галузі освіти і науки».
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На міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2018» (1921 квітня 2018 року м. Київ) - отримали за участь у виставковому конкурсі:
диплом «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» та ГРАН–Прі і золоту
медаль у тематичній номінації: «Інтеграція вітчизняної науки і освіти у
міжнародний простір».
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З 3 по 5 жовтня 2018 року в одному з найбільших виставочних центрів
Європи Фіра Барселона Гранд Віа (м. Барселона, Іспанія) пройшла Міжнародна
книжкова виставка «LIBER BARCELONA 2018». На виставці були
представлені два навчальних посібники викладачів кафедри технології
суднобудування, випущені в НУК імені адмірала Макарова.
«Технология изготовления конструкций корпуса судна»: учебник / А.С.
Рашковский, В.Н. Перов, С.Н. Слижевский, Н.В. Цыкало; под общ. ред. проф.
А.С. Рашковского. – Николаев: НУК, 2017. – 304 с.
«Технология корпусостроительных работ»: учебник / А.С. Рашковский,
А.В. Щедролосев, А.М. Фарионов, Н.В. Цыкало, В.Н. Перов, С.Н. Слижевский;
под общ. ред. проф. А.С. Рашковского. – Николаев: НУК, 2018. – 516 с.
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Автори представлених навчальних посібників відзначені іменними
сертифікатами та Золотими медалями виставки.
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Указом Президента України від 1 грудня 2018р. за №241/2018 «Про
відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності
України» професор Національного університету імені адмірала Макарова РАДЧЕНКО Микола Іванович був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ
ступеня.

Указом Президента України від 19 травня 2018р. за №135/2018 «Про
відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки» доцент
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МАРЦІНКОВСЬКИЙ Ігор Богданович був нагороджений орденом «За
заслуги» ІІІ ступеня.
65

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2018 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

Орденом «За заслуги перед Миколаївщиною» II ступеню нагороджено
КРОТОВА Олександра Івановича, професора Національного університету
імені адмірала Макарова.

Указом Президента України від 03.10.2018р. №300/2018 «Про відзначення
державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти»
РЯБЕНЬКОМУ Володимиру Михайловичу присвоєно почесне звання
«Заслужений діяч науки і техніки».
Указом Президента України від 1 грудня 2018р. за № 404 «Про відзначення
державними нагородами України з нагоди 27-ї річниці підтвердження
всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1
грудня 1991 року» ЧЕРЕДНІЧЕНКУ Олександру Костянтиновичу присвоєно
почесне звання «Заслужений винахідник України».
Нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» нагороджено
МОЧАЛОВА Олександра Олександровича, керівника навчально-наукового
центру заочної та дистанційної освіти.
Нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» нагороджено НАЛИВАЙКО
Василя Степановича, фахівця вищої категорії Первомайського коледжу НУК.
Нагрудним знаком «Відмінник освіти» нагороджено: БОБІНУ Олега
Валерійовича, директора навчально-наукового гуманітарного інституту;
МОШЕНЦЕВА Юрія Леонідовича, професора кафедри двигунів внутрішнього
згоряння, установок та технічної експлуатації.
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Почесною грамотою Кабінету Міністрів України нагороджено
ПРИХОДЬКА Сергія Борисовича, завідувача кафедри програмного
забезпечення автоматизованих систем (згідно протоколу № 9 від 28.09.2018р.
засідання Кабінету Міністрів України).

Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України нагороджено
КОСТИРКО Тамару Миколаївну, директора Наукової бібліотеки НУК.
Грамотами
Міністерства
освіти
і
науки
України
нагороджено: БІЛЮКА Івана Сергійовича, завідувача кафедри автоматики;
ІРТИЩЕВУ Інну Олександрівну, завідувача кафедри менеджменту;
ФОМЕНКА Андрія Миколайовича, старшого викладача кафедри автоматики.
Подякою Міністерства освіти і науки України нагороджено
ТРОХИМЕНКО Ганну Григорівну, професора кафедри екології та
природоохоронних технологій.
Почесними грамотами Миколаївської обласної державної адміністрації
відзначені наступні співробітники НУК: ЮРЕСКО Тетяна Анатоліївна –
кандидат технічних наук, доцент кафедри проектування та виробництва
конструкцій із композиційних матеріалів; СЛОБОДЯН Сергій Олегович кандидат технічних наук, доцент, професор НУК, завідувач кафедри
«Комп’ютерно-інтегрованих
технологій
та
інженерної
графіки»;
ЛАБАРТКАВА Андрій Володимирович - кандидат технічних наук, професор
кафедри «Зварювального виробництва»; ГОРБОВА Ганна Олександрівна кандидат юридичних наук, доцент кафедри «Адміністративного та
конституційного права»; ЗУБАРЕВ Анатолій Анатолійович - старший
викладач кафедри «Кондиціювання та рефрижерації»; МИХАЙЛОВ Михайло
Сергійович - аспірант кафедри «Менеджмент».
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Почесною грамотою обласної ради Миколаївської державної
адміністрації відзначено РОГОВА Георгія Костянтиновича, завідувача
кафедри фінансів.

Грамотами Південного наукового центру НАН України і МОН України
відзначені: БОБРОВ Максим Миколайович; ЛАБАРТКАВА Олександр
Володимирович; КЛОЧКОВ Олександр Павлович; ВОЙТАСИК Андрій
Миколайович; ГОГОРЕНКО Олексій Анатолійович; ГОРБОВА Ганна
Олександрівна; ДУБИНСЬКИЙ Олег Юрійович; ПОПОВ Олексій Павлович;
РАДЧЕНКО Андрій Миколайович; КОНОВАЛОВ Дмитро Вікторович;
АРЧІБІСОВА Дарія Станіславівна; БАРАБАНОВА Юлія Євгенівна; КОЛЕСНІК
Ігор Андрійович; БУЛАВКА Сергій Сергійович; КОЛОДРУБ Юлія
Олександрівна; ЗМЕЛЬСЬКА Дар’я В’ячеславівна; СМІРНОВА Лілія Євгенівна;
ЖЕЛО Андрій Олегович.
Грамотами
департаменту
освіти
і
науки
Миколаївської
облдержадміністрації відзначені: ПАТЛАЙЧУК Володимир Миколайович;
КОТЛЯР Дмитро Володимирович; ГУРЕЦЬ Наталія Володимирівна; МАНДРА
Андрій Валерійович; КОВАЛЬ Сергій Станіславович; МИХЕЛЄВ Ігор
Леонідович; ДОЛГАНОВ Юрій Анатолійович; МОРГУН Сергій Олександрович;
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КОЗЛОВСЬКИЙ Артем Вікторович; УРСОЛОВ Олександр Ігорович;
АНТІПОВА Катерина Олександрівна; КІРИЧЕНКО Костянтин Володимирович;
РОГОВ В’ячеслав Георгійович; КОНДРАТЬЕВА Лілія Юріївна; ШАРУН
Григорій Васильович; ТИЩЕНКО В’ячеслав Вікторович; ТАБАКОВ Євген
Миколайович; ОЛІЙНИК Ірина Володимирівна; АНДРЄЄВА Любов
Михайлівна; ЛЕПІХ Аліна Рудольфівна; БУРЕНКО Ольга Володимирівна;
ЩЕРБАКОВА Алла Олександрівна; КОРОЛЬОВА Тетяна Діонісіївна;
ЛАРЕНКОВА Світлана Володимирівна; ДРИГОЛА Стелла Віталіївна; ДЄДОВА
Альона Антонівна; ГОНЧАРУК Анастасія Олегівна.
Почесними грамотами Міського Голови відзначені: ГІРЖЕВА Олена
Леонідівна; ГОРБОВА Ганна Олександрівна; МІТЄНКОВА Віра Сергіївна;
МАРТИНЕНКО Володимир Олександрович; ІВАТА Вячеслав Вікторович;
КОШКІН Володимир Костянтинович; КОМИШНИК Валерій Іванович;
САВЕНКОВ Олег Ігорович.
Подячними листами Міського Голови відзначені: ТАГАНОВ Олег
Миколайович; СТУПАК Ольга Петрівна; ПАТЛАЙЧУК Оксана Віталіївна;
ДРОЖАНОВА Оксана Миколаївна; ЛИЧКО Богдан Михайлович; ГОНЧАРОВА
Олена Олександрівна; РЕМЕШЕВСЬКА Ірина Володимирівна; КУВАЛДІНА
Ольга Вікторівна; ПІДПАЛА Ірина Валентинівна; ГРИШИНА Наталія
Володимирівна.
Указом Президента України від 29 грудня 2017р. за №458/2017 «Про
присудження премій Президента України для молодих вчених 2017 року» за
роботу «Підвищення паливної ефективності та екологічності
газотурбінних і газопоршневих двигунів застосуванням плазмохімічних та
термосорбційних технологій», премію Президента України присуджено
науковому колективу молодих учених: КОНОВАЛОВУ Андрію Вікторовичу –
кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
ГРИЧУ Артему Вікторовичу – кандидатові технічних наук, асистентові
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
КОЗЛОВСЬКОМУ Артему Вікторовичу – кандидатові технічних наук,
асистентові Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова; ОСТАПЕНКУ Олексію Валерійовичу – кандидатові технічних
наук, асистентові Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова;
З роботою «Підвищення паливної ефективності двигунів охолодженням
повітря з використанням скидної теплоти» науковий колектив: РАДЧЕНКО
Роман Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, старший науковий
співробітник кафедри кондиціювання та рефрижерації; ПОРТНОЙ Богдан
Сергійович – аспірант кафедри кондиціонування та рефрижерації; БУЛАВКА
Сергій Сергійович – аспірант кафедри системотехніки морської
інфраструктури і енергетичного менеджменту здобув перше місце у номінації
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«Технічні науки» в Обласному конкурсі робіт молодих вчених Миколаївської
області.
З роботою «Марикультура-господарство майбутнього» АРЧИБІСОВА
Дарія Станіславівна – аспірант кафедри менеджменту здобула перше місце у
номінації «Економічні науки» в Обласному конкурсі робіт молодих вчених
Миколаївської області.

Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 2018-2020
призначено: БОБРОВУ Максиму Миколайовичу – кандидату технічних наук,
науковому співробітнику НДЧ НУК; ПРОСКУРІНУ Аркадію Юрійовичу –
кандидату технічних наук, доценту кафедри ДВЗ НУК.
Переможцями конкурсу «Морська справа» Благодійного Фонду Бориса
Колеснікова стали студенти Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова, а саме: ІЛЮШКО Гордій та ДРИГОЛА Стелла від
Кораблебудівного
навчально-наукового
інституту;
ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ
Олександр від Машинобудівного навчально-наукового інституту; ЖАДИК
Анастасія від Факультету Морської інфраструктури.
У конкурсі прийняли участь 605 студентів з 15 технічних і профільних вузів
України. Переможці конкурсу, автори тридцяти перспективних стартапів, були
нагороджені поїздкою на Міжнародну галузеву виставку суднобудування і
судноплавства «Posidonia 2018» (5-8 червня) у Афіни, Греція.
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3.2. ОБОРОННА ТЕМАТИКА НУК
1. Тема №1731 (шифр КНПА) науковий керівник – Блінцов В.С.
2. Тема №2050 (шифр КРАБ) науковий керівник – Блінцов В.С.

3.3. ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИКОНУВАЛИСЬ ЗА РАХУНОК
ДЕРЖБЮДЖЕТУ У 2018 РОЦІ
№

№ теми

1

2082

2

2085

3

2086

4

2165

5

2084

6

2085

7

2087

8

2088

Назва
Наук. керівник
Фундаментальні теми
Розробка теоретичних основ проектування
термоакустичних турбогенераторів систем
Романовський Г.Ф.
використання
теплових
скидних
енергетичних ресурсів транспортних засобів
Механіка та фізико-хімічні процеси при
дифузійному зварювання, паянні, зміцненні
Квасницький В.Ф.
жароміцних нікелевих сплавів та різнорідних
матеріалів
Статистична
теорія
конденсації
для
Ушкац М.В.
реалістичних моделей речовини
Наукові основи проектування складів і
структур
легковагомих
композиційних
Коростильов Л.І.
матеріалів плавучості для підводних засобів
засвоєння ресурсів океану
Прикладні теми
Розробка енергоефективних суднових систем
автоматизації процесів генерування й
перетворення електроенергії та їх моделей
для покращення якості електроенергії та
електромагнітної сумісності
Розробка
методології
підвищення
ефективності
та
безпеки
річкової
транспортної системи України
Інноваційні моделі і механізми управління
проектами реконструкції та розвитку
муніципальних систем водопостачання
Розробка
аерозольних
градієнтних
технологій для систем життєзабезпечення
суден і кораблів
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Павлов Г.В.

Нєкрасов В.О.
Харитонов Ю.М.
Шевцов А.П.
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9

2093

Вдосконалення процесів шумоглушіння з
охолодженням відпрацьованих газів в
енергетичних установках кораблів класу
корвет

Кузнецов В.В.

У 2018 році завершилося виконання двох прикладних тем, за якими
розроблено наступне:
за № 2084 – Теоретично обґрунтовані принципи побудови інтелектуальних
систем керування СЕЕС, алгоритми керування дизель-генераторними
агрегатами, методи підвищення якості електроенергії, розроблено схеми та опис
резонансних перетворювачів для живлення пристроїв систем автоматики, та
суднових спеціальних додаткових пристроїв, системи керування регульованим
ФКП.
за № 2093 - рекомендації по визначенню сумісних геометричних і
теплофізичних показників для зниження рівня шуму і температури
відпрацьованих газів корабельної енергетичної установки, визначено оцінку
сумарної зміни акустичного і температурного полей відпрацьованих газів.
3.4. РОЗРОБКИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ НУК

1

2067

2

2068

3

2110

4

2111

Прикладні теми молодих науковців
Розробка
концепції
комбінованого
виробництва енергії в судновій та
стаціонарній
енергетиці
на
основі Радченко А.М.
внутріньої циклової низько температурної
тригенерації
Розробка
технології
підвищення
ефективності
функціонування
енергетичних установок малотонажних Митрофанов О.С.
суден шляхом використання спиртових
палив
Розробка
комп’ютерізованої
системи
моніторингу
та
автоматизованого
керування
мобільним
роботом
Козлов О.В.
багатоцільового призначення на основі
інтелектуальних технологій
Розробка
технології
отримання
та
безпечного акумулювання водню з Проскурін А.Ю.
сірководню Чорного моря
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За завершеною темою №2067 розроблено комплекс фізичних і
математичних моделей процесів внутрішньо циклової трансформації скидного
тепла енергоустановок, встановлено закономірності процесів, розроблено
вдосконалені ступінчасто-каскадні термо-процесорні цикли трансформації тепла
та принципи раціональної організації теплофізичних процесів у прямому
(теплосиловому) та зворотному (холодильному) циклах, методи визначення їх
оптимальних параметрів.
За завершеною темою № 2068 проведені експериментальні дослідження
дозволили визначити зміни основних параметрів двигуна при роботі на етанолі з
добавками синтез-газу, що дало можливість зробити перевірку адекватності, а
також уточнити математичну модель поршневого ДВЗ з примусовим
запалюванням. Також проведені дослідження підтвердили можливість реалізації
та ефективність термохімічної утилізації теплоти відпрацьованих газів, а також
з достатньою точністю дозволили отримати характер зміни основних параметрів
процесу конверсії етанолу в синтез-газ.
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3.5. ПАТЕНТИ ТА ОХОРОННІ ДОКУМЕНТИ ОТРИМАНІ НУК У
2018 РОЦІ
1. Патент № 116473 Україна. Прив’язний підводний апарат для
забезпечення просторових руху та позиціонування його технологічного
обладнання [Текст] / О.В. Блінцов – а201512135; заявл. 07.12.2015, публ.
25.05.2016, Бюл. №10, Опубл 26.03.2018, Бюл. №6.
2. Патент № 116691 Україна. Спосіб сушіння подрібнених вологих
твердих побутових відходів «хвостів» з метою газифікації їх в складі
енергонезалежної технології Екопірогенезіс [Текст] / Л.М. Маркіна, С.С. Рижков,
М.В. Рудюк – а201604994; заявл. 04.05.2016; публ. 10.11.2016, Бюл. № 21., опубл
25.04.2018., Бюл.№ 8.

3. Патент № 122348 Україна. Спосіб активізації оптичних інформаційних
аргументів періоду обертання (Тω) ротора «ωRotorGenerDrive» в трьохфазній
паралельно-послідовній структурі тороїдального генератора f1-3(TorGener±Uφ13) або в енергетичному приводі f1(DrivePowerω±∆ω) (Варіант 1) [Текст] / О.О.
Ушкаренко – u201609851; заявл. 26.09.2016; публ. 10.01.2018, Бюл. № 1.
4. Патент № 122349 Україна. Спосіб формування інформаційних
аргументів періоду обертання (Тω) ротора «ωRotor» в трьохфазній паралельнопослідовній структурі тороїдального генератора f1-3(TorGener±Uφ1-3) або в
енергетичному приводі f1(DrivePowerω±∆ω) [Текст] / О.О. Ушкаренко – u201609857;
заявл. 26.09.2016; публ. 10.01.2018, Бюл. № 1.
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5. Патент № 122376 Україна. Система керування кроковими двигунами
[Текст] / О.В. Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, С.І.
Ольшевський, Л.А. Фоменко. – u201704556; заявл. 10.05.2017, публ. 10.01.2018,
Бюл. № 1.
6. Патент №122398 Україна. Зубчаста передача з трипарним лінійним
зачепленням косих зубів з «глибоким» профілем [Текст] / О.П. Попов, Л.О.
Попова, О.І. Савенков – u201705776; заявл. 12.06.2017; опубл. 10.01.2018. Бюл.
№1.
7. Патент № 122438 Україна. Вогнестійке покриття для захисту
електричних мереж та інженерних конструкцій і споруд при пожежі у
замкненому просторі [Текст] / Л.І. Коростильов, В.Ю. Кочанов, Є.Т. Бурдун, Т.А.
Юреско – u201707005; заявл. 03.07.2017; публ. 10.01.2018, Бюл. № 1.
8. Патент № 122494 Україна. Жароміцний зносостійкий сплав на основі
кобальту [Текст] / О.М. Костін, В.О. Мартиненко, О.Б. Малий, А.Г. Іванова –
u201707829; заявл. 25.07.2017; публ. 10.01.2018, Бюл. № 1.
9. Патент № 123222 Україна. Спосіб виготовлення функціональної
структури
тороїдного
феромагнітного
заліза
f1.1(TorFeLφ13±U→±В→±ФGener) й f1.2(TorFeLφ1-3±U→±В→±ФGener) з витками
індуктивності трьохфазного паралельно-послідовного тороїдального генератора
f1-3(TorGener±Uφ1-3), активізуючого енергетичні аргументи напруги ±φ13U(ωt)вых (Варіант 1) [Текст] / О.О. Ушкаренко, О.І. Дорогань – u201609856;
заявл. 26.09.2016; публ. 26.02.2018, Бюл. № 4.
10. Патент № 123630 Україна. Система автоматичного контролю рівня
рідини з розподіленим по висоті резервуара дискретним самотестуванням та
компенсацією похибки вимірювання [Текст] / Ю.П. Кондратенко, О.В. Козлов,
О.В. Коробко – u201701688; заявл. 22.02.2017; публ. 12.03.2018, Бюл. № 5.
11. Патент № 124094 Україна. Спосіб активації плазмового потоку [Текст]
/ О.М. Костін, В.О. Мартиненко, О.Г. Невинський, А.Г. Іванова – u201708328;
заявл. 11.08.2017; публ. 26.03.2018, Бюл. № 6.
12. Патент № 124164 Україна. Пристрій для зміцнення поверхні отвору
деталі [Текст] / А.Ф. Галь, С.Ф. Присташ, А.Ю. Грєшнов – u201709950; заявл.
13.10.2017; публ. 26.03.2018, Бюл. № 6.
13. Патент № 124791 Україна. Система керування кроковими двигунами
для промислового технологічного обладнання з числовим програмним
керування [Текст] / О.В. Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко,
С.І. Ольшевський, Л.А. Фоменко., П.Є. Лебедушко – u201710386; заявл.
27.10.2017; публ. 25.04.2018, Бюл. № 8.
14. Патент № 126414 Україна. Зубчаста передача з п’ятипарною лінійною
системою зачеплення зубів з «глибоким» профілем [Текст] / О.П. Попов, О.І.
Савенков, Л.О. Попова– u201709718; заявл. 05.10.2017; публ. 25.06.2018, Бюл. №
12.
15. Патент № 126422 Україна. Блок живлення лабораторного стенда
[Текст] / О.В. Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, С.І.
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Ольшевський, Л.А. Фоменко, О.В. Майборода- u201710385; заявл. 27.10.2017;
публ. 25.06.2018, Бюл. № 12.
16. Патент № 126444 Україна. Спосіб магнітокерованого переміщення
мобільного робота [Текст] / Ю.П. Кондратенко, Ю.М. Запорожець, О.С. Герасін,
М.О. Таранов – u201712632; заявл. 19.12.2017; публ. 25.06.2018, Бюл. № 12.
17. Патент № 126746 Україна. Композитний безнабірний понтон доку
[Текст] / В.Ф. Маломан, В.М. Коннов, О.В. Щедролосєв, О.М. Узлов, К.В.
Кириченко – u201710669; заявл. 02.11.2017; публ. 10.07.2018, Бюл. № 12.
18. Патент №128112 Україна. Косозуба зубчаста передача з лінійною і
чотирипарною системою зачеплення зубів з «глибоким» профілем [Текст] / О.П.
Попов, Л.О. Попова, О.І. Савенков – u201705787; заявл. 12.06.2017; опубл.
10.09.18. Бюл. №17.
19. Патент
№129172
Україна.
Зварювальний
пальник
з
внутришньосопловими коливаннями електродного дроту [Текст] / І.В.
Сімутєнков, С.В. Драган, А.Ф. Галь – u201803851; заявл. 10.04.2018; публ.
25.10.2018, Бюл. №20
20. Патент № 129262 Україна. Ланка якірного ланцюга [Текст] / А.Ф. Галь,
Г.Ю. Гайдай – u201804512; заявл. 24.04.2018; публ. 25.10.2018, Бюл.№ 20
21. Свідотцтво України про реєстрацію авторського права на службовий
твір № 76716. Комп'ютерна програма «ETM fatigue» Л.І. Коростильов, Д.Ю.
Литвиненко.
22. Свідотцтво України про реєстрацію авторського права на службовий
твір № 78469 Комп'ютерна програма «Універсальна обчислювальна програма
розрахунку кількісної оцінки якості роботи викладачів в навчальному закладі»,
О.С. Рижков.
23. Свідотцтво України про реєстрацію авторського права на службовий
твір № 80598. Комп'ютерна програма «Patrol SWATH» Л.Ю. Кондратьєва, О.В.
Бондаренко.

80

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2018 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

3.6. УЧАСТЬ НУК У КОНФЕРЕНЦІЯХ ПРОТЯГОМ 2018 РОКУ
3.6.1. МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. X Міжнародна науково-практична конференція «Становлення та
розвиток правової держави: проблеми теорії та практики» (14-16 вересня
2018 р.).
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2. XІІ Міжнародна
науково-практична
конференція
проектами: стан та перспективи» (11-14 вересня 2018 р.).
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3. ІХ Міжнародна
науково-технічна
конференція
суднобудуванні та океанотехніці» (18-19 жовтня 2018 р.).
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4. V Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми
інженерної механіки та технології машинобудування» (17-19 жовтня 2018
р.).
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5. Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасний стан та
проблеми двигунобудування» (21-23 листопада 2018 р.).
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3.6.2. ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Сучасні тенденції в
корабельній архітектурі та дизайні» (20-22 лютого 2018 р.).
2. Всеукраїнська науково-технічна конференція "Сучасні проблеми
автоматики та електротехніки» (5-6 квітня 2018 р.).
3. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні технології
проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних
засобів і інженерних споруд» (23-24 травня 2018 р.).
4. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Проблеми розвитку
регіону: промисловий і економічний аспект» (30-31 травня 2018 р.).
5. Всеукраїнська науково-методична конференція «Миколаївщина і
Північне Причорномор’я: історія і сучасність». До 30-річчя навколосвітнього
плавання вітрильної яхти «Ікар» (21 вересня 2018 р.).
6. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання техногенної та
цивільної безпеки України» (21-22 вересня 2018 р.).
7. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми
інформаційної безпеки на транспорті» (21-23 листопада 2018 р.).
8. Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю
«Підводна техніка і технологія» (12-14 грудня 2018 р.).
9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна морська
держава: стратегія реалізації економічного потенціалу» (20 - 21 грудня 2018 р.).
10. Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Науковокомунікаційний простір бібліотеки ЗВО: вимоги часу та реалії» ( 1-2
листопада 2018 р.).
11. Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні технології обробки
матеріалів», (1-2 листопада 2018), ІІПТ НАН України.
3.6.3 КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
1. Науково-практична конференція «Імперативи
розвитку права та
держави» (29 березня 2018 р.).
2. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми спорту, фізичного
виховання, здоров’я людини» (2-3 квітня 2018 р.).
3. Науково-практична конференція «Філософські та культурологічні
проблеми людства очима студентства» (20 квітня 2018 р.).
4. Науково-методична конференція «Прикладна лінгвістика – 2018:
проблеми та рішення» (17-18 травня 2018 р.).
5. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної хімії»
(24-25 травня 2018 р.).
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6. Науково-практична конференція аспірантів та здобувачів наукового
ступеню PhD (доктор філософії) «Сучасні проблеми філософії науки» (5 червня
2018р.).
7. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної
прикладної математики» (11-15 червня 2018 р.).
8. Науково-технічна «Автоматика та електротехніка» (15-16 листопада
2018р.).
9. Науково-технічна
конференція
«Суднобудування
та
морська
інфраструктура: механічна інженерія, інформаційні технології, електрична
інженерія, економіка моря (23-24 листопада 2018 р.).
10. Науково-практична конференція «Проблеми соціально-гуманітарних
наук» (7 грудня 2018 р.).
11. Міжвузівська студентська конференція «Феноменологія віктимізації
сучасного суспільства: аспекти і тенденції розвитку віктимності в сучасному
світі» (28 листопада 2018 р.).
12. ХІІІ студентська науково-технічна конференція «Інноваційні технології
в суднобудуванні та судноремонті» (21 квітня 2018 р.).
3.6.4. СТУДЕНТСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ ОРГАНІЗОВАНІ ТА ПРОВЕДЕНІ
ХЕРСОНСЬКОЮ ФІЛІЄЮ
1. «Підвищення
конкурентоспроможності
територіальних
громад
Херсонщини» (15 березня 2018 р.), м. Херсон, Херсонська філія НУК.
2. Студентська науково-технічна конференція «Зварювання та споріднені
технології в промисловості» (16 лютого 2018 р.), м. Херсон, Херсонська філія
НУК.
3. ХLІІ студентська науково-технічна конференція «Новітні технології
енергомашинобудування та енергозбереження» 19 – 20 квітня 2018 м. Херсон,
Херсонська філія НУК.
4. XVІІІ студентська науково-технічна конференція «Сучасні інформаційні
технології» (11 червня 2018 р.), ХФ НУК (кафедральна).
5. ХІІ студентська науково-технічна конференція «Сучасні технології
суднобудування» (20 квітня 2018 р.), м. Херсон, Херсонська філія НУК.
6. ХІV студентська науково-технічна конференція «Енергозберігаючі
технології електромеханічних систем» (19 – 20 квітня 2018), м. Херсон,
Херсонська філія НУК.
7. Студентська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми
машинобудування» (18 – 19 червня 2018), м. Херсон, Херсонська філія НУК.
8. Студентська конференція «Новітні досягнення у сфері технологій ХХІ
століття» (20 березня 2018), м. Херсон, Херсонська філія НУК.
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3.7. УЧАСТЬ НУК У ВИСТАВКАХ ПРОТЯГОМ 2018 РОКУ
3.7.1. ВИСТАВКИ 2018
1. Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2018» (1921 квітня 2018 року м. Київ ) - отримали диплом за участь у виставковому
конкурсі: «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» та ГРАН–Прі і
золоту медаль у тематичній номінації: Інтеграція вітчизняної науки і освіти у
міжнародний простір).
2. ХХІV Міжнародна виставка «Суднобудування - 2018» та ХVI
спеціалізована виставка «Водний транспорт» (23-25 травня 2018 р., м.
Миколаїв) - отримали диплом учасника.
3. Міжнародна виставка по судноплавству, суднобудуванню і розвитку
портів «Одеса – 2018» (26-28 вересня 2018 р., м. Одеса) в рамках Міжнародного
Чорноморського Транспортного Форуму «TRANS EXPO ODESSA 2018» –
отримали диплом учасника.

4. Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека-2018» (9-12
жовтня 2018р.,м. Київ) – отримали диплом учасника.
5. Міжнародна агропромислова виставка «Агро Експо 2018». (26-29
вересня 2018 р., м. Кропивницький) – отримали диплом учасника.
6. Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День
студента 2018» (15-17 листопада 2018 року м. Київ) - отримали диплом за участь
у виставковому конкурсі: «Лідер міжнародної діяльності» та ГРАН–Прі і золоту
медаль у тематичній номінації: «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і
науки;
7. «Деревообробка», 22-27 вересня 2018 р, м. Київ.
8. «Деревообробка», 23-26 травня 2018, м. Львів.
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9. Регіональний форум «Проблеми і перспективи взаємодії органів
державного управління та молодіжних наукових об’єднань» (19-20 червня 2018
р., м. Миколаїв) - отримано сертифікат учасника.
10. Науковий пікнік у Миколаєві (16 червня 2018 р, м. Миколаїв) - отримали
сертифікати учасників.
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11 Конкурс «Марафон з інтелектуальної власності - IP MARATHON
2018», що проводився в рамках ІІІ Міжнародного форуму «Innovation Market»
(21-23 листопада 2018 р., під керівництвом Дмитра Олександровича Жука у
м. Києві) – отримали диплом учасника.

3.7.2. ВИСТАВКИ КАФЕДРИ ДИЗАЙНА
1. Художня Різдвяна виставка, м. Миколаїв, виставковий зал НСХУ, січень
2018 р. – 8 експонатів (живопис, рисунок, скульптура).
2. Художня виставка Миколаївського відділення НСХУ в м. ІваноФранковські, січень-лютий 2018 р, (живопис, рисунок, скульптура) – 5
експонатів.
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3. Художня виставка «Весняний салон», виставкова зала НСХУ, квітень
2018 р. – 7 експонатів (живопис, рисунок, вітражні роботи)
4. Художня виставка до Дня незалежності, виставковий зал МСХУ, серпень
2018 р. – 5 експонатів (рисунок, живопис, скульптура).
5. Художня виставка «Осіння», виставкова зала НСХУ, листопад 2018 р. – 8
експонатів (живопис, рисунок, скульптура).
3.7.3. СТУДЕНТСЬКІ ВИСТАВКИ НУК
1. Виставка студентських робіт з дисциплін дизайн-проектування,
Гуманітарний інститут, виставковий зал, протягом року – 12 експонатів.
2. Виставка студентських робіт учасників 1 туру олімпіади з дизайну, НУК,
Гуманітарний інститут, березень 2018 р.
3. Виставка студентських робіт з рисунку, живопису, дизайн-проектів,
НУК, арт-галерея «Арго», травень 2018 р.
4. Виставка студентських робіт «Друге життя предмету», Гуманітарний
інститут, травень-червень 2018 р.
3.8. НАУКОВІ ВИДАННЯ ЗА 2018 РІК
3.8.1. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
1. Кисляков В.П., Дрожанова О.М., Ступак О.П. Вступ до філософії науки:
навчальний посібник / за наук. ред. О. М. Дубового. 2-ге вид., доповнене. –
Миколаїв: Вид-во НУК, 2018. – 293 с.
2. Комплектні електроприводи. Ч.3. Сервоелектроприводи: навчальний
посібник /І. С. Білюк, Д. Ю. Шарейко, А. М. Фоменко, О. В. Савченко. –
Миколаїв : НУК, 2018. – 210 с. – 15 електрон. опт. диски (DVD-ROM). – Назва з
титульного екрана. (з грифом Вченої ради НУК).
3. Гуров А.П. Навчальний посібник з дисципліни «Теорія автоматичного
керування»: у 2 ч. Частина 1 / А.П. Гуров, С.І. Ольшевський, О.О. Черно, Л.І.
Бугрім. – Миколаїв: НУК, 2018. – 97 с. (з грифом Вченої ради НУК).
4. Жуков
Ю.Д.,
Гордеев
Б.Н.,
Емец
Н.А.
Проектирование
специализированных компьютерных систем управления технологическими
процессами объектов морской инфраструктуры. – Учебное пособие по
выполнению курсового проекта. – Николаев: НУК, 2018. – 75 с.
5. Бідніченко О.Г., Слободян С.О. Домашні завдання з нарисної геометрії:
навчальний посібник [Текст]. – Миколаїв, ФОП Швець. – 2018. – 65 с.
6. Бідніченко О.Г., Слободян С.О. Зошит завдань з нарисної геометрії для
аудиторної і самостійної роботи студентів: навчальний посібник [Текст]. –
Миколаїв: НУК, 2018. – 51 с.
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7. Савіна О. Ю., Маркіна Л. М. Перша медична допомога у надзвичайних
ситуаціях / Савіна О. Ю., Маркіна Л. М. // Навчальний посібник / Миколаїв: НУК,
2018. – 250 с.
8. Дубінін В.А., Мармазинський О.А., Суковіцин А. М., Штейн П. В.
Організація та проведення заходів в надзвичайних ситуаціях: навчальний
посібник /Дубінін В.А., Мармазинський О.А., Суковіцин А. М., Штейн П. В. –
Миколаїв: НУК, 2018. –167 с.
9. Ізотов В. І. Безпека морських перевезень: навчальний посібник
рекомендовано Вченою Радою НУК / В.І. Ізотов, В. О. Михайлюк // Миколаїв:
НУК, 2018 р. – 326 с.
10. Бугаєнко Б.В., Тубальцев А.М., Бутурля Є.А. Технології та устаткування
зварювання тиском. навчальний посібник з грифом Рекомендовано Вченою
Радою НУК. Миколаїв: НУК. – 132 с.
11. Романчук Н.О., Гайша О.О., Майборода О.В. Диференціальні рівняння:
Навчальний посібник для студентів які навчаються за скороченим терміном –
Миколаїв: НУК, 2018. – 136 с.
12. Долганов Ю.А. Конспект лекцій з дисципліни «Безпечне управління
СЕУ». – Миколаїв: НУК, 2018. – 54 с.
13. Лейбович Л.І., Харитонов Ю.М., Шевцов А.П. Проектування систем
опалення будівель морської інфраструктури. Миколаїв: НУК. – 2018.
[Електронне видання] – 91 с.
14. Основи експлуатації, обслуговування та ремонту двигунів внутрішнього
згоряння: навч. посіб. / О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін. – Миколаїв:
видавець Торубара В.В., 2018. – 151 с.
15. Розрахунок ступеня відцентрового компресора системи наддуву ДВЗ:
навч. посіб./ Мошенцев Ю.Л., Гогоренко О.А. – Миколаїв, НУК, 2018. – 87 с.
16. Волянська, Я. Б. Моделювання електромеханічних систем [Текст]:
навчальний посібник / Я. Б. Волянська, С. М. Волянський. Під ред. Онищенко О.
А. – Миколаїв: Іліон, 2018. – 216 с. (Гриф Вченої Ради Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова, протокол №10 від
27.10.2017р.).
17. Підготовка виробництва до будівництва суден на верфі з використанням
інформаційних технологій: Навчальний посібник [Текст] / Ю.К. Яглицький. –
Миколаїв: НУК, 2018. – 300 с. (Рекомендовано Вченою радою НУК імені
адмірала Макарова, протокол № 6 від 30.06.2017 р.);
18. Коростильов Л.І., Лугінін О.Є., Спіхтаренко В.В., Коршиков Р.Ю.,
Клименков С.Ю., Терлич С.В. Опір матеріалів: навчальний посібник 2-е видання,
перероблене та доповнене / За редакцієюд-ра техн. наук, професора Л.І
Коростильова. Миколаїв: Видавництво НУК, 2018. – 298 с.
19. Парламентское право: практический курс. Навчальний посібник для
самостійного вивчення дисципліни / Ю.В. Ломжець, Д.В. Бараненко. – Миколаїв,
2018. – 90 с.
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20. Конституція для активного громадянина : аналітичні та нормативні
матеріали / авт.-укл. Н. А. Сторчак. – Миколаїв, ОІППО, 2018. – 48 с.
21. Сторчак Н. А. Забезпечення інтересів дитини в сім’ї : аналітичні та
нормативні матеріали, 2-ге вид., переробл. та доповн. / авт.-укл. Н. А. Сторчак. –
Миколаїв, ОІППО, 2018. – 151 с.
22. Навчання інтегрованого курсу «Громадянська освіта»: збірка навчальнометодичних матеріалів / укл. Сторчак Н. А., Іртищева О. А. – Миколаїв: ОІППО,
2018. – 188 с.
23. Права людини та шкільний курс історії : інтегроване навчання : посібник
для вчителя / авт.-укл. Сторчак Н. А., Більченко О. В. – Миколаїв: ОІППО, 2018.
– 84 с.
24. Механізм захисту прав, закріплених Загальною декларацією прав
людини (до 70-річчя Декларації): збірка матеріалів наукової студентської
конференції у форматі Pecha Kucha / укл. і заг. ред. Сторчак Н. А. – Миколаїв,
2018. – 92 с.
25. Физиологические механизмы и функциональные возможности
организма человека в двигательной деятельности: учебник для студентов
высших учебных заведений / Богуш В. Л., Яцунский А. С. – Николаев: НУК,
2018. – 499 с.
26. Горбов В.М. Основи суднової енергетики: збірник практичних завдань /
В.М. Горбов, І.П. Єсін, В.С. Мітєнкова. – Миколаїв: НУК, 2018. – 244 с.
27. Шостак В. П. Практична підготовка судно-вих механіків : навчальний
посібник / В.П. Шостак, Ю. В. Кісєтов. – Миколаїв: НУК, 2018. – 368с.
28. Соловйов, С.М. Основи триботехнології. Навчальний посібник / С.М.
Соловйов, С.Ж. Боду, О.В. Трофимова // Миколаїв: НУК, 2018. – 236 с.
29. Рябенький В. М. Співак В. М. Моделювання пристроїв обробки
аналогових сигналів: Навч. посібник. – НУК, 2018. – 364 с.
30. Літвінова М.Б., Штанько О.Д. Профільні завдання для практичних
занять з фізики: навчальний посібник для студентів інженерно-технічних
спеціальностей (Рекомендовано Вченою радою НУК)
друк. Херсон: Видво ХНТУ, 2018 –161 с.
31. Галь А.Ф., Казарєзов А.Я. Навчальний посібник «Нормативні основи
експлуатації водного транспорту: логістичний аспект» – Миколаїв: НУК, 2018. –
222 с. (з грифом Вченої ради НУК).
32. Луняка К.В., Димо Б.В., Андрєєва Н.Б., Калініченко І.В. Розрахунки з
дисципліни: «Теплотехнологічні процеси та установки» (Рекомендовано Вченою
радою НУК)
друк. Херсон: Вид-во ХНТУ, 2018. – 167 с.
33. Голобородько Ж.Г. Технологія зварювання суднових корпусних
конструкцій (проектування і організація).– (Рекомендовано Вченою радою НУК
друк. Миколаїв: НУК, 2017 328 с (19,1 д.а.) Драган С.В., Сімутенков І.
34. Гурченков О.П., Тубальцева Н.П., Комишник В.І., Мандра О.Є. Бізнесальянси в економіці: навч. посібник. 2018. Миколаїв: Іліон. 10,1.
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35. Калуцкая И.Н. Учебное пособие «Начинаем... Первые шаги в освоении
научного стиля речи» (сборник адаптированных научных текстов с лексикограмматическими заданиями по РКИ для студентов-иностранцев начального
этапа обучения) / Калуцкая И.Н., Лищенко И.Б., Макеева И.Б. – Миколаїв: НУК,
2018. – 116 с.
36. Фатєєва В.Г. Навчальний посібник «Grammar practice» Частина 2. / В.Г.
Фатєєва – Миколаїв: НУК, 2018. – 65 с. (подано до друку).
37. Методы проектирования судов: учебное пособие для индивидуальной
работы студентов / А. В. Бондаренко, А. Н. Вашедченко, Я. А. Клева, А. И.
Кротов – Николаев: НУК, 2018. – 100 с.
38. Элементы систем автоматизации судов: Учебное пособие / Д.А. Жук,
А.К. Жук, С.А. Рожков, В.К. Чекунов, Д.В. Криворучко. – Николаев: НУК, 2018.–
317 с.
39. Димо Б.В., Кузнецов В.В., Єпіфанов О.А. Теплофізичні основи суднової
енергетики. – Миколаїв: НУК, 2018. – 96 с.
40. Теплотехнологічні процеси та установки ./ Димо Б.В., Луняка К.В.,
Ардашев В.О., Коновалов Д.В. – Херсон: ХНТУ, 2018. – 93 с.
41. Жук О. К. Проводові та оптичні лінії передачі: Навчальний посібник
(конспект лекцій) з дисципліни «Напрямні системи електричного та оптичного
зв’язку» (Рекомендовано Вченою Радою Інституту автоматики та електротехніки
Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова, протокол № 9
від 24.05.2018 р.) / О. К. Жук. – Миколаїв : НУК, 2018. – 96 с.
42. Долганов Ю.А. Конспект лекцій з дисципліни «Безпечне управління
СЕУ». – Миколаїв: НУК, 2018. – 54 с.
43. Мова – мислення – комунікація» : навчальний посібник // Н. М.
Філіппова. – Миколаїв: НУК, 2018. – 152 с. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). (з грифом
НУК)
44. Маркіна Л.М., Тимченко І.В. Забезпечення екологічної безпеки/
Навчальний посібник (електронне видання). – Миколаїв, НУК, 2017.
45. Каткова Н.В., Бурлан С.А.Бухгалтерський облік. Практикум.
Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім Петра Могили, 2018. – 272 с.
(Рекомендовано вченою радою ЧНУ ім. Петра Могили (протокол № 11 від
30.06.2017).
46. Жук А. К. Элементы систем автоматизации судов: учебное пособие / Д.
А. Жук, А. К. Жук, С. О. Рожков, В. К. Чекунов, Д. В. Криворучко – Николаев:
НУК, 2018. – 282 с. (Гриф Вченої Ради НУК імені адмірала Макарова, протокол
№ 4 від 27.04.2018 р.).
47. Андреев А.А. Математичне моделювання термічних та калоричних
параметрів робочих агентів холодильних машин і теплових насосів. – Миколаїв
: НУК, 2018. (11 д.а.)
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3.8.2. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ З ГРИФОМ МОНУ
1. Бідніченко О.Г., Слободян С.О. Атлас завдань з нарисної геометрії з
теоретичними основами: навчальний посібник [Текст]: – Миколаїв, НУК. 2018.
– 243 с.
2. Богуш В.Л., Яцунский А.С. Физиологические механизмы и
функциональные возможности организма человека в двигательной
деятельности: учебник для студентов высших учебных заведений. – Николаев:
НУК, 2018. – 499 с.
3.8.3. МОНОГРАФІЇ
1. Патлайчук О.В. Розвиток природно-правових поглядів в філософії
України (кінець ХІХ - початок ХХ ст.): монографія / О.В. Патлайчук // Миколаїв:
НУК, 2018. – 256 с.
2. Модернізація технології навчання в умовах реформи університетської
освіти: колективна монографія / О.М. Самойленко, І.В. Бацуровська, О.С.
Кириченко та ін. // за заг. ред. О.М. Самойленко, І.В. Бацуровської. – Херсон:
ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 456 с.
3. Борисенко В.Д., Устенко С.А, Устенко І.В. Геометричне моделювання
кривих ліній і поверхонь у натуральній параметризації Монографія – Миколаїв:
ФОП Швець В.М., 2018. – 220 с.
4. Trokhymenko G., Magas N. Monitoring of the state of surface water in the
Southern Bug river water basin on the Mykolaiv region territory.
Scientific
achievements of countries of Europe in the field of natural sciences: Сollective
monograph. Riga: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. P. 85 – 117.
5. Тубальцева Н.П., Тубальцев А.М., Тубальцева С.А. Деякі питання
модернізації економіки України і їх вплив на стратегію підприємства. Strategies
for economic development: the experience of Poland and the prospects of Ukraine :
Сollective monograph edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov. Volume 2. Kielce,
Poland, 2018. Р. 280–294.
6. Кузнецов В.В., Шевцов А.П. «Интенсификация теплопередачи в
теплообменных аппаратах газотурбинных установок». Изд.: Торубара В.В. –
Миколаїв. – 2018. – 200 c.
7. Наливайко В.С., Гогоренко О.А. Дизелисты. Научно-популярное издание,
Николаев, издатель Торубара В.В., 2018, – 204 с.
8. Дмитриченко І.В. Криміналістичні аспекти розслідування злочинів у
сфері забруднення моря // Дмитриченко І.В., Тимченко О.В., Левицький А.О. –
Миколаїв: НУК, 2018. – 244 с.
9. Irtychsheva І.А. Food security in the structure of regional management of
economic development: European experience and Ukrainian reality / Kostiantyn
Shaposhnikov, Inna Irtychsheva, Lida Rogatina // Wybrane problemy zarządzania i
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ekonomii. Redakcja Myroslava M. Novak, Pavel Dzikanskі. – Ostrowiec
Swietokrzyski – Piotrkow Trybunalski. – 2018. – 69-77.
10. Екологічна безпека в умовах глобалізації світової економіки:
[монографія] / за ред. акад. НААН України М.А. Хвесика. – К.: Державна
установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
Національної академії наук України», 2018. – 619 с.
11. Iryna M. Zaporozhets, Mechanisms of management of shipbuilding cluster
systems / Iryna M. Zaporozhets, Nikolai V. Fateev, Borys Yu.Kozyr/ Колективна
монографія. «Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та
національні особливості». – м.Кельце, Польща. Включено до наукометричних
баз Scopus або Web of Science
12. Літвінова М. Б. Методична система адаптивного навчання фізики у
закладах вищої технічної освіти друк. Херсонський державний університет.
Херсон: Вид-во ХНТУ, 2018 373 с. (20,5 д.а)
13. Adaptation of science, education and business to world innovative
megatrends: International collective monograph. Section 1. Intellectual capital and
higher education and section 7. Innovative development of the national economy
друк. St. Louis, Missouri: Publishing House Science and Innovation Center,
Ltd., 2018 40 с.(2,3 д.а.)Lomonosov Anatolii, Rusnak Alla, Lomonosov Oksana,
Nadtochii Iryna.
14. Соломенцев О.І. Особливості проектування надводних кораблів :
монографія: у 2 ч. Ч. 1. Класифікація надводних кораблів. Сучасний стан і
тенденції розвитку надводних кораблів різних класів друк. Миколаїв: НУК, 2018.
129 с.(60 д.а.)
15. Голобородько Ж.Г. Плазменная резка в судостроении друк. ТОВ
«ВКФ «Стар» ЛТД», 2018. 128 с. (7,4 д.а.) Квасницький В.В.
16. Голобородько Ж.Г. Різання суднокорпусних сталей з додаванням води в
плазму друк.
ТОВ «ВКФ «Стар» ЛТД», 2018.
140
с.
(8,1
д.а.)
Квасницький В.В., Матвієнко М.В.
17. Механика соединений при диффузионной сварке и пайке разнородных
материалов в условиях пластичности / В.В. Квасницкий, В.Ф. Квасницький, Г.В.
Єрмолаєв, М.В. Матвієнко // Монографія. – Миколаїв: НУК, 2018.– 284 с.
18. Тубальцева Н.П.Стратегії економічного розвитку: досвід Польщі та
перспективи України,Ч.2 2018 Кельце, Польща 0,5.
19. Optimization in engineering design. Part II. Determination of the optimal
main dimensions of ship project for given area of operation [Електроний ресурс] /
Nekrasov V.A – Gdansk: Politehnika Gdanska. Poland. – 2018. – 47p.
20. Волосюк М.В., Вдовиченко Л.Ю.Морегосподарський комплекс:
проблеми розвитку та регулювання 2018 Київ: «Центр учбової літератури» – 152
c.
21. Volosiuk M.V.Innovative trends in management of the development of
Ukrainian port infrastructure (section 4.3) 2018 Innovative
management:
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theoretical, methodical, and applied grounds / Illiashenko S.M., Strielkowski W (eds.).
– Prague: Prague Institute for Qualification Enhancement.151-159 pp.
22. Блінцов, О.В. Системи автоматичного керування рухом підводних
комплексів з гнучкими зв’язками: навчальний посібник. [Текст] / О.В. Блінцов //
– Миколаїв: Національний університет кораблебудування імені адмірала
Макарова, 2018. – 252 с.
23. Череп А.В., Матушевська О.А., Каткова Н.В. Економічна стійкість
суднобудівних підприємств: сутність, оцінка, механізм забезпечення. Миколаїв:
НУК, 2018. (11,0 д.а.).
24. . Віршубський І.М. Інноваційне проектування. Миколаїв: НУК, 2018.
(19,5 д.а.).
25 Мезенцева І.Є., Ярош В.В. Кримінально-правові санкції за злочин у сфері
службової діяльності. Миколаїв: НУК, 2018. (13,5 д.а.).
3.8.4. ПІДРУЧНИКИ
1. Рашковский А.С., Щедролосев А.В., Фарионов А.М., Цыкало Н.В., Перов
В.Н., Цыкало Н.В., Слижевский С.Н.Под общ. ред.проф. А.С. Рашковского
«Технология корпусостроительных работ» – Издательство НУК, 2018г. – 516 с.
(30,0 п.л.);
2. Парсяк В.Н.Економіка моря 2018 Херсон видавничий дім
«Гельветика»22,
3. Дубовий О.М., Карпеченко А.А., Бобров М.М. Технологія газотермічного
і вакуумно-конденсаційного нанесення покриттів Підручник Миколаїв: видавець
Торубара В.В., 2018 р. – 202 с.
4. Фізичне виховання дітей з ураженням опорно-рухового апарату:
підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. М. Деркач, О. С.
Яцунський, Г. А. Єдинак. – Миколаїв: НУК, 2018. – 296 с.
5. Поверхневі фізико-хімічні процеси при зварюванні та споріднених
технологіях / В.В. Квасницький, В.Ф. Квасницький, М.В. Матвієнко, О.М. Костін
// Підручник – Миколаїв: НУК, 2018 – 16 др. арк.
6. Казарєзов А.Я. Підручник «Оптимізаційні моделі транспортної
логістики» / А.Я.Казарєзов, А.Ф.Галь, Ю.Є. Барабанова – Миколаїв: НУК, 2018.
– 232 с. (з грифом Вченої ради НУК).
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4.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова має та
реалізує всі можливості для надання освітніх послуг щодо основної освітньої
підготовки та підготовки до вступу в Університет іноземних громадян, які
прибули в Україну на навчання за акредитованими напрямками
(спеціальностями), та гарантує виконання ліцензійних умов. В 2018 році
Навчально-науковий центр міжнародного співробітництва успішно
виконував та координував основні роботи щодо становлення університету як
міжнародно-визнаної освітньої і наукової установи, а також підвищення
ефективності міжнародної діяльності.
У НУК втілена наскрізна система безперервної професійно-практичної
підготовки іноземних спеціалістів: слухач підготовчого відділення–молодший
спеціаліст–бакалавр–магістр–PhD, що є реальною основою для надання освітніх
послуг в умовах адаптації освіти до нових соціально-економічних умов та
інтеграції системи освіти в європейський та світовий освітянський простір.
Протягом усього підзвітного терміну успішне функціонування системи
безперервної професійно-практичної підготовки іноземців та її вдосконалення
забезпечувалися роботою за головними напрямками, які включають наступні
компоненти:
- удосконалення якості набору іноземців на підготовче відділення для
іноземних громадян та на основі акредитованих спеціальностей інститутів
та факультетів НУК для отримання базової та спеціалізованої вищої освіти;
- прискорення адаптації іноземних студентів до умов навчання і
перебування в Україні – створення соціально-культурного сектору НУК
для проведення просвітницької роботи з іноземними студентами щодо
української культури, традицій, норм сучасного життя в Україні;
- тісна співпраця із закордонними установами та університетами з метою
узгодження й корекції змісту та форм організації навчання, у тому числі
навчання за інтегрованими навчальними планами за схемами «2+2», «3+1»,
«4+0» тощо. В рамках цього процесу було створено робочу групу для
проведення навчальних і методичних змін та удосконалень в міжнародних
освітніх програмах;
- упровадження сучасних педагогічних, інформаційних технологій,
досягнень вітчизняної та іноземної науки щодо професійної підготовки
фахівців – проведено роботу задля створення універсальної електронної
платформи НУК для проведення дистанційного освітнього процесу;
- створення комфортних умов для роботи у науковій бібліотеці
університету, в тому числі з електронними та інтернет-ресурсами,
впровадження комп’ютерної мережі університету в гуртожитку і
поповнення бібліотечного фонду тощо;
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- налагодження обміну студентів між НУК і закордонними ЗВО з метою
навчання та виробничої практики – за програмою «2+2» на сьогодні в КНР
навчаються 16 студентів НУК;

Студенти НУК з КНР разом із українськими студентами пізнають китайські
традиції на «Традиційному китайському чаюванні»
- покращання побутових умов проживання іноземних студентів у
гуртожитку – восени 2018 року було виготовлено меблі та проведено
ремонтні роботи для студентів з КНР у 12 кімнатах Гуртожитку №1;
- вивчення досвіду роботи всесвітньовідомих університетів з метою
подальшого впровадження сучасних методів навчання та оцінки якості
навчання;
- розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва шляхом
участі у конференціях, симпозіумах, конгресах, конкурсах на отримання
грантів та стипендій різних міжнародних фондів, підписання договорів про
партнерство і співпрацю;
- сприяння працевлаштуванню іноземних випускників НУК шляхом
рекомендації їх у провідні світові установи та організації.
Міжнародне освітнє та науково-технічне співробітництво Національного
університету кораблебудування ім. адм. Макарова із закордонними
організаціями базується на довгострокових угодах про співробітництво в
освітянській, науково- технічній та культурних сферах з іноземними закладами
освіти, підприємствами та установами. Серед головних напрямків міжнародної
діяльності слід відзначити наступні:
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- підготовка фахівців для іноземних держав (молодших спеціалістів,
бакалаврів та магістрів) для судно- і машинобудівної, електротехнічної
промисловості, електроніки та енергетики, а також для науково-дослідних і
проектно-конструкторських установ;

Випуск Бакалаврів, підготовлених в рамках спеціальної програми «4+0»,
червень 2018 року, університет «JUST», КНР
- підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації для іноземних держав
(PhD), для іноземних університетів та науково-дослідних установ;
- обмін з іноземними університетами вченими, дослідниками, науковотехнічними працівниками, викладачами та студентами;
- виконання міжнародних угод про проведення науково-дослідних і
дослідно - конструкторських робіт на замовлення іноземних установ та
організацій;
- виконання сумісних науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт у галузях судно- і машинобудування, енергетики, виробництва та
використання альтернативних видів енергії та палив, глибоководної і
підводної техніки, електроніки, екології та споріднених галузей;
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- участь у виконанні міжнародних грантів, науково-технічних проектів та
програм;
- обмін з іноземними фахівцями науково-технічною інформацією, участь у
спільних науково-технічних конференціях, симпозіумах, семінарах.
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова підтримує
тісний зв’язок майже з 60 закордонними університетами, науково-дослідними
установами та академічними організаціями, серед яких:
Vietnam Maritime University, HITACO Ltd. – Соціалістична Республіка
В’єтнам;
Науково-дослідний інститут суднових котлів та турбін (Харбін),
Міжнародний морський коледж (м. Чжоушань), Jiangsu University of Science and
Technology, Харбінський інженерний університет, Цзілінський науководослідний інститут полімерів, Пекінський інститут авіаційних матеріалів,
Шансінський інститут матеріалознавства, Чаньчунський політехнічний
університет, Чаньчунський аграрний університет, Університет провінції Цзілінь,
Північно-західний політехнічний інститут, Уханьський університет транспорту,
Китайський інститут ядерної енергії, Регіональне відділення АН провінції
Шаньдонг / Науково-дослідний інститут морських пристроїв, Nanjing pride
technology co., LTD, SuZhou DingMing Precision Machinery Mold Co.,Ltd., Nanjing
Chuangneng Power Science & Technology Development Co., Taicang University
Science & Technology Park Co.,Ltd., Jiangsu yangyuan marine equipment casting
co.,ltd., Nanjing Chuangneng Power Science & Technology Development Co., Ltd.,
Yangzhou Chenguang Special Equipment Co., Ltd., Huaheng Welding Co., Ltd.,
Nanjing Shengnuo Heat Pipe Co.,Ltd., Jiangsu Hantong ship heavy industry Co., Ltd.,
Jiangsu Rutong Petro-Machinery Co., LTD., Nanjing University Kunshan Innovation
Institute, Jiangsu Yixing Institute of Environmental Industry, Suzhou Industrial
Technology Research Institute of Zhejiang University Центр зовнішнього науковотехнічного обміну провінції Цзилінь (м. Чанчунь) Хайкоуський економічний
інститут, Цюнчжоуський університет, Університет Санья, Інститут
океанографічного приладобудування (м. Циндао) – Китайська Народна
Республіка;
Malek-Ashtar University of Technology (Тегеран), Організація морської
промисловості (м. Шираз), Технологічний університет імені Шаріфа,
Університет імені Малек Аштар – Ісламська Республіка Іран;
University of Michigan, Ann Arbor, Michigan Technology University, Columbia
University in the city of New York, Wheelabrator Technologies, Inc., Alliance
Technology Group, Inс. - США;
Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik, Шнейдер Електрик, University
Siegen – Федеративна Республіка Німеччина;
Nupas-Cadmatic Co, Groningen – Королівство Нідерланди;
Barcelona Technical University – Королівство Іспанія;
O.M. DUUS A.S., Stord Haugesund University College – Королівство
Норвегія;
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Confederation of Indian industry, Indian research institute - Індія;
African Maritime Academy - Нігерія;
Limbe Maritime School - Камерун;
Balkan University, Політехнічнтй університет м. Варна - Болгарія;
Гданьська політехніка, Морська Академія м. Гдиня, університет м. Лодзь,
Щецинська Політехніка,Технічний університет (Кошалін) - Польща;
Морська академія Естонії (м. Таллінн) - Естонія, тощо.
Реалізується угода з керівництвом Університету науки і технологій
провінції Цзянсу, КНР, про спільну підготовку бакалаврів за напрямом «Кораблі
та океанотехніка» за програмою «4+0». В 2018 році за цією програмою було
набрано 54 студента. Загалом станом на 31.12.2018 за програмою навчаються 203
студента з КНР. Також потрібно відмітити, що програма «4+0» успішно пройшла
«mid-term evaluation as "qualified"», що означає те, що спільна програма НУКJUST стала однією з 25 програм, що отримала таку високу оцінку від
Міністерства освіти і науки КНР (загалом з 300 програм).
Також продовжується співпраця НУК з Батумським навігаційнонавчальним університетом. Реалізується програма підготовки бакалаврів за
спільною навчальною програмою за якою в 2018 році було набрано 115
студентів. Планується розширення співпраці в розрізі запуску нових спільних
навчальних програм з грузинським університетом.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Без громадянства
Азербайджан
Білорусь
В'єтнам
Вірменія
Грузія
Іран
Казахстан
Камерун
КНР
Молдова
Нігерія
РФ
Судан
Туреччина
Туркменістан
Узбекистан
Японія
Всього

35
1
2
1
1

2
49

16

253
1

5

5

1
1
56
1
1
2
1
1
275
5
384

107

3

331

5

74
1
150

1

584

Всього

Програми

Аспірантура

Країна

Заочна

ПВ

№ з\п

Денна

Кількість іноземних студентів НУК станом на 01.12.2018 по країнам

2
84
1
2
1
270
1
1
1
395
1
1
7
1
1
349
5
1
1124
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Кількість іноземних студентів 2018
400

350
300
250
200
150
100
50

0

В ході приймальної кампанії 2018 року в НУК було набрано 234 іноземних
студента (без урахування спеціалізованих програм з КНР та Грузією):
№ з\п
1
2
5
9
12
14
15
16
18

Країна
Азербайджан
Білорусь
Грузія
КНР
РФ
Туреччина
Туркменістан
Узбекистан
Без громадянства
Всього

ПВ

5

108

Денна Заочна Всього
8
9
17
1
1
1
8
9
43
2
50
1
1
2
1
1
114
37
151
2
2
1
1
171
58
234
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В 2018 році НУК зберіг свої позиції в ТОП-20 ЗВО в Україні за кількістю
іноземних студентів і ТОП-10 технічних вишів; 6-й серед університетів
України за кількістю студентів-іноземців заочно-дистанційної форми
навчання і першими за рейтингом серед всіх ЗВО України за кількістю
студентів-іноземців, які навчаються за програмами подвійних дипломів!
4.2. ІНОЗЕМНІ ДЕЛЕГАЦІЇ В НУК
В 2018 році НУК відвідали багато іноземних делегацій, серед яких:
 Візит Генерального Консулу Греції в Одесі Деспіна Куколополу, в
ході якого було відкрито «Клас Грецької мови в НУК», а також
досягнуто домовленостей щодо міжнародних стажувань студентів
НУК у Греції (квітень 2018);
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Генеральний Консул Греції в Одесі Деспіна Куколополу в НУК, квітень 2018
 Візит Повноважного та Надзвичайного Посла Південної Кореї пана Лі Янг
Гу (травень). Цей візит ініціював початок процесу переговорів між НУК та
Кунсанським Технічним Університетом. Після цього в жовтні було
підписано Угоду про співробітництво між НУК та корейським
університетом;
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Підписання Меморандуму про співпрацю між НУК та Кунсанським Технічним
Університетом, жовтень 2018
 Візит делегації Міжнародного морського коледжу Джоушань на чолі з
ректором Wang Jie для обговорення покращення процесу кооперації за
програмами «3+Х» (червень 2018);
 Візит делегації Морського коледжу Нантонг на чолі з проректором Shi
Zhubin для обговорення запуску програм «3+2» комплексної підготовки
«Бакалаврів» та «Магістрів», а також навчання за формулою «3+2+1,5» для
підготовки PhD-студентів (червень 2018) ;
 Візит Директора Інституту Конфуція в Одесі задля запуску роботи «Класу
Конфуція» в НУК (липень 2018);
 Участь НУК у всеукраїнській акції «Дні Європи в Україні» (травень 2018);
 Візит делегації Інформаційного Центру НАТО в Україні в травні 2018
року. Відкриття виставки «НАТО-Україна – «Формула безпеки» за участі
Миколаївської ОДА та МЗС України (травень 2018).
 Візит Повноважного та Надзвичайного Посла Королівства Нідерланди в
Україні Едварда Хукса в НУК (квітень 2018);

112

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2018 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

Представники Інформаційного Центру НАТО в Україні в НУК
 Візити Ректора НУК в Генконсульство КНР в Одесі на запрошення
китайської сторони на урочистий прийом з нагоди 69 річниці створення
КНР та для зустрічі з новим Консулом паном Сун Ліцюном;

 Візит делегації DAMEN SHIPYARDS GROUP (Нідерланди) разом із
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проектно-конструкторським бюро «Марін Дизайн Інжінірінг» (грудень
2018);
 Візити Ректора Батумського навігаційно-навчального університету
Пармена Георгієвіча Хведелідзе, в ході якого було обговорено спільні
навчальні програми між НУК та грузинським університетом (червень та
грудень 2018);
4.3. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
В рамках реструктуризації та реорганізації роботи Навчально-наукового
центру міжнародного співробітництва у 2018 році, було сформовано 5 секторів
ННЦМС:
- навчально-методичний сектор;
- підготовче відділення та мовна підготовка іноземних студентів;
- сектор документозабезпечення;
- сектор грантової діяльності та академічної мобільності;
- соціально-культурний сектор.
Для більш ефективного співробітництва з країнами ЄС щодо реалізації
задач академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів, у тому числі
навчання і стажування в провідних європейських університетах, гармонізації
магістерських програм (зокрема, запровадження англомовних магістерських
програм) з можливістю здобуття подвійних дипломів, виконання аспірантських
дисертаційних робіт під подвійним керівництвом тощо, в НУК діє Сектор
грантової діяльності та академічної мобільності ННЦМС.
У НУК 2018 році проведено 5 міжнародних науково-технічних та освітніх
конференцій з міжнародною участю за різними темами, на яких були
презентовані доповіді вчених з КНР, Польщі, Росії, Білорусі, США, Німеччини
та ін.
За межі України виїжджали 68 співробітників НУК з метою стажування і
переговорів з науково-технічних та освітніх питань, викладацької роботи,
проведення наукових досліджень, участі в конференціях та семінарах.
В 2018 році стартував набір та початок підготовки студентів з
Міжнародного морського коледжа Чжензян м. Джоушань. Восени 2018 року
відбувся перший в історії набір китайських студентів за спеціалізованою
спільною навчальною програмою підготовки молодших спеціалістів між
Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова та
Міжнародним морським коледжем Джоушань. Було набрано 24 студенти для
отримання кваліфікації «Молодший спеціаліст» зі спеціальності «Автоматика та
робототехніка», з подальшим приїздом до України на навчання для отримання
кваліфікації «Бакалавр»
29 червня 2018 року було підписано Договір про створення Українсько114
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Китайської морської академії між НУК та Морським коледжем Нантонг, в
рамках якого буде запущено 2 нові освітні програми підготовки студентів КНР –
«3+Х» для підготовки бакалаврів та «1+1,5+1+0,5» для підготовки PhDстудентів.
В листопаді 2018 року було проведено переговори та підписано Угоду про
співпрацю між НУК та Янченьским Політехнічним Інститутом, яка передбачає
початок розробки програми підготовки PhD-студентів технічного напрямку.
Протягом усього підзвітного періоду велися наукові консультації та
обмін з академічними і дослідними організаціями КНР, які характеризують
традиційні дружні відносини між китайськими партнерами та вченими й
співробітниками
кафедри
екологічної
безпеки,
турбін,
судових
електроенергетичних систем, матеріалознавства і технологій металів, теорії та
проектування суден, комп’ютеризованих систем управління, кондиціювання та
рефрижирації.
Ефективно ведеться робота Навчально-наукового центру міжнародного
співробітництва щодо залучення на навчання іноземних громадян у НУК. У НУК
станом на початок 2008 навчального року налічувалося лише 124 іноземних
студента. Станом на 31.12.2018 в НУК навчається 1124 іноземних студенти з14
країн світу. Отже, кількість іноземців збільшилася майже у 9 разів, що є
показовою динамікою розвитку міжнародного співробітництва та високою
оцінкою діяльності всього колективу університету.
Розвиваються нові навчальні програми з освітніми закладами КНР . Так,
завдяки плідної переговорною діяльності у 2018 році вже в першій половині 2019
року буде підписано договори про запуск нових навчальних програм з
Янченським Політехнічним Інститутом, Інститутом високих технологій Цзянсу,
Бохайським Технологічним коледжем та іншими ЗВО Китаю.

115

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2018 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

Підписання Угоди між НУК та Zhejiang International Maritime College
В 2018 році НУК отримав Гран-Прі у номінації «Міжнародне
співробітництво в галузі освіти і науки - 2018» на міжнародній виставці «Освіта
та кар’єра 2018» та Почесне звання «Лідер міжнародної діяльності -2018».
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-

4.4. ЗАКОРДОННА ДІЯЛЬНІСТЬ НУК
На протязі 2018 року викладачі та співробітники НУК приймали учать у
багатьох міжнародних конференціях, стажуваннях, викладанні лекцій та інших
заходах.
Міжнародні стажування:
26 осіб проходили підвищення кваліфікації з відривом від виробництва.
3 викладачі пройшли стажування згідно плану-графіку : директор Херсонської
філії Ломоносов А.В., доцент Херсонської філії Ломоносова О.Е., доцент
Херсонської філії Надточій І.І. в Університеті Аристотеля (Греція).
Поза планом з відривом від виробництва стажувалися 23 викладача:
В ЗВО Польщі пройшли стажування старший викладач Снігур Л.А., професор
Некрасов В.О., доцент Блінцов О.В. ;
в ЗВО Болгарії викладач Первомайської філії Швець І.А., доцент ПФ Нестеренко
В.В;
в ЗВО Словацької Республіки –доцент ПФ Грищенко О.В. і старший викладач
ПФ Козіцька Н.О.;
в ЗВО і підприємствах Китаю пройшли підвищення кваліфікації
Трушлякова А.Б., Зайцев В.В. (мор.тех), Зайцев В.В., Михайлов Б.М., Гук М.М.,
Шарун Г.В., Міняйлова А.В., Юреско Т.А., Бурдун Є.Т., Радченко М.І.,
Павлов Г.В., Буруніна Ж.Ю., Пишнєв С.М., Цицюра К.В., Коновалов Д.В.,
Козлов О.В. та інші.

Делегація НУК на підприємстві в Китаї
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Візити офіційних делегацій НУК в іноземні держави у 2018
році:
 Візит в Harbin Engineering University на чолі з ректором НУК, м. Харбін, КНР
(Травень);

Переговори ректора НУК Є.І. Трушлякова з ректором ХіУ

Делегація НУК в ХіУ, КНР
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 Jiangsu University of Science and Technology, м. Чженцзян, Китай (Червень);
 Zhejiang International Maritime College, м. Джоушань, Китай (Червень);
 «Conference for International Technology Transfer and Commercialization», м.
Нанкін, Китай (Листопад);
 Yancheng Politechnical Institute, м. Янчень, Китай (Листопад)
 Jiangsu University of Science and Technology, м. Чженцзян, Китай (Грудень);
 Гданьский Політехнічний Університет, м. Гданськ, Польща (Вересень);
 Візит в.о. ректора Блінцова В.С. до Гданського політехнічного інституту
(Польща) та підписання Меморандуму про співробітництво (Лютий);
 Візит Ректора НУК та керівника ННЦМС в Консульство КНР в Одесі для зустрічі
з новим Генеральним Консулом паном Сун Ліцюном (Грудень);
 Візит делегації НУК на чолі з керівником Навчального відділу Лабарткавою А.В.
в Батумський навігаційно-навчальний університет (Червень).

Делегація НУК на «Conference for International Technology Transfer and
Commercialization», м. Нанкін, Китай
Також, в рамках розширення міжнародного науково-технічного
співробітництва НУК приймає участь у розвитку діяльності проекту
Туркменістану в будуванні пасажирських суден типу «Ro-Ro» в м. Туркменбаші
на Каспійському узбережжі.
Каспійська тематика для НУК у 2018 році відзначена ще й діяльністю
спільно із казахським підприємством «Національна компанія Актауський
морський торгівельний порт», що є дуже перспективним напрямом для
логістичної школи університету.
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Делегація НУК на підприємстві, м. Янчень, КНР

Підписання угоди про міжнародне наукове співробітництво КНР-УкраїнаПівденна Корея в галузі підготовки фахівців з суднобудування в рамках
ICNAME

120

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2018 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

4.5. МІЖНАРОДНІ УГОДИ НУК В 2018 РОЦІ
У рамках роботи центру підписані договори співпраці НУК з
підприємствами КНР та заплановано впровадження результатів роботи згідно
технічних вимог замовника:
 Установа-партнер: Zhejiang International Maritime College, м. Чжоушань.
Тема співробітництва: Суднобудування, судноремонт, суднобудівна освіта
і наука.
Документ, у рамках якого здійснюється співробітництво: Угода про
співробітництво (безстроково).
 Установа-партнер: Maritime College Nangtong.
Тема співробітництва: Суднобудівна наука та освіта.
Документ, у рамках якого здійснюється співробітництво: Угода про
співробітництво (28.06.2018 – 28.06.2023).
 Установа-партнер: Zhejiang International Maritime College. Тема
співробітництва: Навчання за схемою «2+2».
Документ, у рамках якого здійснюється співробітництво: Угода про
співробітництво (26.06.18 – 26.06.23).
 Установа-партнер: Jiangsu University of Science and Technology.
Тема співробітництва: Суднобудування.
Документ, у рамках якого здійснюється співробітництво: Протокол про
взаєморозуміння (25.11.18 – безстроково).
 Установа-партнер: Департамент розвитку провінції Цзянсу.
Тема співробітництва: Угода про співробітництво в сфері трансферту
технологій.
Документ, у рамках якого здійснюється співробітництво: Угода про
співробітництво (безстроково).
 Установа-партнер: Янченський Політехнічний Інститут, КНР.
Тема співробітництва: Угода про співробітництво.
Документ, у рамках якого здійснюється співробітництво: Угода про
співробітництво (07.11.18 – безстроково).
 Установа-партнер: Університет науки та технологій Цзянсу.
Тема співробітництва: Наукове співробітництво.
Документ, у рамках якого здійснюється співробітництво: Угода про
співробітництво (18.05.12 – безстроково).
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Ректор НУК Трушляков Є.І. та Президент JUST Чжоу Нанпінг на підписанні
Протоколу о взаєморозумінні, 2018 рік
4.6. ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ
НУК
Сектор грантової діяльності та академічної мобільності ННЦМС НУК – це
новий підрозділ міжнародного центру, створений задля інтенсифікації та
упорядженної роботи НУК в сфері грантової підтримки вищої школи з боку
міжнародних фондів та академічної мобільності студентів та викладачів
університету.
Протягом 2018 року було проведено роботу щодо повернення статусу
VALID для НУК у Єдиній базі програми «Еразмус» та «Горизонт 2020» ЄС. Було
направлено цілий пакет заявок на довгострокові грантові програми такі як «Жан
Моне», К1 та інші. На сьогоднішній день систематизовано та реалізуються
програми наукової підтримки для багатьох кафедр НУК. Це стало можливим
після проведення грантового аналізу НУК.
Було розроблено Стратегію інтернаціоналізації НУК, що є невід’ємною
частиною співпраці з європейськими партнерами на усіх рівнях кооперації.
Участь у проекті «Erasmus Mundus Master Course in Ocean Engineering»
з сумісної підготовки магістрів на базі наступних університетів:
 Instituto Superior Técnico of Universidade de Lisboa (Португалія);
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 University of Genoa (Італія);
 Gdansk University of Technology (Польща)
 Admiral Makarov National University of Shipbuilding in Mykolaiv (Україна).
У сфері реалізації цієї освітньої програми передбачається реалізувати
міжнародне співробітництва та підвищити мобільність серед студентів,
викладачів, науковців Національного університету кораблебудування імені
адмірала Макарова та європейських університетів.
Ведеться плідна робота в рамках співробітництва з фондам «DAAD»:
 проведено іспити з англійської мови «On-set» з метою подання
індивідуальних заявок студентів та аспірантів НУК на програми, що
фінансуються фондом «DAAD»;
 організовано лекції з вивчення технічної англійської та німецької мови;
 ведеться робота з академічної мобільності студентів НУК та студентів ЗВО
Німеччини.
В рамках міжміністерського конкурсу спільних наукових китайськоукраїнських проектів 2019-2020 було подано три науково-дослідницьких роботи.
ННЦМС НУК веде активну роботу в системі ERASMUS+:
 підготовлено проект за напрямом КА1 (академічна мобільність студентів
та викладачів) за наступними освітніми напрямками: інформаційні технології,
менеджмент, управління проектами;
 підготовлено проект за напрямом КА2 програми подвійних дипломів
кораблебудівного інституту;
 підготовлено проект за напрямом КА2 "Interdisciplinary Solutions in
implementation of Additive manufacturing education in UA".
Також на протязі 2018 року було проведено роботу з грантовими
програмами американського посольства:
- підготовлено до подачі (від 4 лютого) проекти перекладу та видання
англомовних книжок, підтримки юридичної клініки НУК, програми освіти
дорослих – технічна англійська мова для співробітників «Південної
судноремонтної компанії», а також курс жіночого підприємництва на базі НУК.
В рамках співробітництва с програмою “Mitacs” надіслано 4 заявки на
стажування студентів НУК в Канадських ЗВО. Також підготовлено та
направлено заявку на проект в «Black Sea Trust for Regional Cooperation and the
Robert Bosch Stiftung» для створення кабінету психологічної підтримки для
іноземних студентів НУК.
Сектором грантової роботи та академічної мобільності було подано 17
наукових пропозицій до «Морського Університету Гданська» з метою отримання
фінансування від Польського уряду.
Спільно з Громадською організацією «КЕМПУС» проводилась «Школа
англійської мови», в рамках якої близько 100 студентів пройшли двотижневе
навчання з викладачами-волонтерами з США.
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4.7. ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ТА МОВНА
ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Підготовче відділення (ПВ) створене 8 квітня 1993 року при Навчальнонауковому центрі міжнародного співробітництва (ННЦМС) Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) з метою
організації довузівської підготовки іноземних громадян до вступу в НУК та у
інші заклади вищої освіти України.
Серед основних задач ПВ – підготовка іноземних абітурієнтів, які не
володіють українською (російською) мовою, до подальшого отримання вищої
професійної освіти в НУК та інших вищих навчальних закладах України за
наступними напрямками: інженерно – технічним, економічним, гуманітарним, в
залежності від вибраної спеціальності, яку планують отримати іноземні
громадяни.
В НУК ім адм. Макарова на підготовчому відділенні для іноземних
громадян навчалися у 2016-2017 р. - 5 осіб: 2- громадянина КНР, 1- Ефіопії, 2громадянина Туркменістану. У 2017-2018 р. - 6 осіб: 4- громадянина КНР, 1громадянин Бангладеш, 1-громадянин Туркменістану. У 2018-2019 р.- 7 осіб: 5громадян КНР, 2- громадянина Ірану.
З метою забезпечення вивчення державної мови іноземними слухачами
підготовчого відділення на рівні, необхідному для побутового спілкування,
внесені зміни у графіку освітнього процесу на ПВ для іноземних громадян в
2018/2019 році, а саме введено навчальну дисципліну «Українська мова» в
кількості 36 годин. Крім того, для поглибленого вивчення та здачі Державного
іспиту з української мови проводяться факультативні заняття у кількості 100
годин.
Кожен рік з метою популяризацію української мови на ПВ проводяться
соціально – культурні заходи, а саме : похід до музеїв, історичні екскурсії з
прогулянками по річці, екскурсії вулицями та історичними пам`ятками міста,
міські свята.
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Слухачі Підготовчого відділення та китайські студенти на єкскурсіїї

4.8. СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА РОБОТА ННЦМС НУК
Для проведення соціально-культурної роботи серед іноземних студентів в
ННЦМС у 2018 році було створено соціально-культурний сектор. Основними
завданнями сектору стало всебічне залучення іноземних студентів до сучасної та
традиційної української культури та розкриття традицій тих країн, з яких
прибули студенти НУК.
На протязі року іноземні студенти неодноразово відвідували музеї , театри
та інші місця культурної спадщини Миколаївщини та інших регіонів України.
Було розроблено та затверджено «План соціально-культурної роботи з
іноземними студентами НУК», в рамках якого проводились національні
культурні заходи різних народів НУК та заходи направленні на залучення
українських студентів до традицій різних культур.
Велику увагу університет приділяє залученню іноземних студентів до
спортивного життя. Іноземні студенти активно приймали участь в спортивних
змаганнях місцевого та всеукраїнського рівнів в таких видах спорту як теніс,
шахи, боротьба, змішані єдиноборства ті інші.
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Студенти НУК – громадяни України та іноземці - переможці змагань з
бадмінтону
Важливою ланкою діяльності сектору стало залучення та популяризація
української мови та літератури серед іноземних студентів. На сьогоднішній день
дієвим стало залучення студентів до літературних та музикальних спілок
університету.
В 2018 році було також розроблено та ініційовано роботу проекту «Літніх
Шкіл» для студентів з дружніх закордонних університетів, в першу чергу для
партнерів з Китаю та Польщі.
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5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ НУК
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5.1. ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НУК ІМ. АДМ. МАКАРОВА ЗА
2018 РІК














На балансі нашого університету знаходиться 19 об’єктів:
4 учбових корпуси у м. Миколаєві: Головний, Новий, Старий учбові корпуси,
учбовий корпус по вул. Потьомкінській, 138а – Морській ліцей;
учбові корпуси в містах Херсоні і Феодосії;
два гуртожитки;
три котельні (№1- по ПГУ-9; №2 – по вул. Бузника, 3; №3 – по вул. Кузнецькій,5);
їдальня по пр. Г. України, 9а, яка в теперішній час знаходиться в процесі
реконструкції під учбовий корпус;
фізкультурно-оздоровчий корпус по пр. Г.України, 11а;
житловий фонд по вул. Радісній, 27;
водноспортивна станція по вул.. Спортивній,3;
База відпочинку «Акваторія», в м. Очаків, вул. Слобідська,143;
Спортивно-оздоровчий табір «Корабел» с. Коблеве, вул. Степова, 2а;
Склади по пр. Г. України, 9в;
Адміністративна будівля на Каботажному молі.
Незважаючи на те, що у 2018 році МОН не виділялись кошти для проведення
капітальних і поточних ремонтів, адміністрація університету знайшла шляхи для
їх проведення.
Основні ремонтно-будівельні роботи, виконані за 2018 рік.
Головний навчальний корпус
За рахунок коштів кафедр та університету виконано поточний ремонт
аудиторій та кабінетів №№ 234, 237, 361(а,б,в,г), 452в, 542, 546, 611, 612, 616,
читальної зали та сховища наукової бібліотеки НУК 645-646, а також частковий
ремонт в ауд. № 314, 427, 452б, 509, 517, 609. В холі 4 поверху блоків «В-Г»
виконано улаштування підвісної стелі типу «Армстронг».
Виконано такі об’єми робіт: ремонт штукатурного шару стін та стель – 128
м.кв., вапняне фарбування стін та стель – 814 м.кв., ґрунтування, вирівнювання
та шпатлювання стін та стель – 1440 м.кв., водоемульсійне фарбування стін та
стель – 1728 м.кв., улаштування лінолеумного покриття підлоги – 214 м.кв.,
улаштування плінтусу ПВХ – 111 м.п, олійне фарбування радіаторів, труб – 42
м.кв., улаштування цементної стяжки підлоги -163,5 м.кв., улаштування
металевого каркасу стін та облицювання ЛГК -25,7м.кв., заміна дверного блоку
– 2 шт, улаштування підвісної стелі типу «Армстронг» -84,5 м.кв., улаштування
покриття підлоги керамічною плиткою -27,3 м.кв., ремонт, шліфування та
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покриття паркетної підлоги лаком – 184 м.кв., улаштування фризу стельового –
15 м.п., кладка окремих ділянок перегородок з цегли – 0,6 м.кв., оклеювання стін
шпалерами – 81 м.кв., улаштування стіни глазурованою керамічною плиткою –
0,4 м.кв., а також фарбування плінтусів, та ремонт, олійне фарбування віконних
блоків та дверей.
Виконано заміну віконних блоків на металопластикові в аудиторіях №№ 219,
222, 229, 230, 237, 314, 353 (музей НУК), 361, 410, 411, 452, 505, 509, 517, 525,
539, 546, 617, 618, 619, 622, 645, 646, 648, коридорі 6 поверху блока «Б» та
відремонтовано віконні укоси в цих приміщеннях .
Виконано ремонт даху на котельній.
Новий навчальний корпус
Виконано поточний ремонт аудиторії № 225, 306, 308, 314, 316, 424, а також
частковий ремонт в аудиторіях приймальної комісії (ауд. №№ 124, 240, 237, 234,
235, 238, 239), ауд. № 15, 17, 18, 409
Виконано такі об’єми робіт: очищення стін і стелі від вапняного фарбування
– 64,3 м.кв., ремонт штукатурного шару стін – 28,3 м.кв., улаштування
металевого каркасу та облицювання ЛГК отвору – 0,32 м.кв., ґрунтування,
вирівнювання, шпатлювання стін та стелі – 278,3 м.кв., оклеювання стін
шпалерами – 119,3 м.кв., улаштування підвісної стелі типу «Армстронг» - 33,3
м.кв., вапняне фарбування стін та стелі – 425,2 м.кв., водоемульсійне фарбування
стель і стін – 110 м.кв., олійне фарбування труб, радіаторів, дверного блоку,
плінтусів – 120,1 м.кв., шліфування та покриття паркетної підлоги лаком – 329,5
м.кв., ремонт та олійне фарбування віконних блоків.
Виконано заміну віконних блоків на металопластикові в ауд. №№ 15, 17,
309б, 313а, 409 та відремонтовано віконні укоси в цих приміщеннях.
Виконано поточний ремонт приміщень бібліотеки: залу видачі літератури, 2х поверхів сховища, кабінету завідуючої. По читальному залу виконано заміну
6-ти віконних блоків на металопластикові, ремонт штукатурки та шпатлювання
віконних укосів, шпатлювання та олійне фарбування підвіконь.
Виконано наступні об’єми робіт: ремонт штукатурки стін, віконних укосів,
ригелів, цоколя по фасаду читального залу -31,2 м.кв., шпатлювання та
водоемульсійне фарбування укосів читальної зали – 16 м.кв., олійне фарбування
стін, плінтусів, підвіконь, віконних решіток – 234 м.кв
Роботи з ремонту аудиторій були виконані за рахунок коштів кафедри та
університету.
Виконано ремонт даху над актовою залою площею 54м2.
Старий навчальний корпус
За рахунок коштів університету та кафедри виконано роботи з поточного
ремонту конференц-залу та ауд. №83 Старого учбового корпусу.
Виконано наступні об’єми робіт: очищення стін від олійного та вапняного
фарбування – 321м.кв, ремонт штукатурного шару стін та підвіконь – 25,3 м.кв.,
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шпаклювання, ґрунтування стін – 477,3м.кв., водоемульсійне фарбування стін –
451 м.кв., вапняне фарбування стелі -175,6м.кв, олійне фарбування труб та
радіаторів – 30 м.кв., олійне фарбування плінтусів та порога – 2 м.кв.,
улаштування плінтусу ПВХ – 66,4 м.п. , улаштування підвісної стелі типу
«Армстронг» - 69,2 м.кв., улаштування металевого каркасу стін та облицювання
ЛГК – 40 м.кв., шліфування та покриття паркетної підлоги лаком – 233,5 м.кв., а
також демонтаж старої та улаштування нової сцени, ремонт та олійне
фарбування дверних коробок, реставрація дверних полотен.
Виконано заміну віконних блоків конференц-залу та ауд. №83 на
металопластикові та відремонтовано віконні укоси в цьому приміщені .
Гуртожиток №1
Виконано поточний ремонт тамбуру головного входу, блоку №103, душової в
підвальному приміщенні, ремонт душових піддонів в п’яти студентських блоках,
заміну старих душових піддонів на нові в 3-х студентських блоках №№ 918,
922,1022, а також частковий ремонт в с/вузлах студ. блоках № 105,115, 122, в
приміщені насосної, майстерні теслі, лоджії 2 поверху, підвалу.
Виконані наступні об’єми робіт: штукатурка стін – 21м.кв., ґрунтування та
шпатлювання стін та стелі – 83 м.кв., вапняне фарбування стін та стелі – 134
м.кв., оклеювання стін шпалерами – 46 м.кв., улаштування гідроізоляції підлоги
та частково стін – 6 м.кв., улаштування цементної стяжки підлоги – 10 м.кв.,
ремонт плінтусу – 2 м.кв., олійне фарбування стін, віконних блоків, труб та
радіаторів – 90 м.кв. Відновлені розбиті цегляні перегородки в р-ні ніш
пожежних кранів у коридорах, закладені цеглою отвори в перегородках в р-ні
с/вузлах 36 студ .блоків.
Гуртожиток №2
Виконано поточний ремонт двох сходових клітин, коридорів 2 та 5 поверхів
великого крила.
Виконано наступні об’єми робіт: ремонт штукатурного шару стін та стелі –
10 м.кв., часткове шпатлювання стін та стелі – 12 м.кв., вапняне фарбування
верхньої частини стін та стелі – 869 м.кв.
Виконано частковий ремонт даху, усунуто протікання.
СОТ «Корабел» с. Коблеве
За рахунок коштів університету виконано ремонтно-будівельні роботи з
підготовки до літнього оздоровчого сезону: поточний ремонт у приміщеннях
спальних корпусів №1 та №2, блок-веранди, душових.
Виконані наступні об’єми робіт: очищення стін від грибкового нальоту та
обробка протигрибковим засобом – 42м.кв., ремонт штукатурного шару стін,
стель та цоколя – 52 м.кв., ґрунтування та шпатлювання стін та стель – 230 м.кв.,
водоемульсійне фарбування стін та стель – 226 м.кв., вапняне фарбування стін та
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стель – 390 м.кв., улаштування гідроізоляції стін в душових 2-поверхового
спального корпусу – 70 м.кв.
Б/в «Акваторія» м. Очаків
База була підготовлена до літнього оздоровчого сезону, а також виконані
роботи з улаштування с/вузлів в 4-х кімнатах верхнього ярусу: кладка
перегородок з пінобетону – 23 м.кв., штукатурка перегородок з 2-х сторін,
підшивка стель с/вузлів вагонкою – 9м.кв., облицювання стін глазурованою
плиткою – 54,4 м.кв., улаштування покриття підлоги керамічною плиткою – 9
м.кв., шпатлювання та водоемульсійне фарбування верхньої части стін - 17,6
м.кв., встановлення дверних блоків у перегородках – 4шт. Встановлені душові
піддони, умивальники, унітази в 2-х кімнатах з чотирьох.
Водна станція, по вул. Спортивна 3
Виконується поточний ремонт елінгів, пірсів.
5.2. ДАНІ ПРО БЮДЖЕТНІ КОШТИ, ОТРИМАНІ НУК ЗА 2018 РІК

Обсяг надходжень із Державного бюджету на фінансування витрат 2018
року разом по університету – 151.497,24тис.грн., у т.ч.:
- основна діяльність – 115.718,40 тис. грн., у т.ч.:
а) з/плата з нарахуванням – 98.378,48тис. грн.
б) комунальні послуги – 10.025,61тис. грн.
в) стипендія аспірантам, докторантам – 2.637,87 тис. грн.
г) мат.допомога студентам-сиротам – 737,71 тис.грн.
д) одяг та харчування студентів-сиріт – 2.972,58 тис. грн.
є) оплата послуг сторонніх організацій - 315,03 тис.грн.
ж) придбання матеріалів – 651,12 тис.грн.
- навчання студентів Коледжу корабелів – 423,93тис.грн., у т. ч.
а) з/плата з нарахуванням – 346,08тис. грн.
б) комунальні послуги – 18,00тис. грн.
в) одяг та харчування студентів-сиріт – 59,85тис. грн.
- фінансування НДДКР – 5.000,10тис. грн., у т.ч.
а) з/плата з нарахуванням – 4.158,20тис. грн.
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б) комунальні послуги – 92,49тис. грн.
в) оплата послуг сторонніх організацій - 206,35тис.грн.
г) придбання матеріалів – 422,10тис. грн.
д)витрати на відрядження – 120,96тис.грн.
- витрати із Держбюджету на проведення конференцій – 20,00тис.грн.
- стипендіальне забезпечення студентів університету – 19.114,26тис. грн.
- фінансування Первомайського коледжу НУК – 11.220,55тис. грн., у т.ч.
а) з/плата з нарахуванням – 8.341,70тис. грн.
б) комунальні послуги – 282,22тис. грн.
в) одяг та харчування студентів-сиріт -302,13тис.грн.
г) мат.допомога студентам-сиротам – 28,32 тис.грн.
д) стипендіальне забезпечення студентів коледжу – 2.266,18тис.грн.
Дані про спецкошти, отримані НУК за 2018 рік – 55.138,80тис.грн.,
у т.ч.:
1. Платне навчання –45.380,89тис. грн., з них
- навчання іноземних студентів – 11.903,55тис.грн.,
в т.ч. по міжнародним контрактам - 6.382,38тис. грн.
2. Квартирна плата, проживання у гуртожитках -4.744,58 тис. грн.,
3. Видавництво –327,48тис.грн.
4. НПО – 401,54тис.грн.
5. СК «Камбуз» - 921,98тис.грн.
6. Бази відпочинку –1.172,42тис.грн.
7. Інші надходження від господарської діяльності – 234,25тис.грн
8. Оренда приміщень – 197,46тис. грн.
10.Надходження від коледжу корабелів – 1103,88тис.грн. , з них
-навчання іноземних студентів 1.070,13тис. грн.
10. Надходження від реалізації списаного майна(макулатура, металобрухт) –
21,48тис.грн.
11. НДДКР – 632,84 тис. грн., з них
- по міжнародним контрактам – 200,75тис.грн.
Спецкошти, отримані Первомайським коледжем НУК – 3.054,31тис. грн.
Надходження благодійної допомоги за 2018 рік – 785,13 тис.грн.,
в тому числі в натуральній формі – 619,84тис.грн., в грошовій формі –
165,29тис.грн.
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Надходження благодійної допомоги по Первомайському коледжу –
34,30тис. грн.
Надходження стипендії КМУ – 28,67тис.грн.
Дані про використання спецкоштів по університету за 2018 рік:
використано всього – 52.155,32тис. грн., у т.ч.:
1. Заробітна плата, з нарахуваннями –39.620,69тис. грн.
2. Придбання обладнання – 173,61тис. грн.
3. Придбання матеріалів –1254,24тис грн.
4. Придбання продуктів харчування – 665,81тис.грн.
5. Комунальні послуги – 6.976,06тис.грн.
6. Видатки на відрядження – 1.317,34тис. грн.
7. Витрати на послуги сторонніх організацій – 1690,54тис. грн.
8. Оплата податків та зборів -234,42тис.грн.
9. Перерахування до Профкому НУК на культурно-масову та оздоровчу роботу
- 217,36тис.грн.
10. Виплати ветеранам-учасникам ВВВ – 5,25тис.грн.
По Первомайському коледжу використано всього - 3.006,41грн., у т.ч.:
1. Заробітна плата, з нарахуваннями –2.479,21тис. грн.
2. Придбання матеріалів –67,06тис грн.
4. Придбання медикаментів – 2,00тис.грн.
5. Комунальні послуги – 402,92тис.грн.
6. Видатки на відрядження – 4,17тис. грн.
7. Витрати на послуги сторонніх організацій – 51,05тис. грн.
За 2018 рік виплачено:
Матеріальна допомога – 331,60тис.грн.
Премія до ювілею – 17,01тис.грн.
Премії за захист дисертацій – 78,71тис.грн.
Винагорода керівникам по захисту дисертації – 26,01тис.грн.
Винагорода за заслуги перед університетом – 174,32тис.грн.

-

На СОТ «Корабел» відпочивало 115 співробітника на суму 552,00тис. грн. та 36
студентів на суму 100,80 тис.грн.
На базі відпочинку «Акваторія» м. Очаків відпочило 116 співробітника на
загальну суму 84,0тис. грн.
За 2018 рік отримано валютної виручки у розмірі 295,44тис.дол. США, з них
по контрактам на навчання 275,39тис. дол.
проживання у гуртожитку 13,00 тис.дол. США
наукові розробки – 7,03 тис.дол. США
відсотки банку на залишок валютних коштів - 0,02 тис.дол.США
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6. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА,
СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК НУК
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6.1. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА, СТУДЕНТСЬКЕ
САМОВРЯДУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Організація виховної роботи в Університеті відбувається із дотриманням
нормативних документів (Національна стратегія розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року, Закон України «Про вищу освіту», Концепція національнопатріотичного виховання студентської молоді НУК ім. адм. Макарова,
Положення про організацію правового виховання студентської молоді НУК ім.
адм. Макарова та ін.), Статуту НУК ім. адм. Макарова та положень, які
регламентують діяльність суб’єктів виховного процесу.
Безпосередню організацію виховної роботи проводить Центр молодіжної
політики НУК (університетський структурний підрозділ, що має 2 сектори:
студентський сектор та сектор соціального захисту), який разом з ректоратом,
деканатами/дирекцією, профспілковим і студентським активом забезпечує
умови для формування і задоволення культурних запитів, духовних потреб,
розвитку ініціативи і реалізації творчого потенціалу студентів і працівників
університету у галузі виховання та дозвілля.
Організаційно виховну та позааудиторну роботу здійснюють декілька
структурних підрозділів: Центр молодіжної політики НУК; спортивний клуб
НУК; музей адм. Макарова та Музей АТО; наукова бібліотека НУК.
За звітний період в Університеті (в інститутах та на факультетах)
відбувалися численні виховні та культурно-просвітницькі заходи. Серед
загальноуніверситетських заходів слід відзначити такі:
- Традиційний урочистий захід «Посвячення в студенти НУК – 2018»;
- Урочистості до Дня українського козацтва та Дня захисника України;
- Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні;
- Відзначено День Гідності і Свободи;
- Проведено тиждень правових знань;
- Проведено урочистості з нагоди новорічно-різдвяних свят;
- Відзначено День української мови та писемності;
- Проведено заходи до Дня Європи;
- Відзначено День Соборності, День пам’яті Героїв Крут, День
Українського прапору та День Незалежності України;
- Вшановано пам'ять жертв голодоморів та політичних репресій;
- Відзначення Дня пам’яті та примирення та ін.
Планування, організація та контроль провадження позаосвітньої та
соціально-виховної роботи з урахуванням національних і расових особливостей
студентів, традицій та корпоративної культури Університету здійснюється
Навчально-науковим центром міжнародного співробітництва НУК.
У зв’язку зі змінами у нормативних документах та оновленням системи
стипендіального забезпечення було оновлено положення про стипендіальне
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забезпечення студентів НУК, де систематизовані та викладені у доступній формі
права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу.
Крім того, за звітний період Центр молодіжної політики НУК:
- організував заходи з нагоди Дня Вишиванки, Дня Конституції України,
Річниці Чорнобильської техногенної катастрофи, Дня народження Ліни
Костенко;
- організовано та проведено кінолекторії з проблем профілактики
шкідливих звичок та популяризації здорового способу життя;
- провів моніторинг Міністерства освіти і науки серед студентів із
тимчасово окупованих територій України;
- 5 травня 2018 року всією Університетської родиною відзначили 73
річницю Перемоги над нацизмом у Європі, День пам’яті та примирення. За
традицією, ветеранів привітали керівництво НУК і талановита молодь
Університету, яка подарувала всім присутнім святковий концерт.

У 2017-2018 н. р. фахівцями Центру молодіжної політики було організовано
та проведено літературно-музичні зустрічі, поетичні вечори та літературники:
«Студентська весна», «Натхнення крізь роки», «Думки вголос», «Тобі…»,
«Миколаївські зорі», «Опале листя».
Потенціал студентів проявляється в активній волонтерській роботі, у
проведенні численних доброчинних заходів та акцій. Студенти залучені до
щорічної допомоги дітям-сиротам, дітям із малозабезпечених сімей, хворим і
неповносправним (Великодній ярмарок, День св. Миколая). Активісти провели
чимало доброчинних акцій: «Великодній кошик», «Зігрій солдата», ярмарки
випічки, кошти з яких передали військовим на їхні потреби.
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В червні 2018 року відбулись урочистості з нагоди випуску бакалаврів та
спеціалістів Університету. За традицією, усіх випускників їх батьків та колектив
університету вітали талановиті студенти.
В рамках виховної та позанавчальної роботи за звітний період проведено
заходи профорієнтаційної спрямованості, а також - гуманітарно-естетичного
виховання. Важливим для молоді є досвід і приклад успішних людей, це
показали зустрічі з відомими підприємцями, журналістами, письменниками,
викладачами знаних університетів, представниками різних релігійних конфесій,
з учасниками АТО, відомими людьми.
Чисельні екологічні та природозахисні акції відбулися на факультеті
екологічної та техногенної безпеки.
Креативна студентська молодь НУК ім. адм. Макарова традиційно
проводить соціально-просвітницькі акції «Зламай цигарку», «Інтернет
залежність», «Фобії студентської молоді», «Зупинимо СНІД разом», флешмоби
до Дня Незалежності України, Дня здоров’я та спорту, Дня Студента та багато
іншого.

Переважали заходи комплексного характеру, які об’єднували декілька
напрямків, з урахуванням як ситуації в країні, так і традицій Університету.
Протягом звітного року за активну участь у громадському житті міста і
регіону, ініціативність, креативність та молодіжний творчий потенціал, активну
участь у реалізації молодіжної політики активні студенти Університету
нагороджені
Грамотами
і
Подяками
від
голови
Миколаївської
облдержадміністрації, Грамотами та Подяками від міського голови та ін. 15
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студентів отримали стипендію від міського голови до Міжнародного дня
студента.
З метою попередження суїцидальних випадків постійно проводиться
відповідна роз’яснювальна робота зі студентами Університету на тему:
«Суїцидальна поведінка: як запобігти біді», за запитами проведено
індивідуальне консультування.
У 2017 - 2018 навчальному році, доцентом С.В. Копійкою (учасник АТО),
було проведено екскурсійну, фондову, виставкову, профорієнтаційну та
просвітницьку роботу в Музеї АТО. В 2018 навчальному році проведено близько
90 екскурсій для студентів-першокурсників, гостей Університету, учасників
конференцій, для учнів та ліцеїстів середніх навчальних закладів. Одним із
пріоритетних напрямків музейної діяльності є національно-патріотичне
виховання студентів, школярів, ліцеїстів та ін. У Музеї АТО розпочаті роботи з
реконструкції третьої експозиційної кімнати. У перспективі заплановано:
створення відеолекторію при Музеї АТО, встановлення протипожежної системи,
встановлення системи інформаційного забезпечення функціонування експозиції
Музею для мультирежимного аудіовізуального супроводу огляду при
навчальному, пізнавальному, індивідуальному та груповому відвідуванні.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про вищу освіту» та «Положенням
про студентське самоврядування» в НУК ім. адм. Макарова діє студентський
парламент НУК, який має навчальний, культурно-просвітницький, соціальноправовий, спортивно-оздоровчий, волонтерський сектори та прес-центр.
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Студентський парламент бере участь у вирішенні майже всіх питань
студентського життя – це навчальна діяльність; переведення студентів, які
навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на місця держзамовлення;
призначення стипендій; відрахування студентів; творення належних побутових
умов для проживання та відпочинку студентів, які мешкають у гуртожитках;
участь в організації змістовного дозвілля студентів, що відволікає молодь від
девіантної поведінки, зосереджує її увагу на розвиток творчих здібностей та
естетичних смаків і почуттів.
В травні та вересні 2018 року, активісти Студентської республіки
долучились до проведення обласного заходу «Науковий пікнік», у січні 2018
року студенти разом з викладачами презентували святкове дійство «Різдвяна
колядка». В травні 2018 року студентський актив НУК брав участь у міському
святковому дійстві «Дні Європи». Міжнародний день сім`ї та День матері
студенти відзначили святковою ярмаркою домашньої випічки та проведенням
імпровізованих конкурсів. Протягом вересня 2018 року активістами
студентського парламенту здійснювалась соціалізація студентів-іноземців з
метою адаптації у місті Миколаєві. До Дня українського козацтва, Покрови
Пресвятої Богородиці та захисників України активістами було проведено
патріотичний захід «Козацька слава України».
Представники студентського самоврядування Університету брали участь у
проведенні заходів, ініційованих МОН України, Всеукраїнськими органами
студентського самоврядування, громадськими організаціями, нашими
партнерами.
Шляхом прямих таємних виборів на усіх факультетах та інститутах, буде
обрано нових головів та членів студентського парламенту НУК. До
студентського парламенту Університету увійдуть представники всіх інститутів
(факультетів), зокрема й іноземні студенти.
Для виборів голови студентського парламенту Університету створено
виборчу комісію, аби повною мірою забезпечити реалізацію і захист виборчих
прав студентів. У лютому 2019 року органи студентського самоврядування
оберуть вже нових лідерів.
Важливі для студентів навчальні, соціальні та виховні питання
обговорювали на зустрічах з Ректором, проректорами, директорами інститутів,
деканами факультетів, завідувачами кафедр протягом усього звітного періоду.
На таких зустрічах предметом обговорення є питання навчання, побуту,
дотримання правил внутрішнього розпорядку студентами.
Традиційно ефективною структурою залишається профспілкова організація
студентів та аспірантів. В літній період профспілковий комітет студентів провів
роботу з організації літнього відпочинку студентів та аспірантів. Можливістю
отримання пільгових путівок в спортивно-оздоровчий табір Університету
«Корабел» у 2018 році скористались 40 студентів та аспірантів. Силами студентів
та за підтримки адміністрації Університету щороку проводяться косметичні
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ремонти на СОТ «Корабел», в блоках, де поселяються відпочиваючі, а також
прибирається територія.
На початку навчального року в рамках роботи соціальної адаптації
студентів першокурсників було проведено ознайомлення студентів перших
курсів з основними положеннями «Закону про вищу освіту», з правами та
обов'язками студента, правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитках
Університету.
Проведено інформаційні заходи щодо правил безпеки життєдіяльності та
норм поведінки, зокрема, особлива увага приділялась питанню заборони паління,
вживання алкогольних напоїв на території університету та студмістечка.
Щорічно (другий тиждень вересня) профком студентів та аспірантів проводить
школу студентського профспілкового активу, метою якої є формування у
профгрупоргів перших курсів навичок комунікативності, здорового способу
життя та надання невідкладної долікарської допомоги у надзвичайних ситуаціях.
На базі Університету працює Юридична клініка НУК – студенти та науковопедагогічні працівники Факультету морського права – надають юридичну
допомогу воїнам та членам їхніх сімей. Головним завданням юридичної клініки
негайне надання юридичних консультацій воїнам АТО та членам їхніх сімей,
допомога в оформленні документів та у вирішенні інших правових питань, прямо
чи опосередковано пов’язаних з АТО.
Багато уваги надається консультаціям по правам студентів різних категорій.
Ведеться облік і індивідуальна робота зі студентами-сиротами, студентами
інвалідами, студентськими сім’ями, студентами інших пільгових категорій тощо.
Понад 177 студентів пільгових категорій отримують додаткове державне
забезпечення. До кожного знайдено індивідуальний підхід, адже кожний
випадок – це окремий пакет документів.
Завдяки нашій допомозі законну стипендію отримують:
1. Студенти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи – 11 осіб;
2. Студенти-учасники АТО та студенти, один з батьків яких визнаний
учасником бойових дій – 33 осіб;
3. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 84 осіб;
4. Особи з інвалідністю І – ІІІ групи – 40 осіб;
5. Студенти із сімей, які отримують державну соціальну допомогу – 7 осіб;
6. Студенти, батьки яких є шахтарями за стажем підземних робіт не менше
як 15 років – 2 осіб.
З метою соціальної та освітньої інтеграції студентської молоді з
інвалідністю, уповноважена з соціального захисту студентів НУК постійно надає
консультативну допомогу та впроваджує нові технології соціальнопсихологічної реабілітації в контексті розширення життєвого простору студентів
з інвалідністю, зокрема засобами інклюзивного соціально-реабілітаційного
волонтерства, соціально-виховної практики та ін.
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В Університеті розроблено за затверджено порядок супроводу (надання
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у НУК ім.
адм. Макарова (протокол засідання Вченої ради № 6 від 27.06. 2018 р.).
Фахівці Центру молодіжної політики НУК упродовж 2017-2018 н.р.
проводили з іноземними студентами постійну роботу щодо їх адаптації в
українському суспільстві: доводилися норми співіснування у студентському
середовищі, пояснювалися засади чинного законодавства України та
здійснювалися профілактичні заходи щодо вчинення ними правопорушень.
Також іноземні студенти залучалися до проведення громадських заходів в
НУК, зокрема до організації спільних тематичних заходів, святкувань, зустрічей
та ін. Студенти, які є громадянами Туркменістану, в цьому році урочисто
відсвяткували свої національні свята - 27 вересня 2018 року «День Незалежності
Туркменістану», 20- 21 березня 2018 року «День весни або Новруз байрам» та 12
січня 2018 року «День пам’яті».
Студенти багато подорожували, сплавлялись ріками, підкорювали гори,
відвідували вистави, галереї, виставки, музеї і за власним бажанням долучались
до створення експозиції Музею АТО в НУК ім. адм. Макарова.
Виховна робота в Університеті проводиться організовано, має
систематичний характер та спрямована на забезпечення гармонійного розвитку
студентів. Досягнення у виховній роботі – це результат спільної праці всього
колективу НУК ім. адм. Макарова.
Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими потребами
На даний час в університеті працює 2 особи з особливими потребами, які
мають групи інвалідності, та навчаються 40 осіб очної форми з інвалідністю
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І – ІІІ групи. Права та інтереси даних осіб дотримуються і виконуються в межах
чинного законодавства. Однак, є певні проблеми в реалізації повноцінних умов
їх праці та навчання, обмежений доступ до верхніх поверхів навчальних
корпусів. Напрацьовані заходи щодо створення належних умов праці людей з
обмеженими фізичними можливостями, подані заявки на фінансування їх
реалізації. Профком студентів університету готує документацію на спорудження
ліфтів в головному навчальному корпусі.
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7. ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ
НУК ЗА 2018 РІК
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7.1. ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ НУК ЗА 2018 РІК
Вчена рада Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова створена 03.07.2015р. (протокол №6), строком на п’ять років у складі
88 осіб та затверджена Наказом ректора (№ 220 від 03.07.2015р.). Зміни та
доповнення до складу Вченої ради: Накази №248 від 10.09.2015р., №269 від
08.10.2015р., №292 від 04.11.15р., №332 від 13.04.16р., №199 від 09.09.16р.,
№218 від 27.09.16р., №48 від 01.03.17р., №125 від 24.05.17р., №206 від 28.08.17р.,
№227 від 19.09.17р., №272 від 16.11.17р., №340 від 28.12.17р., №27 від 22.01.18р.,
№106 від 17.04.18р., №244 від 27.08.18р., №340 від 14.11.18р. Після змін та
доповнень склад Вченої ради – 84 осіб. При цьому 13 відсотків - виборні
представники з числа студентів.
Робота Вченої ради проводиться за планом, розробленим на навчальний
2017-2018 рік (протокол № 8 від 01.09.2017р.) та на навчальний 2018-2019 рік,
який затверджено ректором та схвалено Вченою радою (протокол № 8 від
30.08.2018р.).
За звітній період проведено 11 засідань Вченої ради НУК, в тому числі 1
спільне засідання Вченої ради та Приймальної комісії НУК.
Результати діяльності Вченої ради НУК за 2018 рік:
Ухвалили Задачі колективу НУК ім. адмірала Макарова на 2018-2019
навчальний рік. (протокол №9, 27.09.18р.).
Затвердили «Самоаналіз виконання національним закладом вищої освіти
критеріїв надання та підтвердження статусу національного (річний звіт про
виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного)».
(протокол №3, 27.03.18р.).
Затвердили "Антикорупційну програму НУК ім. адмірала Макарова на
2018-2020рр". (протокол №2, 23.02.18р.).
Затвердили зміни до Статуту НУК ім. адмірала Макарова. (протоколи №4,
27.04.18р., №5, 25.05.18р.).
Затвердили реструктуризацію проректорського корпусу та заходи щодо
підвищення ефективності управління та адміністрування в Університеті
(створення Центру зв’язку з громадськістю та Служби безпеки). (протокол №5,
25.05.18р.).
Затвердили рішення про створення Відокремленого структурного
підрозділу НУК ім. адм. Макарова без права юридичної особи «Морехідна школа
НУК ім. адмірала Макарова». (протокол №5, 25.05.18р.).
Звернулись до МОНУ з клопотанням щодо передачі нерухомого майна
відокремленого підрозділу «Миколаївського факультету Державного
університету інфраструктури та технологій» до Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №11, 30.11.18р.).
Звіт ректора Національного університету кораблебудування ім. адмірала
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Макарова за 2018р. заплановано заслухати на засіданні Конференції трудового
колективу НУК імені адмірала Макарова (11.01.2019р.).
1.
Основні напрями наукових досліджень:
1.1
Ухвалили «Підсумки науково-дослідної роботи університету за
2017рік». (протокол №2, 23.02.18р.) та «Звіт про роботу аспірантури і
докторантури у 2017 році». (протокол №2, 23.02.18р.).
1.2
Затвердили наукові проекти, що представлені до участі у
конкурсному відборі на 2019 рік за рахунок коштів державного бюджету:
(протокол №6, 27.06.18р.).
 «Розробка і створення багатоцільового підводного апарата-робота»,
наук. кер. д-р техн. наук, проф. Блінцов В.С. Секція: Авіаційно-космічна техніка
і транспорт. Науково-технічна (експериментальна) розробка.
 «Розробка
засобів
покращення
енергоефективності,
якості
електроенергії
та
електромагнітної
сумісності
в
суднових
електроенергетичних системах з напівпровідниковими перетворювачами
електроенергії», наук. кер. д-р техн. наук, проф. Павлов Г.В. Секція: Енергетика
та енергозбереження. Науково-технічна (експериментальна) розробка.
 «Теоретичні основи створення двопаливних газотурбінних камер
згоряння з плазмовим супроводом», наук. кер. д-р техн. наук, проф. Сербін С.І.
Секція: Енергетика та енергоефективність. Фундаментальне дослідження
 «Розробка технологій енергожиттєзабезпечення суден на повітряній
подушці і морського флоту», наук. кер. д-р техн. наук, проф. Радченко М.І.
Секція: Авіаційно-космічна техніка і транспорт. Науково-технічна
(експериментальна) розробка
 «Науково-технічні основи створення суден для збирання та переробки
відходів полімерів в енергоносії в Азово-чорноморському басейні», наук. кер.
д-р техн. наук, проф. Тимошевський Б.Г. Секція: Біологія, біотехнологія та
актуальні проблеми медичних наук. Фундаментальне дослідження
 «Підвищення надійності робочих лопаток газотурбінних двигунів
суднового типу в динамічних умовах експлуатації», наук. кер. д-р техн. наук,
проф. Ткач М.Р. Секція: Авіаційно-космічна техніка і транспорт. Прикладне
дослідження
 «Державний контроль за додержанням законодавства на транспорті»,
наук. кер. канд. юрид. наук Дубинський О.Ю. Секція: Право. Прикладне
дослідження.
1.3
Затвердили проекти наукових робіт та науково-технічних
(експериментальних) розробок молодих учених, за рахунок коштів загального
фонду державного бюджету, на 2019 рік: (протокол №9, 27.09.18р.).
 «Розробка науково-технічних основ термопресорних технологій утилізації
скидного енергопотенціалу двигунів і енергетичних установок». Керівник:
Коновалов Дмитро Вікторович, Відповідальний виконавець:Радченко Р.М.
 «Розробка технології покращення паливної економічності та екологічності
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суднових дизелів шляхом використання газоподібних водневих домішок».
Керівник: Проскурін Аркадій Юрійович. Відповідальний виконавець:
Митрофанов О.С.
 «Розробка і створення системи діагностичного контролю деталей суднових
і стаціонарних газотурбінних двигунів». Керівник: Галинкін Юрій
Миколайович. Відповідальний виконавець: Моргун С.А.
 «Нові технології створення функціональних напилених покриттів у
суднобудування». Керівник: Карпечено Антон Анатолійович. Відповідальний
виконавець: Бобров М.М.
 «Марикультура – пріоритетний напрям соціо-еколого-економічного
розвитку причорноморського регіону України». Керівник: Гришина Наталія
Володимирівна. Відповідальний виконавець: Арчибісова Д.
 «Підвищення енергоефективності електроенергетичних систем морських
рухомих та стаціонарних об’єктів». Керівник: Дорогань Ольга Ігорівна.
Відповідальний виконавець: Криворучко Д.В.
 «Дослідження екологічного стану природних та антропогенно
трансформованих екосистем басейну Південного Бугу в межах миколаївської
області».
Керівник: Мельничук Світлана Сергіївна. Відповідальний
виконавець: Тимченко І.В.
1.4
Затвердили анотовані звіти наукових проектів, що виконувались у
2017 році за рахунок коштів державного бюджету: (протокол №1, 26.01.18р.).
 про завершення роботи над науковим проектом «Науково-технічні
основи тригенераційних полінарних технологій на низькокиплячих
робочих тілах для двигунів і енергетичних установок», наук. кер. д.т.н., проф.
Радченко М. І.;
 про продовження роботи над науковим проектом «Статистична теорія
конденсації для реалістичних моделей речовини», наук. кер. к.т.н., доц.
Ушкац М. В.;
 про завершення роботи над науковим проектом «Теоретичні основи
підвищення стійкості процесів горіння вуглеводневих палив в
низькоемісійних
камерах
згоряння
газотурбінних
двигунів
з
використанням плазмохімічних стабілізаторів», наук. кер. д.т.н., проф.
Сербін С. І.;
 про продовження роботи над науковим проектом «Розробка теоретичних
основ
проектування
термоакустичних
турбогенераторів
систем
використання теплових скидних енергетичних ресурсів транспортних
засобів», наук. кер. д.т.н., проф. Романовський Г. Ф.;
 про продовження роботи над науковим проектом «Механіка та фізикохімічні процеси при дифузійному зварюванні, паянні, зміцненні жароміцних
нікелевих сплавів та різнорідних матеріалів», наук. кер. д.т.н., проф.
Квасницький В. Ф.;
 про завершення роботи над науковим проектом «Наукові основи
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підвищення фізико-механічних та експлуатаційних властивостей
напилених покриттів із металів і сплавів формуванням наноструктурних
елементів термічною обробкою та електроімпульсною дією», наук. кер. д.т.н.,
проф. Дубовий О. М.;
 про завершення роботи над науковим проектом «Розробка покриттів для
захисту суднових конструкцій та електричного обладнання від дії
відкритого полум’я при пожежі у замкнених приміщеннях», наук. кер. д.т.н.,
проф. Коростильов Л. І.;
 про завершення роботи над науковим проектом «Розробка методів та
моделей управління проектами розвитку систем енергозабезпечення
об’єктів портової інфраструктури», наук. кер. д.т.н., проф. Харитонов Ю. М.;
 про продовження роботи над науковим проектом «Розробка
енергоефективних суднових систем автоматизації процесів генерування й
перетворення електроенергії та їх моделей для покращення якості
електроенергії та електромагнітної сумісності», наук. кер. д.т.н., проф. Павлов
Г. В.;
 про продовження роботи над науковим проектом «Вдосконалення
процесів шумоглушіння з охолодженням відпрацьованих газів в
енергетичних установках кораблів класу корвет», наук. кер. к.т.н., доц.
Кузнєцов В. В.;
 про продовження роботи над науковим проектом «Розробка аерозольних
градієнтних технологій для систем життєзабезпечення суден і кораблів»,
наук. кер. д.т.н., проф. Шевцов А. П.;
 про продовження роботи над науковим проектом «Розробка методології
підвищення ефективності та безпеки річкової транспортної системи
України», наук. кер. д.т.н., проф. Нєкрасов В. О.;
 про продовження роботи над науковим проектом «Інноваційні моделі і
механізми управління проектами реконструкції та розвитку муніципальних
систем водопостачання», наук. кер. д.т.н., проф. Кошкін К. В.;
 про продовження роботи над науковим проектом «Розробка концепції
комбінованого виробництва енергії в судновій та стаціонарній енергетиці на
основі внутрішньоциклової низькотемпературної тригенерації», наук. кер.
к.т.н., доц. Радченко А. М.;
 про продовження роботи над науковим проектом «Розробка технології
отримання та безпечного акумулювання водню з сірководню Чорного
моря», наук. кер. к.т.н., доц. Рижков С. С.;
 про продовження роботи над науковим проектом «Розробка технології
підвищення ефективності функціонування енергетичних установок
малотоннажних суден шляхом використання спиртових палив», наук. кер.
к.т.н. Митрофанов О. С.;
 про продовження роботи над науковим проектом «Розробка
комп’ютеризованої системи моніторингу та автоматичного керування
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мобільним
роботом
багатоцільового
призначення
на
основі
інтелектуальних технологій», наук. кер. к.т.н. Козлов О. В.;
1.5.
Затвердили анотовані звіти наукових проектів, виконання яких
завершилось у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету: (протокол №8,
30.08.18р.) :
 «Розробка технології підвищення ефективності функціонування
енергетичних установок малотоннажних суден шляхом використанням
спиртових палив», наук. кер. канд. техн. наук, доцент Митрофанов О. С., згідно
з технічним завданням та запиту на фінансування.
 «Розробка концепції комбінованого виробництва енергії в судновій та
стаціонарній
енергетиці
на
основі
внутрішньо
циклової
низькотемпературної тригенерації», наук. кер. канд. техн. наук, доцент
Радченко А. М., згідно з технічним завданням та запиту на фінансування.
1.6.
Рекомендували кандидатури претендентів на здобуття стипендії
Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 2018-2020 роки: Боброва
Максима Миколайовича, Остапенка Олексія Валерійовича, Грича Артема
Вікторовича, Галинкіна Юрія Миколайовича, Козловського Артема
Вікторовича, Пацурковського Павла Анатолійовича.
(протокол №2, 23.02.18р.).
1.7. Рекомендували д-р техн. наук, доцента Блінцова О.В. на здобуття
іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих
учених у 2018 р. (протокол №4, 27.04.18р.).
1.8. Атестували наукові праці стипендіатів Кабінету Міністрів України для
молодих вчених: Гончарової Н.О., Козлова О.В., Лабарткава О.В. (протокол №2,
23.02.18р.).
1.9. Рекомендували до участі в Обласному конкурсі робіт молодих учених
Миколаївської області (протокол №3, 27.03.18р.).
 у номінації «Технічні науки», наукову роботу «Підвищення паливної
ефективності двигунів охолодженням повітря з використанням скидної
теплоти», авторів канд.техн.наук, доцента Радченка Р.М., аспіранта Портного
Б.С., аспіранта Булавки С.С.
 у номінації «Економічні науки», наукову роботу «Марикультура –
господарство майбутнього» аспірантки кафедри менеджменту Арчибісової Д.С.
 у номінації «Гуманітарні науки», наукову роботу «Адміністративноправове регулювання протидії насильству в сім’ї» канд.юр.наук Горбової Г.О.
2.
процесу:

Ухвалили рішення з питань організації навчально-виховного

Про підготовку університету до 2018-2019 навчального року.
Доповідали: проректор з науково-педагогічної роботи, канд.техн.наук, професор
НУК Слободян С.О.; проректор з науково-педагогічної, адміністративної роботи
та розвитку, д-р юр. наук, ст. наук. співроб. Хачатуров Е.Б.; начальник
2.1.
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навчально-наукового центру з господарської роботи Бідніченко Г.В. (протокол
№6, 27.06.18р.).
2.2.
Про невідкладні заходи щодо забезпечення прийому молоді на
навчання в НУК ім.адмірала Макарова у 2018 році. (протокол №1, 26.01.18р.).
2.3.
Підсумки роботи Приймальної комісії НУК та заходи щодо
покращення профорієнтаційно-агітаційної роботи. (протокол №9, 27.09.18р.).
2.4.
Підсумки прийому до НУК ім.адмірала Макарова у 2018 році.
(протокол №8, 30.08.18р.).
2.5.
Підсумки робіт щодо ліцензування та акредитації спеціальностей
університету у 2017-2018 рр. (протокол №10, 26.10.18р.).
2.6.
Підсумки роботи державних екзаменаційних комісій. (протокол №3,
27.03.18р.).
2.7.
Результати екзаменаційної сесії. (протокол №1, 26.01.18р.).
2.8.
Хід виконання заходів по прийому студентів на перший курс.
(протокол №5, 25.05.18р.).
3.
Підготовка наукових кадрів, підвищення кваліфікації
викладачів.
3.1. Ухвалено «Підсумки роботи університету по підвищенню кваліфікації
викладачів у 2018р.». (протокол №11, 30.11.18р.).
3.2. Затверджено теми дисертаційних робіт здобувачів наукових ступенів:
 Докторських дисертацій
- 6
 Кандидатських дисертацій - 26
3.3. Затверджено коригування тем дисертаційних робіт здобувачів наукових
ступенів:
 Докторських дисертацій
- 3
 Кандидатських дисертацій - 9
3.4.
Рекомендували
до
вступу
в
докторантуру
НУК
(Чередниченка О.К.). (протокол №8, 30.08.18р.).
3.5. Надано дозвіл здійснювати наукове керівництво аспірантами і
здобувачами: канд.тех.наук, доценту Новогрецькому С.М (протокол
№1,26.01.18р.);
канд.тех.наук,
доценту
Радченку
Р.М.
(протокол
№8,30.08.18р.); канд.тех.наук, доценту Фаріоновій Т.А. (протокол
№8,30.08.18р.), канд.екон.наук, доценту Гришиній Л.О. (протокол
№8,30.08.18р.); канд.техн.наук, доценту Бондаренку О.В. (протокол
№8,30.08.18р.); канд.техн.наук, доценту Волянській Я.Б. (протокол
№8,30.08.18р.); канд.техн.наук, доценту Кімстачу О.Ю. (протокол
№8,30.08.18р.); канд.техн.наук, доценту Радченку А.М. (протокол
№8,30.08.18р.);
3.6. Надано дозвіл продовжити термін навчання в аспірантурі з відривом від
виробництва Воленюк Л.С. (протокол №9,27.09.18р.).
3.7. Надано дозвіл на творчу відпустку для завершення роботи над
кандидатською дисертацією здобувачу Волошину А.Ю., начальнику сектора
енергетичних установок ДП «Дослідно-проектний центр кораблебудування».
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(протокол №11,30.11.18р.).
4. Обрано за конкурсом на посади таємним голосуванням (протоколи
№1, 26.01.18р., №8, 30.08.18р.):
 Директори інститутів - 1 особи;
 Директор бібліотеки - 1 особа;
 Завідувачів кафедрами – 9 особи;
 Професорів – 5 осіб;
 Доцентів – 33 особи;
 Старших викладачів – 30 осіб;
5. Звіти та оцінка науково-педагогічної діяльності структурних
підрозділів.
5.1. Звіт про результати роботи спеціалізованих рад НУК: Д 38.060.01 та Д
38.060.02 за 2017 рік. (Доп.: вчений секретар спец.ради Д 38.060.01, професор
Шевцов А.П. та вчений секретар спец.ради Д 38.060.02, професор Зайцев В.В.).
(протокол №1, 26.01.18р.).
5.2. Звіт декана факультету морської інфраструктури д-ра техн. наук,
професора Харитонова Ю.М. (протокол №4, 27.04.18р.).
6.
Рекомендовано студентів для призначення іменних та
персональних стипендій:
6.1. Рекомендували на призначення стипендій студентам та аспірантам
(протоколи №1, 26.01.18р., №6, 27.06.18р ):
 академічної стипендії Президента України
- 2 стипендії (студентам:
Фоменко Л.А., Шмигельській І.В.)
 академічної стипендії імені М.С. Грушевського
2
стипендії
(студентам: Ахмедовій А.Н., Юрченко І.В.)
 академічної стипендії Кабінету Міністрів України - 3 стипендії (студенту
Приходько А.С., аспірантам: Антиповій К.О., Урсолову О.І.)
 академічної стипендії Верховної Ради України 2
стипендії
(студентам:Петрущак А.Г., Іваненко Т.С.)
 соціальної стипендії Верховної Ради України - 1 стипендія (студентці
Сологуб К.П.)
7.
Надано рекомендації щодо друку та видання:
7.1.
Рекомендували до видання «Збірники наукових праць НУК
ім.адм.Макарова» №1-2, 2018р. (протоколи №5,25.05.18р.); «Вісник НУК
ім.адм.Макарова» №1, 2018р. (протокол №5,25.05.18р.); міжнародного фахового
видання «Суднобудування та морська інфраструктура» №1,2018р. (протокол
№5,25.05.18р.).
7.2.
Надали дозвіл щодо видання та надання їм гриф «Рекомендовано
Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова»:
 Навчальні посібники – 31
 Підручник - 3
7.3.
Рекомендували до видання:
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 Монографій – 3
 Матеріали «Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції
«Проблеми соціально-гуманітарних наук» - 1
8.
Прийняли рішення щодо реструктуризації структурних
підрозділів:
8.1.
Перейменування кафедри "Двигуни внутрішнього згоряння" на
"Двигуни внутрішнього згоряння, установки та технічна експлуатація".
(протокол №2, 23.02.18р.).
8.2.
Перейменування кафедри «Економічної теорії» на «Економічної
політики та безпеки». (протокол №5, 25.05.18р.).
8.3.
Перейменування Центру молодіжної політики та соціальнокультурної роботи НУК в Центр молодіжної політики НУК. (протокол №6,
27.06.18р.).
8.4.
Перейменування кафедри «Суднових та стаціонарних енергетичних
установок» на «Експлуатація суднових енергетичних установок та
теплоенергетика». (протокол №6, 27.06.18р.).
8.5.
Перейменування Первомайській філії назви кафедри «Двигунів
внутрішнього згоряння» на «Енергетичне машинобудування». (протокол №9,
27.09.18р.).
9.
Прийняли рішення щодо внесення змін до:
9.1. «Правил прийому до НУК імені адмірала Макарова у 2018р.».
(протоколи: №5, 25.05.18р., №6, 27.06.18р., №7, 20.07.18р).
10.
Затвердили Правила, Порядки та Положення Університету (за
напрямами діяльності):
10.1.
Правила Прийому до Коледжу корабелів НУК і Первомайського
Коледжу корабелів НУК у 2018р. (протокол №6, 27.06.18р.).
10.2.
Правила Прийому до Коледжу корабелів НУК і Первомайського
Коледжу корабелів НУК у 2019р. (протокол №11, 30.11.18р.).
10.3. Положення про Психологічну службу НУК ім.адмірала Макарова».
(протокол №1, 26.01.18р.).
10.4. Положення про порядок відрахування, переривання, навчання,
поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, а
також надання їм академічної відпустки (протокол №2, 23.02.18р.).
10.5. Положення про нагородження почесною відзнакою “Винахідник НУК”
Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова»
(протокол №4, 27.04.18р.).
10.6. Положення про навчання студентів та стажування (наукове
стажування) аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних
працівників НУК ім.адм.Макарова у провідних вищих навчальних закладах та
наукових установах за кордоном (протокол №5, 25.05.18р.).
10.7. тимчасове «Положення про Науково-дослідну частину Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова». (протокол №6,
27.06.18р.).
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10.8. Положення про планування та облік навантаження науковопедагогічних працівників НУК ім. адмірала Макарова. (протокол №6,
27.06.18р.).
10.9. Положення про випусковий іспит з англійської мови здобувачів вищої
освіти на третьому освітньо-науковому та науковому рівнях з метою здобуття
ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук рівня C1 (Academic
English) у НУК імені адмірала Макарова. (протокол №6, 27.06.18р.).
10.10. Положення про випусковий іспит з філософії науки для аспірантів та
здобувачів наукового ступеня PhD (доктор філософії) у Національному
університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №6,
27.06.18р.).
10.11. Положення про Центр молодіжної політики НУК ім. адм. Макарова.
(протокол №8, 30.08.18р.).
10.12. Положення про науковий гурток «Logos» та проблемні наукові групи,
що входять до його складу, кафедри філософії та культурології у Національному
університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №9,
27.09.18р.).
10.13. Положення про юридичну службу Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макаров. (протокол №10, 26.10.18р.).
10.14. Положення про проблемні наукові групи кафедри прикладної
лінгвістики (протокол №10, 26.10.18р.).
10.15. Положення про Навчальний відділ НУК ім.адм.Макарова. (протокол
№11, 30.11.18р.).
10.16. Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших
маломобільних
груп населення
у
Національному університеті кораблебудування імені адм. Макарова. (протокол
№6, 27.06.18р.).
11.
Рішеннями Вченої ради НУК:
11.1. Затвердили План основних заходів щодо підготовки та проведення
святкування 100-річчя НУК. (протокол №10,26.10.18р.).
12.
Прийняли рішення про присвоєння звань та нагородження
співробітників НУК:
12.1.
Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Доцента» по
кафедрі теоретичних основ олімпійського та професійного спорту Кувалдіній
О.В. (протокол №2, 23.02.18р.).
12.2.
Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Доцента» по
кафедрі економіки і організації виробництва Хмарській Ірині Анатоліївні.
(протокол №4, 27.04.18р.).
12.3.
Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Доцента» по
кафедрі менеджменту Гришиній Н.В. (протокол №5, 25.05.18р.).
12.4.
Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Доцента» по
кафедрі інформаційних управляючих систем та технологій Черновій Л.С.
(протокол №8, 30.08.18р.).
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Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Професора
НУК» по кафедрі екології та природоохоронних технологій Трохименко Г.Г.
(протокол №2, 23.02.18р.).
12.6.
Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Професора
НУК» по кафедрі економічної теорії Єфімовій Г.В. (протокол №5, 25.05.18р.).
12.7.
Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Професора
НУК» по кафедрі теоретичних основ олімпійського та професійного спорту
Богушу В.Л. (протокол №5, 25.05.18р.).
12.8.
Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Професора
НУК» по кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій та інженерної графіки
Бідніченко О.Г. (протокол №6, 27.06.18р.).
12.9.
Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Професора
НУК» по кафедрі зварювального виробництва Костіну О.М. (протокол №9,
27.09.18р.).
12.10. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Професора
НУК» по кафедрі зварювання (Херсонська філія) Голобородьку Ж.Г. (протокол
№10, 26.10.18р.).
12.11. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Професора
НУК» по кафедрі інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін
(Херсонська філія) Дудченку О.М. (протокол №10, 26.10.18р.).
12.12. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Професора
НУК» по кафедрі економіки та організації виробництва (Первомайська філія)
Гришиній Л.О. (протокол №11, 30.11.18р.).
12.13. Прийнято рішення щодо присвоєння почесного вченого звання
«Почесний професор НУК» д-ру техн.наук, головному конструктору ДКТБ ІЕЗ
ім.Є.О.Патона НАН України Лебедєву В.О. (протокол №3, 27.03.18р.).
12.14. Прийняли рішення про підтримку кандидатур:
 Вовченка Олександра Івановича для обрання членом-кореспондентом НАН
України по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства за
спеціальністю «Матеріалознавство, технологія матеріалів». (протокол №1,
26.01.18р.).
 Баглюка Геннадія Анатолійовича, директора Інституту проблем
матеріалознавства НАН України з наукової роботи, д-ра техн. наук для обрання
у члени-кореспонденти НАН України по Відділенню фізико-технічних проблем
матеріалознавства
за
спеціальністю
«Матеріалознавство,
порошкова
металургія». (протокол №1, 26.01.18р.).
 Жуйкова Валерія Яковича, декана факультету електроніки КПІ
ім.І.Сікорського, д-ра техн. наук, професора для обрання у члени-кореспонденти
НАН України по Відділенню фізико-технічних проблем енергетики зі
спеціальності «Силова електроніка». (протокол №1, 26.01.18р.).
 Щипцова Олександра Анатолійовича, директора Державної установи
«Науковий гідрофізичний центр НАН України», д-ра географіч.наук, професора
12.5.

155

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2018 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

для обрання у члени-кореспонденти НАН України зі спеціальності
«Океанологія». (протокол №1, 26.01.18р.).
 Нарівського Анатолія Васильовича, директора Фізико-технологічного
інституту металів та сплавів НАН України, д-ра техн.наук, ст.н.співробітника
для обрання у члени-кореспонденти НАН України по Відділенню фізикотехнічних проблем матеріалознавства зі спеціальності «Матеріалознавство,
технологія матеріалів». (протокол №1, 26.01.18р.).
 Книша
Віталія
Васильовича,
завідувача
відділу
Інституту
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, д-ра техн. наук, професора для
обрання у члени-кореспонденти НАН України по Відділенню фізико-технічних
проблем матеріалознавства зі спеціальності «Міцність матеріалів і конструкцій».
(протокол №1, 26.01.18р.).
12.15. Прийняли рішення про рекомендацію кандидатури канд. техн. наук,
доцента Дубинського О.Ю. до нагородження відзнакою – Почесна грамота
МОНУ. (протокол №1, 26.01.18р.).
12.16. Прийняли рішення про рекомендацію кандидатури завідувача
кафедри двигуни внутрішнього згоряння, д-ра техн. наук, професора
Тимошевського Бориса Георгійовича на присвоєння йому почесного звання
"Заслужений діяч науки і техніки України". (протокол №1, 26.01.18р.).
12.17. Прийняли рішення про рекомендацію кандидатури на присвоєння
почесного звання «Заслужений винахідник України»: заступника директора
МННІ, канд.техн.наук, доцента Чередніченка Олександра Костянтиновича та
докторанта кафедри турбін, канд.техн.наук, доцента Радченка Андрія
Миколайовича. (протокол №3, 27.03.18р.).
12.18. Прийняли рішення про рекомендацію кандидатур: професора
Рябенького Володимира Михайловича, професора Нєкрасова Валерія
Олександровича, професора Сербіна Сергія Івановича до присвоєння почесного
звання "Заслужений діяч науки і техніки України". (протокол №2, 23.02.18р.).
12.19. Прийняли рішення про рекомендацію Кротова Олександра Івановича
до відзнаки Миколаївської обласної ради – "За заслуги перед Миколаївщиною".
(протокол №10, 26.10.18р.).
13.
Інші питання, що розглядались Вченою радою:
13.1. Ухвалювали:
 Ліцензійні справи щодо розширення провадження освітньої діяльності
(збільшення ліцензійного обсягу) у сфері вищої освіти;
 Акредитаційні Справи з підготовки фахівців;
 Засобів діагностики якості вищої освіти;
 Програми нормативних навчальних дисциплін;
 Навчальні плани та Освітньо-професійні програми підготовки фахівців;
 Звіт про діяльність НУК ім. адм. Макарова з підготовки фахівців;
13.2. Затвердили Програми фахових вступних випробувань при прийомі на
навчання для здобуття ОКР «доктор філософії». (протокол №1, 26.01.18р.).
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13.3. Затвердили зміни у складах проектних груп підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії. (протокол №5, 25.05.18р.).
13.4. Затвердили зразки Протоколів з приймання іспитів у здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії. (протокол №5, 25.05.18р.).
13.5. Затвердили Програму вступного іспиту (entrance examination) та
робочу програму (working program) для PhD з філософії. (протокол №5,
25.05.18р.).
13.6. Затвердили Програму фахового вступного випробування при прийомі
на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «доктор філософії» за
спеціальністю 135-Суднобудування. (протокол №2, 23.02.18р.).
13.7. Затвердили коригування навчальних планів здобувачів доктора
філософії. (протокол №1, 26.01.18р.).
13.8. Відкрили у межах спеціальності 135-Суднобудування, спеціалізації
«Проектування та виробництво суднових конструкцій із композиційних
матеріалів» для ступеня вищої освіти «магістр». (протокол №3, 27.03.18р.).
13.9. Підготували Лист до МОНУ зі зверненням щодо прохання надати
дозвіл НУК ім.адм.Макарова приймати на 1курс інженерних (технічних)
спеціальностей, галузей знань 13-Механічна інженерія, 14-Електрична інженерія
та 18-Виробництво та технології за результатами конкурсу вступників з
сертифікатами ЗНО з української мови та літератури і математики. (протокол
№3, 27.03.18р.).
13.10. Рекомендували кандидатури експертів до нового складу
Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти при Акредитаційній комісії (13
Механічна інженерія – Ніколаєв Олександр Львович, канд.техн.наук, доцент; 14
Електрична інженерія – Патлайчук Володимир Миколайович, канд.техн.наук,
доцент; 14 Електрична інженерія – Павлов Геннадій Вікторович, д-р техн.наук,
професор; 15 Автоматизація та приладобудування – Тимченко Віктор
Леонідович, д-р техн.наук, професор; (протокол №4, 27.04.18р.).
13.11. Рекомендували кандидатуру Івати В.В. до участі у конкурсі щодо
обрання членів Національного агентства із забезпеченням якості вищої освіти.
(протокол №10, 26.10.18р.).
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8. РОБОТА З РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В НУК
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8.1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В НУК
Спорт завжди був серед пріоритетів розвитку НУК - постійне розглядання
питань керівництвом НУК щодо проведення навчально-тренувальних занять,
роботи груп спортивного вдосконалення та розклад роботи спортивних залів;
проведення змагань серед студентів та професорсько-викладацького складу в
програмі щорічних Спартакіад НУК, обласних Спортивних іграх, участь
спортсменів на Всеукраїнській та Всесвітній універсіадах, в змаганнях України,
Європи та Світу.
Стан та тенденції розвитку фізичного виховання та фізкультурнооздоровчої роботи у порівнянні з минулими роками стабільний, постійно
ведеться агітаційно-профорієнтаційна робота щодо вступу спортсменів до
Національного університету кораблебудування.
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Результати виступів спортсменів
Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова у 2018 р.

1

Болдирєв
Богдан

2.

Платонов
Богдан

1996

Фехтування ЧУ ІІ місце
шабля

3.

Сопінський
Дмитро

1998

фехтування
рапіра

Нікітін Юрій

1996

Аленіна
Євгенія
6 Слюсенко
Тетяна
8. Дощенко
Павло
12 Дзюбинський
Володимир

1997

фехтування Чемпіонат
України
Шм
фехтування Чемпіонат
України Шм
фехтування ЧУ ІІ місце
рапіра
веслування ІІІ (в вісімці)
академічне
веслування Чемпіонат
ІІ місце
академічне України
І
місце
веслування Чемпіонат
ІІ місце
академічне України
І
місце
веслування Чемпіонат
ІІ місце
академічне України
І
місце
веслування Чемпіонат
академічне України Ш
місце

Фехтування Чемпіонат
рапіра
України, І м.

4.
5.

13 Галян Дмитро
14 Кириловський
Роман
15 Вепрєв Олег

Міжнародні
змагання

Вид
змагань

Чемпіонат
Світу

Прізвище,
ім’я,
по-батькові

Чемпіонат
України

№
з/
п

Рік народження

Зайняте місце

Чемпіонат
Європи
учасник

Чемпіонат
України, І м.
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Чемпіонат
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Скорий Роман

веслування
академічне

Щербина
Ольга

веслування
академічне

Масайло
Валерія

бадмінтон

18 Пойда Дар’я

бадмінтон

19 Кутузова Анна

бадмінтон

21 Гладка
Катерина
Скрипченко
Крістіна

кікбоксінг
(аєро)
кікбоксинг
музичні
форми
бокс

24 Фатич Максим
Павленко
Вікторія
Павлюк
Олександр
Геращенко
Марія
Бортнік
26 Микола
27 Бортнік
Олександр
28 Пен Лі МІН

Чемпіонат
України Ш
місце
Чемпіонат
України
І
місце
Чемпіонат
України
І
місце

Чемпіонат
Європи
Міжнародний
турнір
Ім,
ІІм.

Чемпіонат
України
І
місце
ІІІ
Всеукраїнсь
ка
універсіада
ЧУ 1 місце

ЧС І місце

Кубок
України Ім

Чемпіонат
світу Ім

1І місце

кікбоксинг

ЧУ І м

кікбоксинг

Чемпіона
т світу ІІ
м.

1996

шахи

Кубок
України Ім
Кубок
України Ім
1 місце

1996

шахи

1 місце

І місце

шахи

ІІ місце

Міжнародний
турнір
І
місце

кікбоксинг
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29 Рудий Ігор

30 Курочкін Ігор

31 Манін
1995
Владислав
В”ячеславович
32 Шевченко
Андрій
33 Абатуров Ігор

34 Гривко Андрій

боротьба
грекоримська

ІІ місце
Всеукраїнськ
Всеукраїнськ
ий турнір ІІ
ий турнір ІІ
місце
місце
боротьба ІІ місце
Міжнарод Чемпіонат
грекоІІІ місце
ні турніри світу V м.
римська ЧУ,
Кубок
України
боротьба
ЧУ 3 місце
грекоВсеукраїнсь
римська
ка
універсіада
ІІІ
боротьба Всеукраїнсь
грекока
римська
універсіада
ІІІ
боротьба Всеукраїнсь
греко-рим. ка
універсіадаІ
місце
велоспорт
Єтапи Кубку
(шосе)
світу участь

36 Бондар
Вікторія

велоспорт

Чемпіонат
України ІІм

37 Фредюк
Володимир

велоспорт

Чемпіонат
України Ім

38 Погорелов
Владислав
39 Года
Анастасія
40 Зубарь
Максим
41 Федотова
Ксенія

велоспорт

Чемпіонат
України Ім
Чемпіонат
України ІІм
Чемпіонат
України ІІІм
Чемпіонат
України ІІІм

велоспорт
велоспорт
велоспорт
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42 Черноморов
1994
Кирило
Володимирови
ч
44 Гриненко
Богдан

веслування 1 місце
на б/к
плавання

45 Паламарчук
Сергій

плавання

І місце

Жучкова
карина
47 Василевський
Андрій
48 Воскобойнико
в Дмитро

легка
атлетика
легка
атлетика
легка
атлетика

ЧУ молодь ІІ
м, ІІІм
ЧУ молодь
Ім
1І
місцеЕстафе
та
І місце
І
місце
Кубок
України
ЧУ Ім, 60 м
рекорд МО
6.70
Кубок
України
І
місце
Чемпіонат
України
молодь І м.
Чу, Кубок
України1, 1,
2 місця
ЧУ
воїнів
АТО І місце
І місце
(команд.)

49 Чумаченко
Юлія
Вадимівна

1994

легка
атлетика

50 Соколов
Олександр

легка
атлетика

51

легка
атлетика

Качуровський
Микола

легка
атлетика

Чорний
Святослав
52 Цвєтов Ігор

легка
атлетика

53 Григораш
Анатолій
55 Чоботарьов
Владислав

легка
атлетика
стрибки
на батуті

1995
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ІІ місце

Чемпіона І,ІІ.ІІІ місця
т Європи на
ІІ,ІІІ
Паралімпіаді
2016р.
Чемпіона ІІІ
(три)
т Європи бронзи
на
І,ІІ
Паралімпіаді
2016р.

Міжнародні
турніри
Міжнародні
турніри
І
місце

І

місце
рекордсмен
світу

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2018 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

Алєксєєва
Дарина
Стаценко
Станіслав
Стаценко
Микита
Авдієнко
Данііл

акробатика

ІІ місце
(синхронні
стрибки)
ЧУ Ім

акробатика

ЧУ ІІм

акробатика

ЧУ ІІм

акробатика

ЧУ ІІм

Студенти нашого університету здобули ПЕРШЕ командне місце в XVI
обласних Спортивних іграх 2017-2018н.р. серед студентів ЗВО типу
університет.
Переможці та призери Чемпіонатів Світу, Європи та інших головних
міжнародних змагань відзначаються на всіх нарадах університету, а також
нагороджуються дипломами та пам’ятними призами.
Підготовлено Майстрів спорту України – 5 осіб (Соколов О.,Жучкова К.,
Василевський - л/атл.; Вепрєв О. Скорий Р.- веслування академічне). Кількість
спортсменів НУК в збірних України – 51.
В Національному університеті кораблебудування у 2018 році зроблено
частковий ремонт у ФОК, реконструйовано спортзал спортивних єдиноборств
та гімнастичний зал.
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Інформація
про проведені спортивно-масові заходи
в Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова
у 2018 році
№
Назва заходу
Термін
Кількість
Кількість
проведення
команд
учасників
1. Чемпіонати
серед Протягом
Баскетбол - 8
46
студентів
навчального
Бадмінтон - 8
37
року
Футзал
-8
49
Волейбол - 8
43
Наст.теніс - 8
26
Шахи - 8
36
2. Турнір з баскетболу на Квітень, 2018
7
76
приз
ректора
НКІ
Александрова М.М.
3. Парусна регата пам’яті вересень, 2018
23
90
адмірала Макарова
Кубок Кінбурнської коси серпень 2018р. 54
216
4. Чемпіонати з пляжного Липень
–
68
волейболу,
баскетболу, серпень, 2018
футболу,
настільному
тенісу
Інформація
про роботу груп спортивного вдосконалення
в Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова
у 2018 році
№
Назва спортивних
Кількість
ПІБ тренера
ПІБ тренера
секцій
студентів
(штатного)
(за
сумісництвом)
2. Волейбол (чоловіки)
10
Чернега С.С.
3. Баскетбол (чоловіки)
14
4. Футбол
16
Кулін І.М.
5. Настільний теніс
8
Щепанський Ю.
6. Легка атлетика
41
Деркач В.М.
7. Вітрильний спорт
14
Калінчев П.К.
8. Боротьба греко-римська
12
Бєлобаба С.Б.
9. Веслування академічне
10. Плавання
11. Бадмінтон

Пришутов П.М.

33
5
21

АбрамовК.В.
Колоскова І.В.
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8.2. СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА В НУК У 2018 РОЦІ
Зі студентами спортивних відділень проводилася навчально-тренувальна
робота згідно з планами-графіками. Кількість годин визначається кваліфікацією
студентів-спортсменів. Головна мета проведення цих тренувань - підвищення
спортивної майстерності та розвиток спорту вищих досягнень.
Робота здійснювалася за такими видами спорту та було охоплено:
1. Бадмінтон
-33
2. Баскетбол
- 30
3. Веслування академічне
- 34
4. Волейбол
- 29
5. Бокс
- 12
6. Боротьба греко-римська - 27
7. Настільний теніс
- 15
8. Вітрильний спорт
- 58
9. Плавання
-9
10.Футбол
- 26
11.Шахи
- 12
12.Легка атлетика
- 52
13.Теніс
- 7
14.Важка атлетика
- 8
15.Атлетична гімнастика
-97
16.Фехтування
- 9
17.Веслування на байдарках і каное –6
18.Кікбоксінг
- 13
19.Акробатика
- 9
20.Велоспорт
- 11
________________________________
Всього:

497

Також протягом навчального року працювали секції для професорськовикладацького складу університету з таких видів спорту: бадмінтон, волейбол,
баскетбол, шахи, вітрильний спорт, більярд. Всього відвідують ці заняття
близько 84 співробітників.
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Масова, оздоровча, фізкультурна та спортивна робота.
З 6 лютого по 23 лютого 2018р в Національному університеті
кораблебудування імені адмірала Макарова проходила 51-ша Спартакіада серед
професорсько-викладацького складу та співробітників НУК. Цей спортивний
захід включав 7 видів спорту: волейбол, шахи, бадмінтон, більярд, боулінг,
баскетбол, настільний теніс. Учасниками були 178 чоловік із 8 команд.

Результати Спартакіади:
Перше загальнокомандне місце - команда ННГІ (54очок, І м. – бадмінтон,
н. теніс, ІІ - баскетбол);
Друге загальнокомандне місце –команда АГР (53о., І м. шахи, більярд,
боулінг ІІ – н. теніс);
Третє загальнокомандне місце – команда КННІ (50о., І м. волейбол,
баскетбол, ІІ - боулінг);
Четверте загальнокомандне місце – команда ННІАЕТ (43о., ІІ м. волейбол,
ІІІ – н. теніс);
П’яте загальнокомандне місце – команда ФЕТБ ( 36о. , ІІ м. шахи,
бадмінтон);
Шосте загальнокомандне місце –команда МННІ ( 35о., ІІІ м. боулінг,
білярд);
Сьоме загальнокомандне місце - команда ФМІ ( 14о., ІІІ м. баскетбол);
Восьме загальнокомандне місце – команда ФЕМ ( 9о., ІІІ м. шахи);
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В кінці березня на початку квітня 2018р. був проведений традиційний,
ювілейний, 25-й баскетбольний турнір на приз ректора МКІ професора
М.М.Александрова, Турнір включав в себе Чемпіонат України М60+, Фінал ігор
Корабелів і Кубок АМІКО Ж40 +. У змаганнях взяли участь вісім команд: м.
Миколаїв, м. Житомир , м. Одеса, м. Кривий Ріг, м. Київ.
Переможцем ЧУ М60+ стала команда - АМІКО (Миколаїв). Друге місце
завоювала команда м. Житомир, третє – команда м. Кривий ріг, четверте – м.
Одеса.
Перше місце в змаганнях на Кубок АМІКО
Ж40+ посіла команда
«Ледіз легіон» (м. Київ), Миколаїв Ж40 + - на другому місці.
Команда «MDEM» були першими в фіналі ігор Корабелів. Наша команда
«Корабел», серед яких були і студенти НУК (Хлопінскій, Бобров, Гуменко,
Василюха, Ковпак) - на другому місці.
В червні 2018р відбувся відкритий чемпіонат НУК ім. адм.. Макарова з
бадмінтону серед ветеранів/аматорів, в якому прийняли участь студенти,
співробітники університету та студенти з України та Китаю. Наші спортсмени
зайняли призові місця.
В вересні 2018р. була проведена традиційна регата з вітрильного спорту на
приз адмірала Макарова, в змаганнях прийняли участь 23 команди, команда
НУК завоювала перше командне місце.
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Яхтсмени нашого університету приймали участь в регатах:
Кубок Ольшанців: яхта «Фараон» (капітан Фаріонов В.) завоювала 1 місце
яхта «Антей» (капітан Кубицька Н.) – 2 місце, яхта «Аста»(капітан Кротов О.І) 2 місце, яхта «Асоль» – 5 місце.
Кубок Кредо: яхти «Фараон», «Александра,», «Аста» 2- 3 -4 відповідно,
яхти «Асоль». «Атлант» – 3 місце.
В червні пройшла традиційна університетська Екологічна регата Кубок
Кінбурнської коси. Яхтсмени університету прийняли участь в Чемпіонаті
України серед крейсерсько-перегонових яхт, де посіли призові місця.
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Протягом навчального року
серед студентів, які проживають в
гуртожитках, були проведені: Турнір з шахів, в змаганнях прийняли участь 18
чоловік, настільного тенісу – 9 чоловік, волейболу – 24 особи.
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Навчальний рік в університеті відзначився проведенням Спартакіади 20172018 н.р. серед студентів. Змагання включали сім видів спорту: бадмінтон, шахи,
волейбол, баскетбол, футзал, настільний теніс та легка атлетика. Більше 200
студентів із 8 інститутів/факультетів
університету прийняли участь в
спортивних протиборствах.
ПЕРШЕ загально - командне місце посіла команда ННГІ в її скарбничці:
перше місце в шахах, футзал, волейболі.
ДРУГЕ загально - командне місце посіла команда ННІАЕ (друге місце –
легка атлетика, настільний теніс, футзал, ).
ТРЕТЄ місце - команда ФЕМ ( перше місце –легка атлетика, настільний
теніс, баскетбол).
На четвертому місці команда – ННІКІТН, на п’ятому – команда МННІ,
шостому – КННІ, сьомому – ФМІ, восьмому – ФЕТБ.
Призерів Спартакіади нагороджено дипломи.
Студенти – легкоатлети завжди є активними учасниками міських та
обласних змагань, як в якості учасників. так і якості суддівства. На
легкоатлетичній естафеті «Золота осінь» та Весняній л/а естафеті 2018р. наші
спортсмени здобули абсолютну першість серед ВНЗ міста.
Збірні команди університету брали участь у ХVІ обласних Спортивних
іграх 2017-2018н.р. серед студентів ЗВО типу університет. Програма XVІ
Спортивних ігор включала такі видів спорту, як настільний теніс, волейбол
(ч/ж), баскетбол (ж),бадмінтон, шахи, футбол, футбол, легка атлетика.. Студенти
НУК ім. адм. Макарова п’ять разів піднімалися на найвищу сходинку п’єдесталу
з таких видів спорту: бадмінтон, шахи, баскетбол ( ІІ м. серед жінок), волейбол
(ч), легка атлетика. В підсумку Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова посіла ПЕРШЕ загальнокомандне місце серед вишів
області.
Спортсмени НУК є членами збірних команд (кандидати, резерв)України з:
акробатика – 1 чол.,
бадмінтону - 8 чол.,
баскетболу -3 чол.,
боксу – 1 чол.,
боротьби греко-римської – 4 чол.,
веслування академічного – 6 чол.,
веслування КіС - 2 чол.,
велоспорт –шосе -3 чол.,
велоспорт-трек – 3 чол.,
легка атлетика -4 чол.,
стрибки на батуті – 4 чол.,
фехтування - 7 чол.,
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гандбол - 2 чол.,
бокс – 1 чол.,
вітрильний спорт - 1 чол.,
шахи – 3 чол.;
та брали участь у складі збірних команд області та країни в змаганнях:
Чемпіонат світу
Гладка Катерина - кікбоксинг
Піддубний Олександр – академічне веслування
Манін Олександр – боротьба греко-римська
Гриненко Богдан – плавання
Паламарчук Сергій – плавання.
Цвєтов Ігор – легка атлетика
Чемпіонат Європи
Дмитрієв Костянтин – академічне веслування
Богоявленський Владислав – академічне веслування
Дзюбинський Володимир – академічне веслування
Галан Дмитро - академічне веслування
Кириловський Роман - академічне веслування
Чнрноморов Кирило - веслування на б/к
Фредюк Володимир - велоспорт
Гриненко Богдан – плавання
Паламарчук Сергій – плавання
Аленіна Євгенія - фехтування
Бортник Микола – шахи
Чемпіонат України
Поддубний Олександр – академічне веслування
Дмитрієв Костянтин – академічне веслування
Богоявленський Владислав – академічне веслування
Дзюбинський Володимир – академічне веслування
Галан Дмитро - академічне веслування
Зубарь Владислав – велоспорт
Осадчий Данило – велоспорт
Шевцов Віктор – велоспорт
Покинтелиця Сергій – велоспорт
Алєксєєва Вікторія – велоспорт
Федотова Ксенія - велоспорт
Рудой Ігор - боротьба греко-римська
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Рєзніков Володимир - боротьба греко-римська
Шевченко Андрій - боротьба греко-римська
Курочкін Ігор - боротьба греко-римська
Дідак Ігор - боротьба греко-римська
Степанов Стас - боротьба греко-римська
Фістік Олександр - бокс
Лук’янов Павло – кікбоксинг
Павленко Владислав - кікбоксинг
Козленко Андрій – плавання
Соколов Олександр – легка атлетика
Василевський Андрій - легка атлетика
Козуб Юлія - легка атлетика
Жучкова Карина – легка атлетика
Мельник Ганна – легка атлетика
Шаповалд Сергій – легка атлетика
Григораш Анатолій – легка атлетика
Стаценко Микита - акробатика
Стаценко Станіслав - акробатика
Пен Лі Мін – шахи
Бортник Микола - шахи
Сарсєкєнов Руслан – бадмінтон
Артюхов Олег – бадмінтон
Масайло Валерія – бадмінтон
Кутузова Анна - бадмінтон
Абрамов Олександр – фехтування.
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«Нико-баскет» - бронзовий призер Чемпіонату України, вища ліга (більшість гравців
команди – студенти НУК)
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9. ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ
КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У
НУК
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Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам
корупційних правопорушень у закладі вищої освіти Згідно з Законом України
«Про запобігання корупції» (ст. 62) і з метою підвищення ефективності роботи
щодо запобігання і протидії корупції в університеті, керівником юридичної
служби НУК спільно з Уповноваженою особою з питань запобігання та
виявлення корупції розроблено та затверджено Антикорупційну програму НУК
ім. адм. Макарова на 2018 -2020 рр. (протокол засідання Вченої ради № 2 від 23
лютого 2018 року та наказ ректора №68 від 28.02. 2018 р)
Цією Антикорупційною програмою університет проголосив, що його
працівники, посадові особи та ректор у своїй внутрішній діяльності, а також у
правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, керуються принципом нетерпимості до будь-яких
проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо
запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям.
Впродовж 2017-2018 навчального року у зв’язку із цим здійснена належна
робота для запобігання і протидії корупції в Університеті, а саме організовано:
- проведення заходів щодо запобігання, виявлення і протидії корупції та
надання роз’яснювальної, методичної, консультаційної допомоги з питань
дотримання вимог антикорупційного законодавства, в тому числі й про
встановлену відповідальність за корупційні правопорушення;
- розгляд та аналіз звернень окремих працівників і студентів, які вбачали
корупційні правопорушення;
- надання суб’єктам звернення до Університету своєчасної, достовірної і в
повному обсязі інформації, яка підлягає наданню відповідно до Законів України
«Про доступ до публічної інформації» та «Про запобігання корупції»;
- забезпечено своєчасне подання ректором та проректорами університету едекларацій за 2018 рік, шляхом заповнення відомостей на офіційному веб-сайті
Національного агентства з питань запобігання корупції;
- забезпечення прозорості вступної кампанії, спільно з ректоратом та
приймальною комісією, шляхом профілактичної роботи серед випускників шкіл,
училищ, технікумів та коледжів, висвітлення її у засобах масової інформації, на
вебсайті Університету і на спеціальних стендах, доступних широкій
громадськості;
- вжито заходів щодо запобігання конфлікту інтересів та сприяння його
усуненню;
- контроль та аналіз добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого
конкурсного відбору з урахуванням спеціальних обмежень (щодо сумісництва і
суміщення, одержання дарунків, роботи близьких тощо) передбачених в Законі
67 України «Про запобігання корупції»;
- проведення у студентських групах і структурних підрозділах семінарських
занять, з питань запобігання та протидії проявам корупції і дотримання Етичного
кодексу науково-педагогічного працівника та студента;
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- дотримання вимог чинних Законів України «Про освіту», «Про вищу
освіту» та інших нормативних актів з питань надання освітніх послуг при
проведенні навчальних занять, практик, семестрових і державних екзаменів і
виконанні курсових, дипломних робіт (проектів), тощо.
З метою посилення і вдосконалення заходів з питань запобігання та протидії
корупції Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
спільно з ректоратом тісно співпрацюють з представниками Міністерства освіти
і науки України та антикорупційними органами України.
Активну участь щодо профілактики правопорушень, запобігання
корупційних проявів та інших зловживань в Університеті бере на себе
студентське самоврядування та профспілка. Наша сумісна праця з метою
об'єднання всіх студентів спрямована на вирішення питань повсякденного життя
студентів, недопущення корупційних проявів, на зростання соціальної
активності студентської молоді та відповідальності за доручену справу.
Працівники та студенти Університету за 2017 - 2018 навчальний рік не
притягувались до відповідальності за корупційні чи пов’язані з корупцією
правопорушення.
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ДОДАТКИ
НУК У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ В 2018 РОЦІ
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Професор НУК ім. адмірала Макарова отримав
орден за заслуги перед Миколаївщиною
Професор
Національного
університету
імені
адмірала
Макарова - Олександр Іванович
Кротов отримав орден за заслуги
перед Миколаївщиною II ступеню.
Олександр Іванович Кротов кандидат технічних наук з 1983 року.
Закінчив
Миколаївський
кораблебудівельний інститут за
спеціальність: «Суднобудування та
судноремонт» в 1972 році. Доцент
кафедри проектування суден та
судових установ МКІ з 1987 року.
Професор
кафедри
теорії
та
проектування суден Національного
університету кораблебудування з 2003 року. Стаж педагогічної роботи в ВНЗ 37
років.
В 2018 році Олександр Іванович Кротов відзначив 70-річчя. Символічно, що цього
року його нагородили орденом за заслуги перед Миколаївщиною II ступеню. Ректор
НУК імені адмірала Макарова Євген Трушляков урочисто вручив відзнаку ювіляру,
20 листопада.

https://svidok.info/uk/evidence/22865
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У Миколаєві в НУК відбулася чергова бізнесшкола
1 грудня у стінах Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова
відбувся заключний у цьому році тренінг з
лідерства у Бізнес-школі майбутніх керівників.
Про це повідомляється на сторінці кафедри
менеджменту університету.
Заняття допомагають учням вже зараз
задуматись про своє майбутнє, визначити
напрямки свого особистісного росту. Цього
разу викладач
кафедри
менеджмент
Арчибісова Дарія та студенти Колодруб
Юлія і Глєбов Денис підготували оновлену інтерактивну програму. Учасники
дізналися про лідерство та його міфи, вчилися ораторському мистецтву,
працювати у команді, тобто бути лідером, але в команді.
"Цей рік - дуже плідний для бізнес-школи, адже лише за цей рік сотні наших
випускників стали на крок впевненішими у своєму майбутньому. Чекаємо
зустрічей у наступному році!", - йде мова у повідомленні.

https://svidok.info/ru/evidence/23298

182

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2018 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

НУК имени адмирала Макарова принял участие
в Международной конференции по вопросам
морской безопасности
9 ноября 2018 года в Киеве состоялась II Международная конференция по
вопросам морской безопасности, организаторами которой выступили
Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Международный
центр стратегий безопасности и обороны.
Об этом сообщает пресс-служба
НУК имени адмирала Макарова.
На открытии конференции со
своими докладами выступили
Командующий ВМС ВС Украины
Игорь
Воронченко
и
Председатель
Комитета
Верховной Рады Украины по
иностранным делам Анна Гопко,
а
также
Чрезвычайный
и
Полномочный
Посол
Великобритании
в
Украине
Джудит Гоф, Чрезвычайный и
Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович, председатель
Представительства НАТО в Украине Александр Винников.
«Для обсуждения были озвучены темы современных вызовов безопасности в
Черном и Азовском морях и рассмотрены варианты адекватного реагирования
на них, социально-политические и экономические последствия изменений среды
безопасности. Во время панельных дискуссий была затронута политика НАТО
в регионе, направленная на поддержку формирования мощных военно-морских
возможностей в Украине, а также координация усилий для достижения
операционной
военно-морской
совместимости
с
Евроатлантическим
Альянсом», - сообщили в университете.

Среди спикеров конференции: Евгений Марчук, Премьер-министр Украины (19951996), Председатель Службы безопасности Украины (1991-1994), министр
обороны Украины (2003-2004), Сергей Тарута, народный депутат Украины,
председатель Донецкой облгосадминистрации в 2014 году, Андрей Клименко,
председатель наблюдательного совета Фонда «Майдан иностранных дел»,
эксперт по вопросам Крыма, Дебора Сандерс, Академия обороны
Великобритании, специалист по вопросам Черноморского региона, Нэнси Лакоре,
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представитель командования ВМС США в Европе и Африке, Йен Ловер, начальник
штаба командования Королевских ВМС Великобритании. Также в мероприятии
приняли участие представители военных атташатов иностранных дипмиссий в
Украине, отечественные военные эксперты и специалисты по вопросам
международного морского права.
Следует отметить, что в конференции приняли участие и представители
Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.
«ВУЗ давно и успешно занимается разработкой, изготовлением и
эксплуатацией подводных аппаратов, а также очень тесно сотрудничает с
ВМС Украины. Достаточно вспомнить совместные экспедиции по обнаружению
и обезвреживанию взрывоопасных предметов в акватории Черного моря и
прибрежных водах Украины. Кроме того, ведущие ученые университета
принимают активное участие в проектировании военных и гражданских судов
различного назначения. Уже более 20 лет в кораблестроительном ВУЗе
проводят научные исследования с использованием робототехники, регулярно
участвуют в экспедициях. Выпускники НУК им. адмирала Макарова давно
зарекомендовали
себя
как
высококвалифицированные
специалистыкораблестроители, пользующиеся повышенным спросом в крупнейших
судостроительных компаниях Европы и Азии. Надо полагать, что предложения,
накопленный многолетний опыт и знания ученых университета будут в полной
мере использованы при формировании морской доктрины Украины до 2035
года», - говорится в сообщении.

https://news.pn/ru/public/209487
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Учебно-научный гуманитарный институт НУК
им. адмирала Макарова отметил свое 20-летие
Учебно-научный
гуманитарный
институт
Национального
университета
кораблестроения им. адмирала Макарова был создан 16 декабря 1998 года. Он
стал первым институтом в составе университета.
Об этом сообщают в пресс-службе университета.

В начале на базе Гуманитарного института работала только одна кафедра –
правовая. Именно НУК им. Адмирала Макарова 20 лет назад, впервые в
Николаеве, начал обучать и выпускать юристов. Позже, в 1999 году окрыли
специальность «Дизайн», в 2000 году – «Прикладная лингвистика», «Олимпийский
и профессиональный спорт».
«За 20 лет Гуманитарный институт Национального университета
кораблестроения им. адмирала Макарова смог добиться огромных
результатов. Конечно же, главная гордость – это выпускники и студенты. В
частности, прославленные олимпийцы: Ольга Харлан и Александр Абраменко,
также известные юристы: проректор НУК им. адмирала Макарова Олег
Дубинский, Всеволод Князев – секретарь большой палаты Верховного суда
Украины», - подчеркнул директор учебно-научного гуманитарного института
НУК Олег Бобина.

«На сегодня большинство студентов Гуманитарного института – это
иностранцы. Очень приятно, что молодые люди из других стран приезжают
учиться в Николаев, именно в НУК имени адмирала Макарова. Их не
останавливает отсутствие знаний украинского и русского языков. Они
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приезжают получить качественное высшее образование, признанное во всем
мире», - сказал ректор НУК имени адмирала Макарова Евгений Трушляков.
Именно за качественным высшим образованием приехал студент из
Туркменистана Мерген Оразгелдиев. По его словам, он и его брат
целенаправленно выбрали НУК имени адмирала Макарова. Мерген Оразгелдиев
учится по специальности «Прикладная лингвистика».
«Прикладная лингвистика - очень современная наука. Она занимается
созданием электронных словарей, баз данных, а в Туркменистане нужны именно
такие специалисты. Поэтому я приехал учиться в Николаев, в НУК имени
адмирала Макарова», - рассказал студент НУК им. адмирала Макарова Мерген
Оразгелдиев.

Директора учебно-научного гуманитарного института НУК Олега Бобину
наградили нагрудным знаком отличника образования, в соответствии с приказом
Министерства образования Украины. Почетный знак Олегу Бобине вручил ректор
НУК Евгений Трушляков.
Первокурсники и студенты учебно-научного гуманитарного института НУК, под
руководством своих преподавателей организовали масштабный и яркий галаконцерт. Поздравив родной университет с 20–летием гуманитарного института.
https://news.pn/ru/public/209013
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Министерство инфраструктуры Украины и НУК
им. адмирала Макарова подписали
меморандум о сотрудничестве
Министр
инфраструктуры
Украины
Владимир Омелян в ходе визита в
Николаев,
с
целью
участия
в
традиционном экономическом форуме,
посетил Национальный университет
кораблестроения
имени
адмирала
Макарова, где подписал меморандум о
сотрудничестве между николаевским
университетом и Мининфраструктуры
Украины.
Об этом сообщают в пресс-службе
университета.
На встрече со студентами и руководством университета Владимир Омелян
заявил, что в Николаеве есть все условия для восстановления судостроительной
отрасли. По его словам, нужно привлечь инвесторов, а также заказчиков судов.
Подобный опыт был у Кореи, после распада страны. Тогда представители Южной
Кореи, чтобы поднять судостроительную отрасль, предлагали свои услуги по
изготовлению судов за гораздо меньшую стоимость и за более короткие сроки.
Именно по такому пути нужно идти Украине, убежден министр инфраструктуры.
«Мир нуждается в изобретениях. В частности, в логистике и в судостроении.
Это позволит развивать отрасли более стремительно, при этом снизив
затраты. Не так давно Украина была флагманом судостроения. И на сегодня
есть все ресурсы для того, чтобы это звание снова вернуть», - подчеркнул
Владимир Омелян.

Во все времена НУК им. адмирала Макарова являлся главной кузницей
судостроительных кадров. И сегодня такие специалисты очень востребованы во
всем мире. По мнению министра инфраструктуры Украины, подписанный
меморандум поспособствует скорейшему развитию судостроительной отрасли.
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«Мы очень хотим получить «свежую кровь», «свежие мозги». То есть
студенты, которые закончат НУК имени адмирала Макарова, должны знать,
что государство рядом, государство – это мы. Мы должны сотрудничать, и
именно молодёжь может провести необходимые изменения в стране. Поэтому
мы предлагаем пройти стажировку у нас, мы готовы помогать в реализации
интересных идей и менять страну вместе», - заявил министр инфраструктуры
Украины.

По словам ректора университета Евгения Трушлякова, этот документ расширит
возможности студентов НУК имени адмирала Макарова.
«В частности, учащиеся одного из главных технических университетов
страны смогут проходить практику в Министерстве инфраструктуры
Украины. А это позволит им не только приобретать бесценный опыт, но и
зарабатывать свою профессиональную репутацию. Чтобы в дальнейшем
иметь возможность трудоустроиться и на государственную службу», подчеркнул ректор университета Евгений Трушляков.

В свою очередь Омелян сказал, что хочет, чтобы Николаевщина была лучшим
регионом Украины.
« Для этого нужно приложить усилия. Я верю, что, объединившись, мы это
сделаем. А именно: построим качественные дороги, наладим работу портовой
инфраструктуры, сможем запустить аэропорт», - сказал министр
инфраструктуры Украины.
По его словам, для развития судостроения в Николаеве все есть. Единственное,
что нужно преодолеть – это апатию и неверие в самих себя.
«Две большие мировые компании, которые работают в Украине, уже
размещают свои заказы на строительство речных барж и буксиров. Эти суда
могут делать в Николаеве. Необходимо активно искать клиентов, которые
будут готовы строить корабли именно в Украине, в частности в Николаеве.
Украинские судостроители могут это сделать дешевле и быстрее, чем на
любых других верфях мира», - подчеркнул Владимир Омелян.
https://news.pn/ru/public/208376
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Делегация из Николаевского университета
кораблестроения установила партнерские
отношения на конференции в Китае
Делегаты из Национального университета
кораблестроения
имени
адмирала
Макарова
приняли
участие
на
конференции «Conference for International
Technology Transfer and Commercialization»,
проходившей в городе Нанкин, в состав
которой вошли - руководитель УчебноНаучного
Центра
Международного
Сотрудничества НУК Михаил Михайлов,
директор
Института
Автоматики
Электротехники НУК Геннадий Павлов,
директор Южной судоремонтной компании
Сергей Бурковец, директор Машиностроительного Института НУК Сергей Сербин,
а также профессоры университета Владимир Коробко и Николай Радченко.
Делегация приняла участие в работе конференции, в рамках которой по
инициативе правительства провинции Цзянсу КНР была открыта онлайн
платформа трансферта технологий, благодаря чему специалисты и ведущие
ученые из Украины смогут более активно развивать сотрудничество с китайскими
предприятиями и учебными заведениями.

После этого работа делегации продолжилась в стенах Университета науки и
технологий Цзянсу. Этот университет является одним из ведущих партнеров НУК
в Китае. И на сегодняшний день сотрудничество между учебными заведениями
вышло на новый уровень развития. Как известно, НУК и Университет Цзянсу уже
много лет успешно реализуют совместные учебные программы и осуществляют
научно-техническое сотрудничество. В дальнейшем два университета планируют
создать новый Центр трансферта технологий и запустить новую программу
подготовки специалистов IT-технологий.
Большим достижением работы делегации стало установление партнерских
отношений между НУК имени адмирала Макарова и Янченским политехническим
институтом, который на сегодняшний день является ведущим образовательным и
научным учреждением города Янчен.
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«Сотрудничество с этим институтом позволит нам развивать новые учебные
программы для подготовки специалистов в сфере автоматизации,
электротехники и робототехники. Мы надеемся, что подобные программы в
ближайшем будущем не только наполнят украинский образовательный рынок
студентами из Китая, но и позволят нашим студентам получать образование
в этой стране. Кооперация с подобными учебными заведениями Китая так же
отличная возможность для нас реализовать передовые идеи и разработки
наших ученых на реальных предприятиях в КНР», - рассказывает Михаил
Михайлов.
Делегация так же посетила два крупных промышленных предприятия города
Янчен – Jiangsu Yitong Control System Co., LTD, специализирующееся на
производстве различных автоматических датчиков и завод по производству
композитных труб промышленного назначения. На сегодняшний день многие
предприятия подобного рода в Китае нуждаются в проведении модернизации
производственных мощностей, для чего им необходимо привлечение
отечественных специалистов разных направлений. В свою очередь, подобное
сотрудничество дает возможность на практике применять огромное количество
теоретических разработок и проектов, которыми славится николаевский
университет кораблестроения.
Напомним, ректор НУК Евгений Трушляков подписал Меморандум о
сотрудничестве между Национальным университетом кораблестроения им.
адмирала Макарова и Куньсанским Национальным университетом республики
Южная Корея.
https://news.pn/ru/public/208325
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НУК – флагман развития украинско-корейских
отношений!
Ректор НУК Евгений Трушляков подписал
Меморандум о сотрудничестве между
Национальным университетом кораблестроения имени адмирала Макарова и
Куньсанским Национальным университетом республики Южная Корея.
Об этом сообщили в пресс-центре НУК.
Меморандум был подписан 2 ноября в ходе встречи между представителями
украинских и корейских университетов в Корейском образовательном центре в
Украине. Таким образом, НУК вошел в пятерку украинских вузов, которые стали
флагманами развития научного и академического сотрудничества между высшими
школами обоих государств. Подобные меморандумы также заключили
Национальный университет им. Тараса Шевченко, Национальный технический
университет «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»,
Киевский национальный лингвистический университет и Днепровский
национальный университет таможенного дела и экономики.

В ходе переговоров, которые состоялись между представителями НУК и
Кунсанским университетом, обсуждались возможности совместных учебных
программ, академической мобильности, совместных научных исследований,
трансферта технологий и культурного взаимодействия. По словам ректора НУК
Евгения Трушлякова – сотрудничество в образовательной и научной сферах с
университетами Южной Кореи на сегодняшний день является достаточно новым и
перспективным направлением для украинских высших учебных заведений, и тот
факт, что именно НУК выступил одним из зачинателей такого сотрудничества,
свидетельствует о высоком международном авторитете нашей «корабелки» и
является одним из стабилизирующих факторов её дальнейшего развития. Ректор
также выразил уверенность, что новый вектор сотрудничества поднимет имидж
университета и города на международной арене и позволит осваивать новые
рынки образовательных услуг и трансферта технологий.
Немаловажным результатом переговоров стало открытие для николаевских
студентов возможности участвовать в корейских образовательных программах. Со
слов руководителя Центра международного сотрудничества НУК Михаила
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Михайлова, студенты всех николаевских вузов и колледжей смогут подавать
заявки на участие в корейских стипендиальных программах и программах
культурного обмена через кораблестроительный университет.
Кунсанский национальный университет входит в Топ-10 технических
университетов Южной Кореи и является лидером в кораблестроительном
образовании одного из самых экономически развитых государств мира.
https://news.pn/ru/messages/207778
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Николаев – единственный город в Украине, где
разрабатывают отечественные подводные
аппараты
Свое 25-летие отметил научно-исследовательский институт подводной техники
Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.
Об этом сообщили в пресс-центре НУК.

- Отделение глубоководной техники появилось в НКИ (Николаевском
кораблестроительном институте) более 30 лет назад. За эти годы отделение
трансформировалось в научно-исследовательский институт подводной
техники. И смогло спроектировать множество подводных аппаратов,
которыми может гордиться не только НУК имени адмирала Макарова, но и вся
Украина, - сказал проректор по научной работе университета Владимир
Блинцов.

В университете и проектируют подводные аппараты, и готовят кадры, которые
могут на них работать, отметил заведующий кафедрой компьютерных технологий
и информационной безопасности НУК имени адмирала Макарова Александр
Блинцов.
- Николаев – единственный украинский город, где на высоком уровне уже 25 лет
подряд разрабатывают отечественные подводные аппараты, - подчеркнул
Александр Блинцов.
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Назначение этих подводных роботов различное. Это могут быть и
археологические исследования, и поиск затонувших кораблей, и розыск
потенциально опасных объектов, и многое другое.
- География исследовательской деятельности подводных аппаратов обширна.
Ученые совместно с роботами побывали в самых разных уголках мира, от
Енисея до Антарктиды. Мы искали затонувшие суда, проводили
археологические и другие исследования», - поделился своими воспоминаниями
заведующий кафедрой электрической инженерии судовых и роботизированных
комплексов НУК им. адмирала Макарова Дмитрий Костенко.

Сейчас в университете разрабатывают новые системы автоматического
управления подводными аппаратами. Это делается для того, чтобы облегчить
работу операторов, которые управляют роботами.
- Необходимо разгрузить работу операторов, которые управляют
роботизированной техникой. Что позволит избежать ошибок, которые
связаны с человеческим фактором. А при этом сами роботы смогут четко
выполнять поставленные задачи, - отметил заведующий кафедрой
компьютерных технологий и информационной безопасности НУК имени
адмирала Макарова.
https://news.pn/ru/messages/207673
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В Национальном университете кораблестроения
имени адмирала Макарова разрабатывают новые
танкеры и балкеры
Защита дипломных работ по специальности «135
Судостроение»
прошла
в
Национальном
университете имени адмирала Макарова.
Об этом сообщили в пресс-центре НУК.
Свои научные разработки представили 13
студентов из Китая. Как рассказал руководитель
международного отдела НУК Михаил Михайлов, 9
из них продолжат обучение в вузе, в магистратуре, а еще несколько человек хотят
закончить аспирантуру. Главным заданием дипломных работ была разработка
проектов судов, танкеров, балкеров. С чем все студенты успешно справились.
Преподаватели кафедры «Технологии судостроения» отметили, что подготовка
дипломных работ была проведена очень качественно. И не удивительно, что
выступающие не только защитились, но и получили высокие баллы. Особенно
запомнилась работа китайского студента Эн Хуи. Он разработал проект бурового
судна, которое способно бурить до 1500 метров.

- Мне очень понравилось работать над новым проектом бурового судна. Я в восторге
от своей профессии, и в будущем планирую заниматься судостроением. Я очень
благодарен преподавателям университета за свои знания, - сказал студент НУК им.
адмирала Макарова Эн Хуи.

В последнее время в мире обострилась борьба за квалифицированных
судостроителей. Поэтому на студентов, которые выбрали именно эту профессию,
идет так называемая «охота». Большинство судостроительных компаний остро
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нуждаются в высококвалифицированных кадрах. И потому, отнюдь не случайно,
мероприятие посетили представители одной из таких компаний – Инжиниринг
MDEM.

- Я очень рада, что имела возможность поприсутствовать на защите дипломных
работ. Теперь я точно знаю, что есть люди, которые могут вывести индустрию
судостроения на новый уровень. Мы с нетерпением ждем таких студентов в нашей
компании и рады плодотворному сотрудничеству с НУК им. адмирала Макарова, сказала директор ООО «Марин Дизайн Инжиниринг Николаев» (MDEM) Елена Жукова.

https://news.pn/ru/messages/207388
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Преподаватели НУК получили золотые медали
на Международной книжной выставке в
Испании
С 3 по 5 октября 2018 года в одном из крупнейших
выставочных центров Европы Fira Barcelona Grand
Via
(город
Барселона,
Испания)
прошла
Международная
книжная
выставка
«LIBER
BARCELONA 2018».
Об этом сообщают в пресс-службе НУК имени
Адмирала Макарова.
Мероприятие
проведено
при
официальной
поддержке Правительства Испании, Министерства
образования и профессиональной подготовки Испании, Министерства культуры и
спорта Испании, Департамента культуры Каталонии, Городского совета
Барселоны.
Проведенная в 36-й раз, выставка «LIBER» стала глобальным форумом,
посвященным книгоизданию и вопросам авторских прав. Значимое место в работе
мероприятия заняла сфера научной и учебной литературы. Отличительной
особенностью «LIBER BARCELONA» стала возможность передачи информации о
представленных на стендах экспонатах заинтересованным лицам.

Организаторы выставки пригласили более 500 заинтересованных покупателей и
инвесторов более чем из 60 стран мира. В рамках форума состоялись более 100
круглых столов.
На выставке были представлены два учебника преподавателей кафедры
технологии судостроения, изданных в НУК им. Адмирала Макарова:
1. Технология изготовления конструкций корпуса судна: учебник / А.С.
Рашковский, В.Н. Перов, С.Н. Слижевский, Н.В. Цыкало; под общ. ред.
проф. А.С. Рашковского. – Николаев: НУК, 2017. – 304 с.
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2. Технология корпусостроительных работ: учебник / А.С. Рашковский,
А.В. Щедролосев, А.М. Фарионов, Н.В. Цыкало, В.Н. Перов, С.Н.
Слижевский; под общ. ред. проф. А.С. Рашковского. – Николаев: НУК,
2018. – 516 с.

«Аннотации
представленных
на
выставке
учебников вошли в специальный каталог «LIBER
BARCELONA», изданный в 42 томах.
- Экспонирование учебников преподавателей
НУК им. адмирала Макарова на международной
книжной выставке проводится впервые в
истории
нашего
университета.
Авторы
представленных учебников отмечены именными
сертификатами
и
Золотыми
медалями
выставки, - рассказал главный автор, доктор технических наук, профессор
Александр Саулович Рашковский.
https://news.pn/ru/public/207176
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«Николаев – город с огромными научными
возможностями»: в НУК провели международную конференцию о новинках и развитии
кораблестроения
В Национальном университете кораблестроения
имени
адмирала
Макарова
прошла
IX
международная
научно-техническая
конференция «Инновации в судостроении и
океанотехнике».
На это мероприятие приехало 593 участников из
разных городов и стран. Украину представляли:
Николаев, Херсон, Одесса, Львов, Полтава. А
иностранные гости были из Китая, Грузии,
Польши, Нидерландов, Казахстана, Болгарии,
университета

сообщает

пресс-служба

Как рассказал ректор НУК имени адмирала Макарова Евгений Трушляков,
иностранные партнеры, которые не смогли присутствовать на конференции,
прислали поздравительные телеграммы. В частности, такие письма пришли от
представителей Китая, из Финского университета кораблестроения, а также из
Франции.
«Кораблестроение в Украине было, есть и будет. НУК имени адмирала
Макарова каждый год выпускает высококвалифицированных специалистов,
которые нацелены на развитие судостроения», - подчеркнул Евгений
Трушляков.
Директор Кораблестроительного института НУК Александр Бондаренко отметил,
что на сегодняшний день, судостроительные заводы Николаева пока не работают
на полную мощность. Однако это не говорит об отсутствии потенциала
судостроительной отрасли.
«Николаев – город с огромными научными возможностями. Большинство
Министров промышленности бывшего СССР являлись выпускниками
Николаевского кораблестроительного института (НКИ)», - напомнил
Александр Бондаренко.

Более 10 проектных организаций в Николаеве сейчас сотрудничают с
иностранными заказчиками. И конечно, главный потенциал Николаева – это кадры.
Речь идет о студентах и выпускниках НУК имени адмирала Макарова.
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В университете отметили, что подобные конференции помогают развивать
потенциал судостроения в Украине, уверен и проректор по научной работе НУК
имени адмирала Макарова Владимир Блинцов. На таких мероприятиях ученые и
практики могут обменяться свежими данными в области судостроения. А это очень
важно, поскольку частыми гостями конференций выступают представители
судоремонтных и судостроительных заводов.
«Большинство научных докладов связано с новыми достижениями, инновациями
судостроения, машиностроения, энергетических установок. А это, в свою
очередь, помогает ученым быть в курсе последних новинок», - сказал Владимир
Блинцов.
Кроме того, на конференции постоянно обсуждают рынки для подготовки кадров
судостроения. Владимир Блинцов уверен, что эта информация важна. Ведь
университет специализируется на таких кадрах. Сегодня выпускники ВУЗа
работают
в
Каспийском
регионе,
который
интенсивно
развивает
судостроительную отрасль.

Чтобы быть успешным судостроителем, необходимо идти в ногу со временем,
отметил в своем докладе гость из Одессы, генеральный директор Морского
инженерного бюро, доктор технических наук, профессор Геннадий Егоров. Важно
понимать какие суда пользуются спросом, в каком регионе. Также не лишней будет
информация о том, сколько лет судно может исправно ходить.
«Ведь не секрет, что новые корабли выпускают современными, с учетом
последних требований и технологий. Но при этом и более старые суда, уже
побывавшие на ремонте, продолжают осуществлять перевозки. А это не
лучшим образом сказывается на себестоимости новых построек», - подчеркнул
Геннадий Егоров.
Необходимо следить за тенденциями рынков судостроения в разных регионах. Это
поможет не только быть на плаву, но и при этом зарабатывать. Ведь, зная в чем
нуждается потребитель, легче эти запросы воплотить. А отрасль судостроения не
стоит на месте, а постоянно развивается.
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https://news.pn/ru/messages/207034
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НУК имени адмирала Макарова принял участие
в выставке «Образование и карьера – День
студента 2018»
С 15 по 17 ноября 2018 года в зале
Национального центра делового и
культурного
сотрудничества
«Украинский
дом»
(г.
Киев)
состоялась Тридцать четвертая
ежегодная
международная
специализированная
выставка
«Образование и карьера – День
студента
2018»
и
выставка
зарубежных учебных заведений
«Education abroad» («Образование
за
рубежом»).
Выставка
«Образование и карьера» является крупнейшей выставкой по количеству
выставочных площадей среди образовательных выставок в Украине. За три дня
работы выставка собрала более 7000 посетителей.
Организатором специализированной выставки является Общество «Знание»
Украины при поддержке Министерства образования и науки Украины и
Национальной академии педагогических наук Украины. В торжественном открытии
выставки принимали участие: Президент Национальной академии педагогических
наук Украины Кремень Василий Григорьевич, заместитель директора Института
модернизации содержания образования МОН Украины – Сафонов Юрий
Николаевич, председатель правления Общества «Знание» Украины – Кушерец
Василий Иванович и другие.
На нынешней выставке были представлены более 160 высших учебных заведений
Украины, международные организации, издательства, а также более 50 лучших
государственных и частных учебных заведений Польши, Словении, Чехии,
Франции, Германии, Испании, Литвы, Норвегии, Румынии и Швейцарии.
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова на
протяжении многих лет принимает активное участие в выставке «Образование и
карьера». Делегатами на выставке от НУК в этот раз были заместители
ответственного секретаря приемной комиссии, доценты Гогоренко А. А. и Шевчук
С. В. Участие университета в выставке дает возможность презентовать самые
значительные научно-педагогические и творческие достижения. Во время
торжественного открытия выставки Национальный университет кораблестроения
имени адмирала Макарова был награжден почетным званием «Лидер
международной деятельности» и награжден дипломом и Гран-при в номинации
«Международное сотрудничество в области образования и науки». Такая награда
в очередной раз подтверждает успешную работу НУК по предоставлению
качественного образования на территории нашего государства и за ее пределами
благодаря самоотверженному и упорному труду преподавателей и ученых нашего
университета.
Будущие абитуриенты, которые стремятся получить качественное образование и
которым необходимо определиться с выбором учебного заведения, на стенде
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Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова имели
возможность ознакомиться с условиями приема и обучения в университете, с
международными
образовательными
бакалаврскими
и
магистерскими
программами, научными достижениями профессорско-преподавательского
состава университета, с карьерными перспективами после получения диплома, и
прочую информацию. Все посетители выставки получили официальный каталог с
информацией о нашем ЗВО. Приятно было общаться со старшеклассниками с
оптимистичным взглядом в будущее, жаждой к переменам и справедливости.
Именно такая молодежь вносит тот дух противоречия, который позволяет
определить новые горизонты и стремиться к новым неоткрытым вершинам.
Представители нашего университета имели возможность не только предоставлять
информацию об образовательных услугах будущим абитуриентам, но и
обмениваться опытом на международном уровне с другими участниками
мероприятия, обсуждать актуальные вопросы, завязывать новые партнерские
отношения с представителями зарубежных университетов.

https://svidok.info/uk/evidence/23168

204

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2018 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

В Николаеве состоялась техническая
конференция, посвященная 160-летию со дня
рождения Рудольфа Дизеля
В
г. Николаеве
в
корпусе
Машиностроительного
учебнонаучного института Национального
университета
кораблестроения
имени адмирала Макарова 21-22
ноября
2018
г.
состоялась
юбилейная
V
Международная
научно-техническая конференция
«Современное
состояние
и
проблемы
двигателестроения»,
посвященная 160-летию со дня
рождения Рудольфа Дизеля.
Открытие
конференции
и
торжественное
пленарное
заседание состоялись в недавно отремонтированном актовом зале
Машиностроительного учебно-научного института. Со словами приветствия к
участникам конференции обратились руководство института и почетный гость
конференции – директор инженерного центра Колумбийского университета (НьюЙорк, США), доктор философских наук, профессор Николас Дж. Темелис, который
поблагодарил организаторов конференции за вклад в создание и укрепление
сотрудничества между учеными разных стран в сфере тепловых двигателей и
применение альтернативных видов топлива.
В работе конференции приняли участие 125 человек из разных стран мира.
Украину представляли Национальный университет кораблестроения имени
адмирала Макарова, г. Николаев, Украинский государственный университет
железнодорожного транспорта, г. Харьков, Херсонская государственная морская
академия, г. Херсон, ГП Научно-производственный комплекс газотурбостроения
«Зоря»–«Машпроект», г. Николаев и др., Соединенные Штаты Америки - Институт
Земли Колумбийского университета, Нью-Йорк, Республику Корея - Корейский
научно-исследовательский институт машиностроения и материалов, КНР Харбинский исследовательский институт судовых котлов и турбин.
На пленарном заседании конференции был рассмотрен доклад по истории
создания и развитию дизельных двигателей, а также огромный вклад в этот
процесс их изобретателя – Рудольфа Дизеля. Благодаря прогрессивным, на то
время, идеям выдающегося ученого был создан надежный и высокоэффективный
двигатель, который и ныне находится на первом месте по показателям
экономичности.
Кроме того, проанализировано современное состояние и проблемы
двигателестроения. В частности, был сделан акцент на необходимости срочной
интенсификации
научно-исследовательских
работ,
направленных
на
модернизацию отечественной энергетики, обеспечения конкурентоспособности
разработанных технических решений на мировом уровне.
На конференции были заслушаны доклады в следующих секциях:
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1) общие вопросы двигателестроения, технической эксплуатации и ремонта;
2) рабочие процессы, конструкция и прочность двигателей внутреннего сгорания и
установок;
3) рабочие процессы, конструкция и прочность газотурбинных двигателей и
установок.
Руководителями секций отмечено, что все
научные работы выполнены на достаточно
высоком уровне, являются актуальными и
связанными с насущными проблемами
двигателестроения. Отмечено большое
количество докладов, подготовленных
молодыми учеными, магистрантами и
аспирантами. Значительное количество
докладов подготовлено выпускниками
НУК, которые работают на предприятиях
двигателестроительной
и
смежных
отраслей. Среди заслушанных докладов
секции «Рабочие процессы, конструкция и прочность ДВС и установок» был
отмечен доклад магистрантов Амбросова В. Б. и Коликовой В. Н. Молодые ученые
под руководством к.т.н., доцента Минчева Д. С. создали, исследовали и
продемонстрировали рабочую модель двигателя Стирлинга. Большинство
заслушанных докладов конференции рекомендованы к публикации в Сборнике
научных трудов Национального университета кораблестроения.
По результатам конференции было указано на необходимость всестороннего
развития научно-исследовательской работы в сфере двигателестроения в
проектных центрах, исследовательских институтах и учебных заведениях с
помощью существующих и новых методов проектирования двигателей и
энергетических установок, а также поиск альтернативных источников энергии для
ДВС и газотурбинных двигателей.

https://svidok.info/ru/evidence/23160
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В Николаеве Министерство инфраструктуры
Украины и НУК им. адмирала Макарова
подписали меморандум о сотрудничестве
Министр
инфраструктуры
Украины Владимир Омелян в
ходе визита в Николаев, с целью
участия
в
традиционном
экономическом форуме, посетил
Национальный
университет
кораблестроения
имени
адмирала Макарова, где был
подписан
меморандум
о
сотрудничестве
между
николаевским университетом и
Министерством инфраструктуры
Украины.
Об этом сообщает пресс-служба университета.
На встрече со студентами и руководством университета Владимир Омелян
заявил, что в Николаеве есть все условия для восстановления судостроительной
отрасли. По его словам, нужно привлечь инвесторов, а также заказчиков судов.
Подобный опыт был у Кореи, после распада страны. Тогда представители Южной
Кореи, чтобы поднять судостроительную отрасль, предлагали свои услуги по
изготовлению судов за гораздо меньшую стоимость и за более короткие сроки.
Именно по такому пути нужно идти Украине, убежден министр инфраструктуры.
«Мир нуждается в изобретениях. В частности, в логистике и в
судостроении. Это позволит развивать отрасли более стремительно,
при этом снизив затраты. Не так давно Украина была флагманом
судостроения. И на сегодня есть все ресурсы для того, чтобы это звание
снова вернуть», - подчеркнул Владимир Омелян.
Во все времена НУК им. адмирала Макарова являлся главной кузницей
судостроительных кадров. И сегодня такие специалисты очень востребованы во
всем мире. По мнению министра инфраструктуры Украины, подписанный
меморандум поспособствует скорейшему развитию судостроительной отрасли.
«Мы очень хотим получить «свежую кровь», «свежие мозги». То есть
студенты, которые закончат НУК имени адмирала Макарова, должны
знать, что государство рядом, государство – это мы. Мы должны
сотрудничать, и именно молодёжь может провести необходимые
изменения в стране. Поэтому мы предлагаем пройти стажировку у нас,
мы готовы помогать в реализации интересных идей и менять страну
вместе», - заявил министр инфраструктуры Украины.
«Этот документ расширит возможности студентов НУК имени адмирала
Макарова. В частности, учащиеся одного из главных технических
университетов страны смогут проходить практику в Министерстве
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инфраструктуры Украины. А это позволит им не только приобретать
бесценный опыт, но и зарабатывать свою профессиональную
репутацию. Чтобы в дальнейшем иметь возможность трудоустроиться
и на государственную службу», - подчеркнул ректор университета
Евгений Трушляков.
«Я очень хочу, чтобы Николаевщина была лучшим регионом Украины. Для
этого нужно приложить усилия. Я верю, что, объединившись, мы это
сделаем. А именно: построим качественные дороги, наладим работу
портовой инфраструктуры, сможем запустить аэропорт», - сказал
министр инфраструктуры Украины.
По его словам, для развития судостроения в Николаеве все есть. Единственное,
что нужно преодолеть – это апатию и неверие в самих себя.
«Две большие мировые компании, которые работают в Украине, уже
размещают свои заказы на строительство речных барж и буксиров. Эти
суда могут делать в Николаеве. Необходимо активно искать клиентов,
которые будут готовы строить корабли именно в Украине, в частности
в Николаеве. Украинские судостроители могут это сделать дешевле и
быстрее, чем на любых других верфях мира», - подчеркнул Владимир
Омелян.
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В Николаеве в НУК им. адмирала Макарова
школьников учат лидерству, тайм-менеджменту
и тимбилдингу
В Национальном университете
кораблестроения
имени
адмирала Макарова на базе
кафедры «Менеджмент» для
школьников 10-11 классов
провели
экспресс-курсы
в
рамках Бизнес-школы будущих
руководителей. В этот раз
участниками стали ученики
школ № 14, 16, Юридического
лицея,
Пересадовской
общеобразовательной школы и другие.
В этом году программа стала еще насыщенней и полезней. Школьникам сначала
теоретически рассказали о лидерстве, управлении, командной роботе, управлении
временем, а потом закрепили знания на разнообразных практических заданиях.
Директор Бизнес-школы, преподаватель кафедры «Менеджмент» Арчибисова
Дарья, отмечает, что довольна активностью школьников и рада, что с каждым
тренингом выпускников такой необычной школы становиться все больше:
«Приятно, когда на тренинг проходят дети, которые уже у нас были. Это
показатель того, что к нам хочется возвращаться, и мы движемся в
правильном направлении. Еще приятней, когда после тренинга эти
воодушевленные детки просят проводить занятия чаще, например на
выходных. Такие слова окрыляют и невероятно мотивируют. Интересным
фактом является то, что один из участников Бизнес-школы, студент 1 курса,
Денис Глебов, выявил необычайный интерес к занятиям и помогал проводить
некоторые практические занятия».
Бизнес-тренер Юлия Колодруб, студентка 4 курса специальности «Менеджмент»,
одна из лучших в университете, говорит, что теоретические знания необходимо
сразу закреплять практически.
«Наша программа рассчитана таким образом, чтоб школьникам
интересно было изучать довольно «взрослые» термины. Сначала мы
рассказываем что-то основное по теме (например, о лидерстве), потом
приводим примеры (самые знаменитые руководители), а потом играем в
деловые игры. Работа в командах всегда нравится больше всего, это
развивает контактности, взаимодействии между школьниками в
реальности, а не в соцсетях».
Стоит отметить, что Бизнес-школа будущих руководителей была создана еще
весной 2018 года и успешно провела первые тренинги на весенних каникулах.
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В Николаеве на кафедре менеджмента НУК
открыли «Аллею славы»
Студенческие годы - интересные и
незабываемые! Горы конспектов,
курсовые, магистерские, волнения
перед сессией - все это так знакомо
юным «мученикам» науки. Но среди
обучения
есть
место
для
развлечений и профессиональных
праздников.
Менеджеры уже не первый год
отмечают
Международный
день
студента креативно и ярко. Это
праздник,
который
объединяет
людей разного возраста: тех, кто когда-то был студентом, сейчас учится в ВУЗе и
лишь мечтает поступить в университет. Но мечты бывают разными. Наверное,
каждый хотя бы раз в жизни представлял себя известным, хотел почувствовать
себя звездой. Возможно даже мечтал увидеть свое имя на известной
Голливудской «Аллее славы». Такие аллеи есть и в других городах - Лондоне,
Каннах, Гонконге.
На кафедре менеджмента Национального университета кораблестроения имени
адмирала Макарова решили, что их студенты достойные получить звезду, и
открыли «Аллею славы» лучших студентов менеджеров НУК им. адмирала
Макарова. Свои звезды молодежь получила за успехи в учебе, активную
общественную деятельность и участие в спортивных соревнованиях. На открытии
выставки также присутствовали проректор по научно-педагогической работе
Сергей Слободян, заведующий кафедрой олимпийского спорта Константин
Богатырев и заведующая кафедрой менеджмента Инна Иртищева. Инсталляция
продлится до конца недели. Поэтому у каждого еще есть возможность успеть на
«Аллею славы».
"Слово «студент» асоціюється зі словами: навчання, сесія, університет,
іспит, залік, диплом... А от «студент-менеджер Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова» сміливо можна
доповнити таким асоціативним рядом - лідер, креативний, творчий,
активний. Дійсно, саме такими і є мої любі, найкращі студенти у світі.
Просто зірки! Сьогодні, напередодні Міжнародного дня студента, в холі
біля нашої кафедри ми відкрили «Алею зірок». Найкращі у навчанні, активні,
успішні, молоді, завзяті. Наше майбутнє у надійних руках", - отметила
Инна Иртыщева.
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В Николаеве в НУК им. адмирала Макарова
рассказали о достижениях и опровергли слухи
о проблемах

В последнее время вокруг одного из "гигантов науки" - Национального
университета кораблестроения им. адмирала Макарова - точится много слухов и
информации касательно недобора студентов, грядущего закрытия ВУЗа и т.д.
Насколько они обоснованы, решил выяснить корреспондент СВІДОК.info.
Ответы на вопросы о деятельности университета предоставил нам проректор НУК
им. адмирала Макарова Сергей Слободян.
Предлагаем вниманию наших читателей интервью с ним.
К.: Добрый день, Сергей Олегович! Расскажите, что удалось реализовать в
НУК в 2018 году?
С.С.: Сегодня Национальный университет кораблестроения имени адмирала
Макарова является одним из старейших высших учебных заведений в
Николаевской области, который в сентябре 2020 года отметит свой 100-летний
юбилей. Ректоратом университета разработан план мероприятий по подготовке и
проведению празднования этой даты. Понимая всю значимость данного события,
уже с начала этого учебного года коллектив НУК запланировал и реализовал
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целый ряд мероприятий, направленных на поддержку и укрепление имиджа своего
университета, как в Украине, так и за ее пределами. Из всех мероприятий, которые
вызвали неподдельный интерес и определенный резонанс в обществе, особо
хотелось бы выделить следующие:
- традиционное
торжественное
шествие «Посвящение
в
студенты
НУК» сотрудников и студентов-первокурсников университета по улице Соборной,
а также музыкальный концерт у памятника адмиралу С.О.Макарову, приуроченный
к данному празднованию и проведенный 1 сентября 2018 г. Гостями мероприятия
были: председатель ОГА А.Ю. Савченко, городской голова А.Ф. Сенкевич,
народные депутаты Т.Д. Кремень и Б.Ю.Козырь и др.
- 3-х часовой концерт ко Дню программиста, состоявшийся 13 сентября 2018 г.
в центре города – в «Каштановом сквере» на улице Соборной. В нем приняли
участие три музыкальных коллектива: Bad Sisters, XVII и Apple sin, в составах
которых сыграли бывшие выпускники НУК;
- II-й
этап Всеукраинской
студенческой
олимпиады
по
программированию среди команд
Южного
региона(Николаевская,
Херсонская, Одесская, и Запорожская
области), который согласно приказу
МОН Украины от 30.03.2018 г. № 307
состоялся 14-16 сентября 2018 г. на
базе НУК и имеет статус 1/4 Финала
Международной
студенческой
олимпиады,
проводимой
под
эгидой ACM-ICPC. Участие приняли
42 команды, в состав каждой из которых входило по 3 участника и
тренер. Соревновались 14 университетов, 5 колледжей и 3 школы из 6 городов
юга Украины: Запорожья, Николаева, Херсона, Одессы, Бердянска и Мелитополя.
По итогам олимпиады все ее победители получили призы от спонсоров и грамоты
от оргкомитета. Партнерами мероприятий выступили компании «УкрТехІнфо»,
«Інагро», «АртСофт», «GeeksForLess», «GlobalLogic», «MobiDev». Сюрпризом
стало участие компании «Снап», благодаря которой был проведен аукцион
дополнительных призов для победителей.
Очень важной составляющей мероприятия стала ярмарка вакансий. Для того,
чтобы еще больше расширить количество работодателей и участников,
руководством университета был предложен вариант ее проведения в следующем
году на английском языке;
- торжественное
мероприятие, приуроченное к
30-летнему
юбилею кругосветного плавания яхты «Икар», состоявшееся 21 сентября 2018
г. на базе НУК. В память о таком героическом путешествии и как дань уважения ее
участникам, в университете открыли памятный стенд, посвященный яхте «Икар»,
а также провели круглый стол, гостями которого стали четверо из семи
непосредственных участников экспедиции: старший помощник Анатолий
Кузнецов, помощники капитана Станислав Черкес и Александр Кузнецов, судовой
инженер Андрей Марков. Легендарные яхтсмены поделились своими

216

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2018 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

воспоминаниями, работники музея и библиотеки НУК подготовили интересные
архивные
видео
и
фотоматериалы.
Следует
отметить,
что
яхта
«Икар» была построена на стапелях Черноморского судостроительного завода в
1978-1986 годах по проекту НКИ-17А, разработанному в СКБС «Яхта»
Николаевского кораблестроительного института имени адмирала Макарова
(НКИ). Несмотря на то, что сегодня данная яхта нуждается в восстановлении, тем
не менее, в качестве судейского судна, в этом году она принялаучастие в
традиционной парусной регате на «Кубок имени адмирала Макарова», которая
стартовала в яхт-клубе 22 сентября. Всоревнованиях приняли участие 30
николаевских яхт и более 170 яхтсменов;
- ремонтно-восстановительные
работы учебно-научного судна
«Дельта» и яхты «Антарктика».
Сегодня на балансе университета
находятся 11 различных судов, из
которых 4 – «Икар», «Дельта»,
«Альфа»
и
«Антарктика»
являются
для
нас
особо
значимыми как по своей истории,
так и по своим размерам и
хорошим мореходным качествам.
Моторному судну «Дельта» уже 55
лет и по морским меркам – это
ветеран флота. За этот срок на нем смогли обучиться, пройти плавательную
практику и провести массу экспедиций не только студенты, но и ученые. В
последние годы одной из наиболее серьёзных экспедиций, в которых принимало
участие данное судно, была работа по заданию МЧС Украины с целью
обнаружения под водой взрывоопасных предметов. При помощи разработанных в
НУК подводных аппаратов энтузиастам университета под руководством
профессора В.С. Блинцова совместно с представителями МЧС за 3 недели
удалось обнаружить более сотни потенциально опасных объектов, которые
впоследствии были обезврежены специалистами. В начале 2018 учебного года
руководством НУК было принято решение о постановке судна «Дельта» на
доковый ремонт на заводе ЧСЗ с целью проведения частичной замены металла,
очистки корпуса, покраски и других работ. В его восстановлении активно участвуют
не только судоремонтные компании, но и студенты, преподаватели НУК, а также
члены экипажа судна.
Огромную помощь университету как финансовую, так и консультативную сегодня
оказывают представители завода ЧСЗ, компании ЮСК, «Смартмеритайм групп» и
другие.
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В отношении яхты «Антарктика»
хочу отметить, что для нашего
университета она также является
легендарной, а состояние ее
корпуса более хорошее, чем у
«Дельты».
Однако,
в
силу
различных
объективных
и
периодически
возникающих
причин, темпы ее восстановления
на сегодняшний день оставляют
желать
лучшего.
Хотя,
я
полностью разделяю уверенность ректора нашего университета Е.И. Трушлякова
в том, что до момента празднования 100-летия НУК мы справимся и с этой
задачей, поскольку в ближайших планах рассматривается возможность
практической реализации очень интересного проекта, предполагающего участие
этой яхты в экспедиции в Антарктику, в честь 200-летия открытия Антарктиды;
- участие в 3-х международных и всеукраинских выставках: по судоходству,
судостроению и развитию портов «Одесса 2018» (г. Одесса, 26-28 сентября 2018
г.); «АгроЕкспо 2018» (г. Кропивницкий, 26-29 сентября 2018 г.); «Оружие и
безопасность - 2018» (г. Киев, 9-12 октября 2018 г.);
- проведение на базе НУК 4-х крупных Международных и одной
Всеукраинской научно-практических и научно-технических конференций:
«Становление и развитие правового государства: проблемы теории и практики»,
07-09.09.2018 г.;
«Управление проектами: состояние и перспективы», 11-14.09.2018 г.;
«Инновации в судостроении и океанотехнике», 18-19.10.2018 г.;
«Актуальные проблемы технологии машиностроения», 17-19.10.2018 г.;
«Научно-коммуникационное пространство библиотеки ВНЗ: требования времени и
реалии», 01.11.2018 г.;
- поточный ремонт и обновление экспозиций университетского «Музея
адмирала С.О. Макарова».
Кроме того, отмечу, что в Украине много морских ВУЗов, но кораблестроительный
один. Его уникальность в том, что кроме вопросов связанных с гражданской
деятельностью мы оказываем помощь оборонному ведомству. Мы активно
сотрудничаем по оборонным вопросам национальной безопасности с штабом
Военно-морских сил Украины.
К: Николаевская мореходная школа официально прекратила свое
существование. Насколько стало известно, на базе НУК хотят создать свою
«Школу мореходцев»?
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С.С.: Да,
к
сожалению,
Николаевская
мореходная
школа, которая имеет 100летнюю
историю,
уже
официально прекратила свое
существование. Однако, наш
университет,
как
единственный
профильный
кораблестроительный
ВУЗ,
оставшийся на территории
бывшего
постсоветского
пространства,
выразил
заинтересованность
и
позитивно откликнулся на
предложение МОН Украины (письмо от 20.12.2017 г. № 1/11-13454 за подписью
заместителя Министра Ю.М. Рашкевича) о возрождение бывшей Николаевской
мореходной школы в составе НУК. Ученым советом НУК утверждено (протокол от
25.05.18 г. № 5) создание отдельного структурного подразделения университета
без права юридического лица «Мореходная школа НУК им. адмирала Макарова»,
которая будет правоприемником Николаевского ПТУ «Мореходная школа» с
сохранением специальностей по которым осуществлялась подготовка учащихся
(матрос, моторист, электрик судовой и др.). Отдельно хотелось бы отметить, что
большую помощь и поддержку нам в вопросе возрождения/создания в структуре
нашего университета «Мореходной школы НУК им. адмирала Макарова»
оказывают Народные депутаты Украины Т.Д. Кремень и Б.Ю. Козырь.
В настоящее время в МОН Украины согласно письму за подписью Министра Л.М.
Гриневич прорабатываются вопросы передачи комплекса зданий и сооружений
Николаевского факультета морского и речного транспорта Государственного
университета инфраструктуры и технологий на баланс (в оперативное
управление) НУК имени адмирала Макарова.
К.: Некоторые СМИ распространили новость о том, что в вашем ВУЗе
колоссальный недобор студентов на ряд специальностей? Ходят слухи, что
ВУЗ в будущем могут вовсе закрыть из-за низкого количества студентов.
С.С.: Честно говоря, я даже не уверен, что подобные слухи, о которых Вы говорите
сейчас, стоит каким-либо образом комментировать. И в первую очередь это
связано с тем, что не так давно ректором НУК Е.И.Трушляковым на телеканале
НИС-ТВ в программе «Добрый вечер» от 24.10.2018 г. уже были даны вполне
исчерпывающие ответы на многие вопросы, характеризующие сегодняшнее
состояние дел в университете и полностью опровергающие данные слухи.
По моему мнению, источник возникновения таких лже-новостей, бездумно
тиражируемых некоторыми заангажированными СМИ, является одним из
элементов так называемых ''грязных'' PR-технологий и, в большей степени, связан
с проблемами самовыживаемости ВУЗов и обострением на современном рынке
образовательных услуг конкуренции, которую НУК сегодня, на мой взгляд,
достойно выдерживает. И в подтверждение этому, приведу лишь некоторые
цифры по результатам прошедшей в этом году приемной компании НУК.
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Официальная статистика, относящаяся как к результатам проведенного набора
студентов в 2018 г., так и к уже имеющемуся контингенту обучающихся, согласно
данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования
такова

В настоящее время уже окончен набор иностранных граждан для обучения в
нашем университете. Общая численность их превышает 350 человек.
Таким образом, исходя из поданных в НУК заявлений и выданных иностранным
гражданам приглашений на учебу, общее количество зачисленных в 2018 г.
студентов составляет чуть менее 3600 человек.
Как видно по приведенным данным, показатели вступительной компании НУК в
2018 году в несколько раз (!) превышают суммарные результаты приема в другие
вузы Николаева.
Теперь считаем необходимым дать некоторые разъяснения по количеству
студентов и лицензионному объему.
Общий лицензионный объем на специальность 135 «Судостроение» для
бакалаврского уровня составляет 710 мест, который университет подтвердил по
всем показателям (кадровое, материально-техническое, информационное,
учебно-методическое обеспечение), пройдя аккредитацию специальности в 2015
году. Лицензионный объем включает не только количество студентов,
обучающихся по госзаказу на дневной форме обучения, а также контрактников и
студентов заочников.

К этому же лицензионному объему необходимо еще добавить студентов,
поступивших на обучение по сокращенной программе подготовки (выпускники
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колледжей и ВПУ), а также иностранных студентов, которые учатся в Украине и за
рубежом по совместным программам подготовки с получением двойных дипломов
(Китая, Грузии и др.). Только в Кораблестроительном учебно-научном институте
НУК на специальность 135 «Судостроение» в этом году поступило: на основе
полного среднего образования - 9 студентов из Украины, 2 студента из Китая и 2
студента из Туркменистана (всего 13 студентов); на основе младшего специалиста
- 14 студентов. Таким образом, уже имеем 27 студентов, без учета студентов
заочников и студентов, обучающихся в Китае (а это более 100 человек). Кроме
того, в этот лицензионный объем также входят студенты, обучающиеся в
Машиностроительном учебно-научном институте НУК по специальности «135
Судостроение» (специализация «Судовые энергетические установки и
оборудование»). А это еще не менее 20 студентов дневной формы обучения.
Таким образом, в 2018 году на специальность 135 «Судостроение» поступили:
на бакалаврат – 81 человек, на магистратуру – 162 человека.
И в завершение ответа на заданный вопрос – об общем контингенте студентов
НУК.

А теперь делайте выводы сами – стоит ли верить слухам о колоссальном недоборе
студентов в НУК, и какие из ВУЗов города в будущем могут быть вовсе закрыты
из-за низкого количества студентов?
К.: Всем известно, что НУК активно сотрудничает с рядом азиатских стран.
Как Вы видите перспективу дальнейшего развития и рассматриваете ли
возможность сотрудничества с другими странами, например европейскими?
С.С.: В
настоящее
время
по-прежнему
основными
направлениями
международного сотрудничества нашего университета остаются такие страны как
Китай, Грузия и Туркменистан. Выбор азиатского вектора сотрудничества, прежде
всего,
связан
с
высокой
востребованностью
наших
специальностей, образовательных и научно-технических услуг на этих рынках. В
ближайшей перспективе список стран-партнеров азиатского направления должен
пополниться такими крупными потребителями образовательных услуг и
технологического трансферта как Индия, Турция, а также одним из
представителей североафриканских стран – Марокко. На сегодняшний день
многие наши выпускники, к примеру – граждане КНР, отлично зарекомендовали
себя не только на предприятиях внутри своей страны, но и на международном
рынке труда. Все это позволяет говорить о возможности достаточно успешного
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сотрудничества с таким промышленным и научно-технологическим гигантом как
Япония, где наши специалисты уже заявили о себе на очень высоком
конкурентоспособном уровне!

При этом, как и прежде, главной целью дальнейшего развития ВУЗа является
Европейское направление. Сегодня этот вектор в большей степени наполнен
сотрудничеством в рамках таких европейских программ как Эразмус +, Горизонт
2020 и других. Мы уже активно и плодотворно работаем с партнерами из
Прибалтики, Польши и Германии на межуниверситетском уровне, а также и на
индивидуальном – между преподавателями и студентами, развивая
академическую мобильность и интегрируя европейские образовательные
стандарты в наш университет.
К.: Спасибо за честные ответы !
https://svidok.info/en/news/22274
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У Миколаєві відбулося засідання робочої групи
з розвитку морського господарського
комплексу міста
"Розвиток морегосподарського
комплексу – один з ключових
етапів формування Морської
доктрини України до 2035
року". Саме під таким гаслом
відбулося відкрите засідання
робочої
групи
з
розвитку
морського
господарського
комплексу міста Миколаєва в
Національному
університеті
кораблебудування ім. адмірала
Макарова на базі Факультету
економіки моря.
Серед учасників робочої групи були міський голова Олександр Сєнкевич, перший
заступник міського голови Володимир Криленко, ректор НУК Євген Трушляков та
проректор з науково-педагогічної роботи Сергій Слободян. Основним завданням
запланованої зустрічі було проведення аналізу сучасного стану та визначення
подальших перспектив розвитку морегосподарського комплексу міста Миколаєва.
Погляди науковців Факультету економіки моря щодо контурів та структури
морського господарського комплексу виклали декан Факультету економіки моря,
доктор економічних наук, професор Володимир Парсяк та доцент кафедри
економічної політики і безпеки, кандидат економічних наук Марина Волосюк. Було
зазначено, що морегосподарський комплекс відіграє одну з провідних ролей у
формуванні загальносвітового валового продукту:
«На нашу думку, морегосподарський комплекс – це складна, керована економічна
система, в рамках якої виділяються дві підсистеми – «морська» економіка, що
безпосередньо пов’язана з морською діяльністю, включаючи її морські та
прибережні види; «прибережна» економіка, яка пов’язана з розвитком
прибережних територій, що забезпечують доступ до отримання вигід від
морської діяльності. За результатами проведених досліджень нами виділено
основні напрями розвитку вітчизняного морегосподарського комплексу, а саме:
відновлення національного судноплавства, збільшення пропускної спроможності
морських портів та залучення вантажопотоків, розвиток круїзного
судноплавства, створення кластерів у морській діяльності, інноваційний
розвиток рибного господарства, розбудова інфраструктури марикультурного
виробництва, сталий розвиток приморських територій, стимулювання
використання екологічно безпечних прогресивних технологій у морській
діяльності».
У підсумку дискусії було прийнято низку рішень, які планується закласти у підґрунтя
подальшої діяльності робочої групи. Зокрема, щодо створення бази даних про
підприємства морського господарського комплексу міста, заходи з координаційної
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роботи відповідних бізнесів, врахування інтересів місцевої територіальної громади
під час розробки та здійснення підприємницьких проектів. Також всіма присутніми
було
підкреслено
виключне
значення
Національного
університету
кораблебудування імені адмірала Макарова та його унікального центру
економічної освіти та наукових досліджень – Факультету економіки моря в секторі
надання інтелектуальних послуг усім, хто зацікавлений в розквіті України як
морської держави.

https://svidok.info/uk/evidence/22388
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В Национальном университете
кораблестроения прошел профессиональный
форум
1-2 ноября на базе Научной библиотеки
Национального
университета
кораблестроения
имени
адмирала
Макарова состоялся профессиональный
форум библиотечных работников – V
Всеукраинская
научно-практическая
конференция
«Научнокоммуникационное
пространство
библиотеки
высшего
учебного
заведения: требования времени и
реалии».
География библиотек-участниц конференции разнообразна: г. Одесса (Научная
библиотека Одесского национального университета имени И. И. Мечникова), г.
Днепр (Научно-техническая библиотека Днепропетровского национального
университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна), г.
Хмельницкий (Научная библиотека Хмельницкого национального университета), г.
Северодонецк (Научная библиотека Восточноукраинского национального
университета им. В. Даля), г. Харьков (Харьковская государственная академия
культуры и Харьковский национальный университет сельского хозяйства).
Кроме того, в конференции приняли участие представители библиотек
г. Николаева: руководители и ведущие специалисты вузовских библиотек,
Областной
универсальной
научной
библиотеки,
научно-педагогической
библиотеки, Библиотеки-филиала для юношества ЦБС для взрослых.
К участию в обсуждении вопросов развития библиотек и формирования
компетенций современного специалиста библиотеки были приглашены известные
ученые-библиотековеды университетов Украины. Следует отметить, что
Всеукраинская научно-практическая конференция была проведена в рамках
мероприятий по повышению профессиональной компетентности библиотечных
специалистов и имела целью обмен практическими и теоретическими
наработками.
С приветственным словом к участникам научно-практической конференции
обратился проректор по научно-педагогической работе НУК имени адмирала
Макарова, кандидат технических наук, профессор Слободян С. О., который сделал
акцент на том, что библиотека вуза на современном этапе развития и
модернизации высшего образования в Украине должна способствовать, в
пределах своей компетенции, внедрению европейских норм и стандартов
образования, гибко и оперативно реагировать на изменения потребностей и
ожиданий своих пользователей, способствовать повышению научного рейтинга
университета.
Также Сергей Олегович вручил грамоты Департамента образования и науки
Николаевской облгосадминистрации сотрудникам Научной библиотеки НУК –
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Ларенковой С.В., учёному секретарю библиотеки и Королевой Т.Д., заведующей
Электронным читальным залом
Поздравили участников конференции также декан факультета экономики моря,
доктор технических наук, профессор В. Н. Парсяк; В. В. Мацкевич, старший
научный сотрудник, руководитель музея адмирала С. О. Макарова и И. А. Гудым,
директор известного николаевского издательства. В. Н. Парсяк подарил
представителям библиотек города экземпляры двух своих изданий с пожеланием
процветания и дальнейшего развития. Он также отметил, что информационные
технологии многое изменили в жизни человека, но какое это чудо – листать
страницы книг и восхищаться их шелестом. В. В. Мацкевич вручил директору
Научной библиотеки Т. Н. Костырко и заведующей электронным читальным залом
Т. Д. Королевой значки, изготовленные в честь 30-летия первого кругосветного
путешествия
легендарной
яхты
«Икар»,
а
Научной
библиотеке
подарил карманный технический справочник из своей коллекции 1936 года
издания, который по сути является уже раритетным. Издатель И. А. Гудым
пожелала всем присутствующим плодотворной работы, отметила актуальность и
своевременность проведенния конференции и выразила надежду на дальнейшее
сотрудничество с вузами и библиотеками города.
В рамках работы научно-практической конференции обсуждались такие вопросы
как: университетская библиотека - мультифункциональный центр высшего
учебного заведения, современные тенденции и перспективы развития библиотек
вузов, научно-исследовательская деятельность библиотек для повышения
публикационной активности ученых, информационно-аналитическая работа в
условиях инновационных изменений. Также были рассмотрены опыт работы
библиотек г. Николаева в сфере использования облачных технологий,
формирования ценностных ориентиров пользователя. Интересным был рассказ
библиотечных работников ННУ имени В. А. Сухомлинского о впечатлениях от
посещения библиотек Ирландии.
Всеукраинская научно-практическая конференция библиотечных работников
прошла на высоком профессиональном уровне. Представленные доклады и
выступления были актуальными и значимыми для развития библиотек вузов,
модернизации библиотечно-информационного дела. Атмосфера конференции
способствовала творческому, заинтересованному и конструктивному общению.
Актуальность проблематики, которая обсуждалась на конференции, вызвала
живой интерес среди присутствующих.
Обмен опытом, мыслями, анализ процессов и проблем, которые характерны для
современного состояния функционирования и перспектив развития библиотек
вузов, предоставили возможность участникам V Всеукраинской научнопрактической конференции разработать и одобрить рекомендации.
Участники профессионального форума имели прекрасную возможность
ознакомиться с новинками книжной продукции издательства И. Гудым, издателя
В. Торубары и книгой «Дизелисты» авторов В. С. Наливайко и А. А. Гогоренко.
Кроме того, все участники конференции побывали на экскурсии в музее адмирала
С. О. Макарова Национального университета кораблестроения и ознакомились с
обновленной экспозицией.
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В Николаеве ректор НУК подписал Меморандум
о сотрудничестве с Куньсанским
Национальным Университетом
Ректор НУК Евгений Трушляков
подписал
Меморандум
о
сотрудничестве
между
Национальным
Университетом
Кораблестроения
им.
Адм.
Макарова
и
Куньсанским
Национальным
Университетом
Республики Южная Корея.
Об

этом сообщает пресс-служба

учебного учреждения.
Меморандум был подписан 2 ноября в ходе встречи между представителями
украинских и корейских университетов в Корейском Образовательном Центре в
Украине. Таким образом, НУК вошел в пятерку украинских ВУЗов, которые стали
флагманами развития научного и академического сотрудничества между высшими
школами обоих государств.
Подобные меморандумы также заключили Национальный Университет им. Тараса
Шевченко, Национальный Технический Университет «Киевский Политехнический
Институт имени Игоря Сикорского», Киевский Национальный Лингвистический
Университет и Днепровский Национальный Университет Таможенного дела и
Экономики.
В ходе переговоров, которые состоялись между представителями НУК и
Кунсанским Университетом, обсуждались возможности совместных учебных
программ, академической мобильности, совместных научных исследований,
трансферта технологий и культурного взаимодействия.
По словам Ректора НУК Евгения Трушлякова – сотрудничество в образовательной
и научной сферах с университетами Южной Кореи на сегодняшний день является
достаточно новым и перспективным направлением для украинских высших
учебных заведений, и тот факт, что именно НУК выступил одним из зачинателей
такого сотрудничества свидетельствует о высоком международном авторитете
нашей «корабелки» и является одним из стабилизирующих факторов её
дальнейшего развития. Ректор также выразил уверенность, что новый вектор
сотрудничества поднимет имидж Университета и города на международной арене
и позволит осваивать новые рынки образовательных услуг и трансферта
технологий.
Немаловажным результатом переговоров стало открытие для николаевских
студентов возможности участвовать в корейских образовательных программах.
Со слов руководителя Центра международного сотрудничества НУК Михайлова
Михаила, студенты всех николаевских ВУЗов и колледжей смогут подавать заявки
на участие в корейских стипендиальных программах и программах культурного
обмена через кораблестроительный университет.
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Кунсанский Национальный Университет входит в ТОП-10 технических
университетов
Республики
Южная
Корея
и
является
лидером
в
кораблестроительном образовании одного из самых экономически развитых
государств мира.

https://svidok.info/ru/evidence/22191
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В Николаеве студенты НУК им. адмирала
Макарова с размахом отметили Хэллоуин
Студенты
и
преподаватели
кафедры «Менеджмента» НУК им.
Адмирала
Макарова
решили
необычно
встретить
день
«нечистой силы» - Хэллоуин.
Об этом сообщает СВІДОК.info.
Инициаторами и организаторами
праздника стали преподаватель
кафедры «Менеджмент» Дарья
Арчибисова и студенты 4 курса
этой специальности Влад Суслов
и Колодруб Юлия
В частности, на праздник все его участники облачились в необычные костюмы: в
одном месте можно было встретить летучую мышь, ведьму, рыцаря, маньяка,
Джокера, вампира и многих других «мистических» персонажей.
Среди необычных организованных конкурсов в этот день студенты побывали в
настоящем «логове ведьмы» и «пещере дракона», которые необходимо было
отыскать в ходе квеста. Также участникам квеста необходимо было вспомнить
основы оказания первой помощи, чтобы оживить человека в одной из
тематических комнат под названием «Реанимация».
Кульминацией праздника стал конкурс на выбор лучшего костюма и танцевальная
часть мероприятия.
Стоит отметить, что колоритно к празднику был подготовлен и антураж: двери
украсили тематической паутиной, а на стенах виднелись огромные пауки и
ведьмы. Отдельно внимания были достойны и главные атрибуты мероприятия тыквы, которых были достаточно креативно оформлены.
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В НУК имени адмирала Макарова китайские
студенты разрабатывают новые танкеры и
балкеры
25 октября в стенах НУК им.
адмирала Макарова прошла защита
дипломных
работ
студентов
специальности «135 Судостроение».
Свои научные разработки защищали
13 студентом из Китая. Об этом
стало
известно
из
официального сайта университета.
Главной задачей дипломных работ
была разработка судов, танкеров и
балкеров. С чем все студенты
успешно справились. Преподаватели кафедры «Технологии судостроения»
отметили, что подготовка дипломных работ была проведена очень качественно. И
неудивительно, что выступающие не только защитились, а и получили высокие
баллы.
Особенно запомнилась работа китайского студента Ена Хуэй, который разработал
проект бурового судна, которое способно бурить до 1500 метров.
«Мне очень понравилось работать над новым проектом бурового судна. Я
в восторге от своей профессии, и в будущем планирую заниматься
судостроением. Я очень благодарен преподавателям НУК за свои знания»,
- рассказал студент.
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Сегодня в мире идет борьба за квалифицированных судостроителей. Поэтому за
студентами,
которые
выбрали
именно
эту
профессию,
идет
так
называемая «охота». Большинство судостроительных компаний нуждаются в
квалифицированных кадрах. На этом мероприятии присутствовали представители
одной из таких компаний: ООО "Марин Дизайн Инжиниринг Николаев" (MDEM).
«Я очень рада, что имела возможность присутствовать на защите
дипломных работ. Теперь я точно знаю, что есть люди, которые смогут
вывести индустрию судостроения на новый уровень. Мы с нетерпением
ждем таких студентов в нашей компании и рады плодотворному
сотрудничеству с НУК им. адмирала Макарова», - сказала директор компании
MDEM Елена Жукова.

https://svidok.info/en/evidence/22023
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НУК им. адмирала Макарова получил золотые
медали на международной книжной выставке в
Испании
С 3 по 5 октября 2018 года в
одном
из
крупнейших
выставочных
центров
Европы Fira Barcelona Grand
Via (г. Барселона, Испания)
прошла
Международная
книжная выставка «LIBER
BARCELONA
2018».
Мероприятие проведено при
официальной
поддержке
Правительства
Испании,
Министерства образования и профессиональной подготовки Испании,
Министерства культуры и спорта Испании, Департамента культуры Каталонии,
Городского совета г. Барселона.
Проведенная в 36-й раз, выставка «LIBER» стала глобальным форумом,
посвященным книгоизданию и вопросам авторских прав. Значимое место в работе
мероприятия заняла сфера научной и учебной литературы. Отличительной
особенностью «LIBER BARCELONA» стала возможность передачи информации о
представленных на стендах экспонатах заинтересованным лицам.
Организаторы выставки пригласили более 500 заинтересованных покупателей и
инвесторов более чем из 60 стран мира. В рамках форума состоялись более 100
круглых столов.
На выставке были представлены два учебника преподавателей кафедры
технологии судостроения, изданных в НУК им. Адмирала Макарова:
Технология изготовления конструкций корпуса судна: учебник / А.С. Рашковский,
В.Н. Перов, С.Н. Слижевский, Н.В. Цыкало; под общ. ред. проф. А.С. Рашковского.
– Николаев: НУК, 2017. – 304 с.
Технология корпусостроительных работ: учебник / А.С. Рашковский, А.В.
Щедролосев, А.М. Фарионов, Н.В. Цыкало, В.Н. Перов, С.Н. Слижевский; под общ.
ред. проф. А.С. Рашковского. – Николаев: НУК, 2018. – 516 с.
«Аннотации представленных на выставке учебников вошли в
специальный
каталог
«LIBER
BARCELONA»,
изданный
в
42
томах.Экспонирование учебников преподавателей НУК им. адмирала
Макарова на международной книжной выставке проводится впервые в
истории нашего университета. Авторы представленных учебников
отмечены именными сертификатами и Золотыми медалями выставки»,
- рассказал главный автор, доктор технических наук, профессор
Александр Саулович Рашковский.
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Кузница эффективных управленцев: Факультет
экономики моря НУК имени адмирала
Макарова отметил свой 25-летний юбилей
В
стенах
Национального
университета кораблестроения
имени адмирала Макарова
торжественно,
4
октября,
отметили 25-летний юбилей
Факультета экономики моря.
Как отметил декан факультета
профессор Владимир Парсяк,
уникальность
Факультета
экономики моря состоит из
множества факторов, одним из
которых является его история.
Свое начало ФЭМ берет с
кафедры экономики и организации судостроительного производства, которая
была в структуре Кораблестроительного факультета НКИ. В 90-е года прошлого
столетия, когда СССР не стало, а потребности страны и ее экономики кардинально
изменились, кроме кафедры экономики и организации производства, появились
еще 4 кафедры. И по инициативе тогдашнего ректора НКИ профессора Михаила
Александрова в 1993 году был создан Инженерно-экономический факультет. Его
возглавил доктор экономических наук, профессор Василий Ли, а позднее
профессор Александр Еганов, который также пришел поздравить студентов и
коллег. Позднее в 2013 году Инженерно-экономический факультет был
переименован в Факультет экономики моря.
Юбиляров с праздником в этот день вместе с администрацией университета
пришли поздравить заместитель главы Николаевской ОГА Александр Кушнир, топменеджер Николаевского регионального управления «ПриватБанк» Виталий
Казимир, руководитель Областного центра поддержки предпринимательства
Владимир Евсеев.
По словам декана Владимира Никифоровича, гордость Факультета экономики
моря – это его студенты и выпускники, которые тоже стали гостями в этот
знаменательный день. Среди них: директор Государственного предприятия
«Дельта-лоцман», кавалер ордена «За заслуги» ІІІ степени Александр
Голодницкий, председатель общественной организации «Успешный город
Николаев», директор бизнес-центра «Украина» Алла Ряжских, директор компании
«Холлеман Украина» Михаил Плесовских, руководитель свадебного агентства «Be
Happy» Лариса Яровая, директор компании «Витерра» Аркадий Дабагян.
«Факультет экономики моря сыграл для меня прямую роль: сейчас я управленец,
- рассказывает Алла Ряжских, - меня учили менеджменту, я это и делаю,
управляю бизнес-центром «Украина». Нас учили общаться с людьми, нас учили
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азам экономики – это все, что нужно для достижения определенного успеха в
бизнесе».
В этот день состоялся торжественный концерт, на протяжении которого каждая
кафедра Факультета экономики моря презентовала себя. Поздравляли факультет
танцами, авторскими стихами и песнями.
Своими впечатлениями после концерта поделился Александр Голодницкий: «Как
всегда это был фейерверк. То есть это и душа, и смысл, и содержание, и
однозначно, праздник. Праздник для тех, кто долгие годы работал на
факультете, и кто работает сейчас. И, однозначно, это был праздник для тех,
кто достойно называется выпускником НКИ-НУК. Я уверен, что это также
праздник и для студентов. Поэтому спасибо большое всем, кто к этому
празднику имеет непосредственное отношение».
Сегодняшние студенты уверены, что Факультет экономики моря развивается в
правильном направлении, а они - благодарны за полученные знания и навыки.
Декан факультета Владимир Парсяк, в свою очередь, убежден, что все это –
история, традиции и современность – вместе мощный потенциал, который
изменит и эту страну, и этот город, и мы будем обязательно жить в счастливой
стране, потому что в ней есть Факультет экономики моря.
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Икар. Кругосветка. 30 лет спустя: в НУК имени
адм. Макарова открыли памятный стенд,
посвященный отважному путешествию
В Центре евроинтеграции НУК
имени
адмирала
Макарова
прошла памятная встреча «Икар.
Кругосветка. 30 лет спустя»,
посвященная
30-летию
завершения первого в истории
отечественного
парусного
спорта кругосветного плавания
яхты «Икар» под командованием
капитана Бориса Немирова.
Инициаторами
мероприятия
выступил В. В. Мацкевич,
научный руководитель Музея
адмирала С. О. Макарова НУК,
заведующий сектором стандартизации и метрологии университета, капитан 2-го
ранга в отставке и Научная библиотека НУК.
Перед началом мероприятия ректор НУК, к.т.н., профессор Е. И. Трушляков и
участник легендарного экипажа «Икара», к.т.н, заслуженный мастер спорта,
преподаватель нашего университета А. И. Кузнецов торжественно открыли
памятный стенд, посвященный этому отважному путешествию, мужественному
экипажу и, конечно же, бесстрашному «Икару». Стенд подготовлен В. В.
Мацкевичем и В. В. Торубарой, руководителем редакционно-издательского центра
НУК, книгоиздателем.
В памятной встрече приняли участие: Е. И. Трушляков, ректор Национального
университета кораблестроения имени адмирала Макарова, а также проректоры,
руководители структурных подразделений университета, преподаватели,
сотрудники, студенты и выпускники НКИ-НУК; председатель профсоюзной
организации университета А. Н. Тубальцев; начальник Отдела охраны культурного
наследия управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия
Николаевского городского совета И. А. Бондаренко; судостроители, яхтсмены,
краеведы, журналисты, представители музеев и библиотек Николаева.
Главными героями встречи стали члены легендарного экипажа яхты «Икар»: Ан.
И. и Ал. И. Кузнецовы, С. В. Черкес, А. Э. Марков, а также члены экипажа «Икара»,
участвовавшие в Гранд-регате Колумбус-92 во главе со старшим помощником
капитана В. П. Киреевым и члены экипажа, участвовавшего в трансатлантическом
плавании RASE-2000 Ю. Б. Жирадков (старпом), К. В. Михайленко (механик). На
встрече также присутствовал новый экипаж «Икара», который сегодня занимается
восстановлением яхты, во главе с капитаном С. В. Плахотнюком.
Эта «кругосветка» навсегда вошла в историю мореплавания. Для этого был
весомый повод: за все годы существования страны ни одно отечественное
спортивное судно не огибало земной шар. «Икар» был первым! Так что,
путешествие «Икара» – это своеобразное открытие «новой эры» – первое
спортивное плавание вокруг земного шара на парусной крейсерской яхте.
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В ходе встречи своими воспоминаниями поделился экипаж «кругосветчиков». Они
рассказали о работе над проектом постройки «Икара» в СКБС НКИ «Яхта», о
самых впечатляющих моментах похода, о том, насколько сложно было выдержать
столь долгое морское путешествие. Команда с честью выполнила экстремальный
экзамен на смелость, мужество, сообразительность, профессиональное
мастерство. Они сумели пройти по местам «ураганных пятидесятых», ближе
познакомиться с «ревущими сороковыми» широтами. С честью пронесли по морям
и океанам имя родного города Николаева и своей альма-матер.
О сложностях и особенностях участия «Икара» в Гранд-регате Колумбус-92
рассказал В. П. Киреев, а Ю. Б. Жирадков поделился воспоминаниями о
трансатлантическом плавании RASE-2000.
О том, чем сейчас живет легендарный «Икар», о чем мечтают экипаж и капитан, о
планах нашего университета рассказал капитан яхты «Икар» С. В. Плахотнюк.
Не обошлось и без подарков. Так, В. Ф. Зарецкий, выпускник «электрофака» НКИ
1975 года, обладатель большой коллекции моделей известных судов и кораблей
подарил копию яхты «Икар», а А. Э. Марков передал компас, побывавший в
кругосветке для нашего Музея адмирала С. О. Макарова.
Известный николаевский книгоиздатель Л. Ф. Траспов, выпускник НКИ 1978 года,
пригласил всех 22 сентября на парусную регату крейсерско-гоночных яхт «Кубок
имени адмирала С.О. Макарова», которая в этом году посвящена памяти доктора
технических наук, профессора Ю. С. Крючкова и 30-й годовщине кругосветного
путешествия «Икара». Он объявил, что для победителя каждой группы яхт введен
специальный приз – издание автобиографической повести Юрия Крючкова
«Едины парус и душа». Знаменитый парусник «Икар» также участвует в регате в
качестве судейского судна.
В последние годы среди журналистов и писателей все чаще возникает идея
поставить «Икар» как памятник. Но «Икар» жив! Своими отважными походами он
проложил путь другим яхтам и яхтсменам. И сегодня готов быть яркой путеводной
звездой для молодых ученых, исследователей и спортсменов.
Встреча закончилась трехкратным «Виват, Икар!» и надеждой на то, что судьба
еще не раз улыбнется легендарной яхте.
Интересным иллюстративным дополнением к мероприятию стала экспозиция
архивных материалов, фотодокументов, книг, экспонатов Музея адмирала С. О.
Макарова НУК, организованная сотрудниками Электронного читального зала
Научной библиотеки НУК и музея.
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Николаевская «мореходка» может возродиться
в составе НУК

Николаевская мореходная школа может возобновить свою работу в составе
Национального университета кораблестроения (НУК).
Об этом «Новостям-N» сообщили в высшем учебном заведении.
Еще в июле нынешнего года в ответ на обращение по данному поводу народного
депутата Украины Бориса Козыря из Министерства образования и науки Украины
пришел ответ за подписью министра Лилии Гриневич о том, что в Минобразования
не возражают, если НУК возьмет «мореходку» под свою опеку.
В настоящее время в мореходной школе работает ликвидационная комиссия, в
состав которой вошли представители Минобразования, Национального
университета кораблестроения, сотрудник Мореходной школы. После того, как
комиссия закончит свою работу и будет подписан приказ о передаче
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госимущества, университет готов осуществлять набор на обучение в мореходную
школу НУК — так она теперь будет называться.
- Национальный университет кораблестроения готов начать набор в мореходную
школу уже с 1 января 2019 года в случае готовности к этому времени всех
необходимых документов, - сообщили «Новостям-N» в НУК.

Напомним, как сообщали «Новости-N», Николаевская мореходная школа почти с
150-летней историей была ликвидирована.

https://novosti-n.org/news/read/151306.html
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Публикації на сторінці «Центр зв'язків з громадськістю НУК імені
адмірала Макарова» в Facebook.
https://www.facebook.com/infocenterNUK
1.

6 вересня 2018 р.

28 серпня на базі Факультету економіки моря НУК імені адмірала Макарова
пройшов дев'ятигодинний тренінг для переможців обласного конкурсу бізнеспроектів серед учасників АТО для надання одноразової допомоги на відкриття
власної справи.
2.

6 вересня 2018 р.

Вітаємо наших першокурсників! Урочиста церемонія посвяти в студенти НУК.
(відеосюжет + стаття)
3.

10 вересня 2018 р.

6 вересня в Миколаївській міській раді відбулося нагородження активної
молоді нашого міста, на яке також були запрошені студенти Національного
університету кораблебудування. Голова міста Олександр Сенкевич висловив
подяку за активну участь у житті Миколаєва, в тому числі за допомогу у проведенні
Дня Європи у травні цього року.
4.

11 вересня 2018 р.

229 років відсвяткував Миколаїв у суботу 8 вересня. Жителі міста вийшли на
головну вулицю, де їх чекали ярмарок, виставки, фотозони, концерти.
Національний університет кораблебудування також став частиною свята, коли
студентське самоврядування та кафедра менеджменту презентували себе на
Соборній.
5.

18 вересня 2018 р.

Х Міжнародна науково-практична конференція: "Становлення та розвиток
правової держави: проблеми теорії та практики", пройшла в Національному
університеті кораблебудування імені адмірала Макарова.
(відеосюжет + стаття)
6.

20 вересня 2018 р.

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з програмування пройшов у Національному
університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. Деталі в нашому
репортажі. (відеосюжет + стаття)
7.

25 вересня 2018 р.
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Легендарна яхта «ІКАР» ще позмагається у регаті 30 років тому перша
вітчизняна яхта «ІКАР» здійснила експедицію навколо світу. 21 вересня в НУК імені
адмірала Макарова провели урочистості, з цього приводу. На знак пошани про таку
славетну пригоду та як висловлення величезної вдячності до учасників експедиції,
в університеті відкрили пам’ятний стенд. (відеосюжет + стаття)
8.

26 вересня 2018 р.

Старт традиційної парусної регати на «Кубок імені адмірала Макарова», яка
відкрилася в яхт-клубі. (відеосюжет + стаття)
9.

30 вересня 2018 р.

Учебно-научное судно «Дельта» возобновит исследовательские работы!
Судну «Дельта» уже 55 лет. За такой срок на нем смогли обучиться, пройти
плавпрактику и провести массу экспедиций не только студенты, но и ученые. Как
рассказал проректор по научной работе НУК им. адмирала Макарова Владимир
Блинцов, одно из первых исследований «Дельты» было проведено в рамках
экспедиции в Италию, в частности, в Неаполь. (відеосюжет + стаття)
10.

5 жовтня 2018 р.

Факультет экономики моря НУК имени адмирала Макарова отметил свой
четвертьвековой юбилей!
4 октября 2018 года в стенах Национального университета кораблестроения
имени адмирала Макарова торжественно отметили 25-летний юбилей Факультета
экономики моря. (відеосюжет + стаття)
11.

7 жовтня 2018 р.

Команда НУК им. адмирала Макарова победила в легкоатлетической
эстафете «Золотая осень».
4 октября в Николаеве, на центральном городском стадионе прошли
соревнования по легкой атлетике «Золотая осень». В данных состязаниях
традиционно принимают участие сборные команды всех учебных заведений
города Николаева.
12.

12 жовтня 2018 р.

День захисника України та День козацтва відзначили у Національному
університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, 12 жовтня. Голова
Обласної дитячо-юнацької школи «СПАС» Сергій Щербаков та голова Ради
отаманів Миколаївської області Альберт Панченко завітали до університету.
13.

18 жовтня 2018 р.

Свято Покрови Божої Матері, День українського козацтва, День захисника
України – з нагоди одразу трьох свят сьогодні зібралися студенти, викладачі та
колектив НУК ім. адмірала Макарова. Українські традиції згадували не лише
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словом, а й ділом: скуштували неймовірно смачний куліш від нашого гостя –
отамана Південної регіональної академії козацтва Олександра Воєводіна.
14.

20 жовтня 2018 р.

Суднобудування в Україні було, є і буде!
IX Міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та
океанотехніці» пройшла в Національному університеті суднобудування імені
адмірала Макарова. На цей захід завітали 593 учасника. Україну представляли
міста: Миколаїв, Херсон, Одеса, Львів, Полтава. А іноземні гості були з наступних
країн: Китай, Грузія, Польща, Нідерланди, Казахстан, Болгарія. (відеосюжет +
стаття)
15.

22 жовтня 2018 р.

Золотые медали НУК на Международной книжной выставке в Испании.
С 3 по 5 октября 2018 года в одном из крупнейших выставочных центров
Европы Fira Barcelona Grand Via (г. Барселона, Испания) прошла Международная
книжная выставка «LIBER BARCELONA 2018».
16.

24 жовтня 2018 р.

Сегодня 24 октября, в 21.05 смотрите в эфире телекомпании "НИС-ТВ" (35- й
канал) программу "Добрый вечер", с участием ректора НУК им.адмирала Макарова
Евгения Трушлякова. (полная версия программы )
17.

26 жовтня 2018 р.

Нові танкери та балкери розробляють в Національному університеті
кораблебудування імені адмірала Макарова!
Захист дипломних робіт за спеціальністю «135 Суднобудування» пройшов в
Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, 25
жовтня. Свої наукові розробки захищали 13 студентів з Китаю. (відеосюжет +
стаття)
18.

31 жовтня 2018 р.

Реабілітація Єгора Лябаха
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
допоміг провести реабілітацію Єгора Лябаха, який постраждав в ДТП. Як розповів
проректор з науково-педагогічної, адміністративної роботи і розвитку ВНЗ Едуард
Хачатуров, про долю цього хлопця з Мелітополя дізналася вся країна, за
допомогою програми «Стосується кожного». (відеосюжет + стаття)
19.

1 листопада 2018 р.
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Миколаїв – єдине місто в Україні, де розробляють вітчизняні підводні апарати.
Про це розповіли науковці на святкуванні 25-річчя науково-дослідницького
інституту підводної техніки Національного університету кораблебудування імені
адмірала Макарова. (відеосюжет + стаття)
20.

2 листопада 2018 р.

Студенти зустріли Хелловін в Національному університеті кораблебудування
імені адмірала Макарова. Свято організували та провели студенти кафедри
«Менеджмент» разом з представниками Центру молодіжної політики НУК та
Факультету морського права.

21.

4 листопада 2018 р.

НУК – флагман развития украинско-корейских отношений!
Ректор НУК Евгений Трушляков подписал Меморандум о сотрудничестве
между Национальным Университетом Кораблестроения им. Адм. Макарова и
Куньсанским Национальным Университетом Республики Южная Корея.
Меморандум был подписан 2 ноября в ходе встречи между представителями
украинских и корейских университетов в Корейском Образовательном Центре в
Украине.
22.

6 листопада 2018 р.

Профессиональный форум
университета кораблестроения.

в

Научной

библиотеке

Национального

1-2 ноября на базе Научной библиотеки Национального университета
кораблестроения имени адмирала Макарова, областного методического центра
библиотек
высших
учебных
заведений
г.
Николаева,
состоялся
профессиональный форум библиотечных работников – V Всеукраинская научнопрактическая конференция «Научно-коммуникационное пространство библиотеки
высшего учебного заведения».
23.

8 листопада 2018 р.

8 листопада адміністрація Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова зустрілася зі студентами Факультету морського права і
Факультету екологічної та техногенної безпеки. Кожен студент мав змогу поставити
питання і отримати відповідь від ректора НУК Євгена Трушлякова, проректора з
науково-педагогічної роботи Сергія Слободяна, начальника відділу кадрів,
заступника відповідального секретаря приймальної комісії НУК Анатолія Зубарева.
24.

9 листопада 2018 р.
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Розвиток морегосподарського комплексу – один
формування Морської доктрини України до 2035 року.

з

ключових

етапів

Відкрите засідання робочої групи з розвитку морського господарського
комплексу міста Миколаєва відбулося в Національному університеті
кораблебудування ім. адмірала Макарова на базі Факультету економіки моря.
Серед учасників робочої групи були міський голова Олександр Сєнкевич, перший
заступник міського голови Володимир Криленко, ректор НУК Євген Трушляков.
25.

13 листопада 2018 р.

На кафедрі менеджменту НУК імені адмірала Макарова відкрили «Алею
слави».
Студентські роки – цікаві та незабутні! Гори конспектів, курсові, магістерські,
хвилювання перед сесією — все це так знайомо юним «мученикам» науки. Але
серед навчання є місце для розваг і професійних свят. Менеджери вже не перший
рік відзначають Міжнародний день студента креативно і різнобарвно.

26.

15 листопада 2018 р.

Меморандум про співпрацю підписали Міністерство інфраструктури України і
НУК ім. адмірала Макарова.
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ході візиту до
Миколаєва, з метою участі в традиційному економічному форумі, відвідав
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, де був
підписаний меморандум про співпрацю між миколаївським університетом і
Міністерством інфраструктури України.
(відеосюжет + стаття)
27.

17 листопада 2018 р.

Студентів НУК імені адмірала Макарова нагородили стипендіями міського
голови.
Студентське життя різностороннє та насичене. От і студенти Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова встигають усе. Вони
займаються науковою, громадською, культурною діяльністю, і їх старання не
залишиюаютья непоміченими. 16 листопада, з нагоди дня студента були
нагороджені стипендіями міського голови 13 студентів НУК.
28.

17 листопада 2018 р.

16 листопада заступник Міністра освіти і науки України Роман Греба вперше
відвідав Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.
Разом з Народним депутатом України Тарасом Кременем він зустрівся з
адміністрацією навчального закладу.
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29.

21 листопада 2018 р.

Професор Національного університету імені адмірала Макарова - Олександр
Іванович Кротов отримав орден за заслуги перед Миколаївщиною II ступеню.
30.

22 листопада 2018 р.

В НУК ім. адмірала Макарова продовжується цикл зустрічей ректора зі
студентами.
22 листопада пройшла друга зустріч студентів і керівництва Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Цього разу нагода
поспілкуватися з адміністрацією ВНЗ випала студентам Факультету економіки моря
та Кораблебудівного інституту.
31.

23 листопада 2018 р.

Зустріч ректора НУК Євгена Трушлякова та його команди зі студентами
Навчально-наукового інституту комп'ютерних наук та управління проектами.
32.

27 листопада 2018 р.

Навчально-науковий гуманітарний інститут НУК ім. адмірала Макарова
святкує свій 20-річний ювілей. 27 листопада в Національному університеті
кораблебудування імені адмірала Макарова пройшов гучний концерт з нагоди
ювілею. (відеосюжет + стаття)
33.

29 листопада 2018 р.

В г. Николаеве в корпусе Машиностроительного учебно-научного института
Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова 21-22
ноября 2018 г. состоялась юбилейная V Международная научно-техническая
конференция «Современное состояние и проблемы двигателестроения»,
посвященная 160-летию со дня рождения Рудольфа Дизеля.
34.

29 листопада 2018 р.

Участие НУК в выставке «Образование и карьера – День студента 2018»
С 15 по 17 ноября 2018 года в гостеприимном зале Национального центра
делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» (г. Киев) состоялась
Тридцать четвертая ежегодная международная специализированная выставка
«Образование и карьера – День студента 2018» и выставка зарубежных учебных
заведений «Education abroad» («Образование за рубежом»).
35.

30 листопада 2018 р.
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Серед студентів Факультету економіки моря Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова безліч талановитих, багатогранних
особистостей. Наприклад, Пен Лі Мін – міжнародний майстер з шахів, срібний
призер чемпіонату України до 20 років, переможець міжнародного турніру «Amager
open». На честь 25-річчя Факультету економіки моря він провів сеанс одночасної
гри під егідою Міжнародної шахової федерації.
36.

4 грудня 2018 р.

З нагоди 25-річчя Факультет економіки моря НУК імені адмірала Макарова
видав яскравий підручник.
В Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
відбулася презентація підручника «Економіка моря», автором якого став декан
Факультету економіки моря Володимир Парсяк.
37.

10 грудня 2018 р.

Студенти НУК імені адмірала Макарова здобули перемогу у відкритому
конкурсі короткометражного кіно, відеороликів, присвячених правам людини!
10 грудня у Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській
області відбулося нагородження студентів за учать у відкритому конкурсі
короткометражного кіно, відеороликів, присвячених правам людини. У конкурсі
взяли участь усі ВНЗ міста. В тому числі, цікавий та змістовний відеоролик
підготували Факультет морського права. (відеосюжет + стаття).
38.

22 грудня 2018 р.

Активісти Первинної профспілкової організації студентів та кафедри
менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова підтримали воїнів АТО.
21 грудня з нагоди Дня святого Миколая студенти передали пакунок зі
смаколиками та речами першої необхідності бійцям. Речі були придбані на гроші,
зібрані під час благодійного концерту, який проходив в НУК ім. адмірала Макарова
та за підтримки Профспілки студентів НУК.
39.

27 грудня 2018 р.

Новорічне привітання ректора Національного університету кораблебудування
ім. адмірала Макарова Євгена Трушлякова. (відео)
40.

28 грудня 2018 р.

Студенти Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова та волонтери студентського руху CAMPUS UKRAINE влаштували
Різдвяне свято для наших захисників
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