
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2019 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

1 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2019 РІК 

РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ 

АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ТРУШЛЯКОВА ЄВГЕНА ІВАНОВИЧА 

 

 

 

Укладач Трушляков Євген Іванович 

 

 

 

Затверджено Конференцією трудового колективу НУК від 14.01.2020 р. 

 

 

 

 

 

Миколаїв ● НУК ● 2019 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2019 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

2 
 

  

 

УДК 378(477.73)  

ББК 74.58(4Укр-4Мик) 

      З-43  
 

 

Укладач: Трушляков Є.І., ректор Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

 

 

Затверджено Конференцією трудового колективу НУК  

(протокол № 1 від 14.01.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про діяльність за 2019 рік ректора Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова Трушлякова Євгена Івановича / 

укл. Є.І. Трушляков. – Миколаїв : НУК, 2019. – ___с. 

 

Подано результати діяльності за 2019 рік ректора НУК 

Трушлякова Є.І. Розглянуто досягнення студентів і працівників НУК у 

науковій, освітній, міжнародній, соціальній сферах, а також у спорті та 

фізичній культурі.  

Призначено для широкого кола читачів.  

УДК 378(477.73)  

ББК 74.58(4Укр-4Мик)  

 

 

 

 

© Трушляков Є.І., укладання, 2019  

© Національний університет кораблебудування  

    імені адмірала Макарова, 2019 

 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2019 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

3 
 

ЗМІСТ 

 

Оглавление 
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСИТЕТУ ................................................................................... 5 

1.1 ІСТОРИЧНА ДОВІДКА РОЗВИТКУ НУК ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА ............................................................ 6 

1.2 КЕРІВНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА ............ 11 

1.3. ГОЛОВНІ ПОДІЇ ТА ДОСЯГНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ 

АДМІРАЛА МАКАРОВА В 2019 РОЦІ ................................................................................................................ 13 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ .......................................................................... 29 

2.1. СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НУК ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО 

СТАНДАРТУ ISO 9001:2015 ............................................................................................................................... 30 

2.2. ПОКАЗНИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ..................................................................................... 32 

2.3. ПОКАЗНИКИ УЧАСТІ СТУДЕНТІВ НУК У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТСЬКИХ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАДАХ 

2018-2019 Н.Р. .................................................................................................................................................. 34 

2.4. СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ВИПУСКНИКІВ НУК ТА БАЗИ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ ............................. 35 

2.5. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТОМ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ 

«ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» ТА «ПРО ОСВІТУ» ........................................................................................................... 39 

2.6. РОБОТИ ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ САЙТУ НУК ТА ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ........................................................................................ 41 

2.7. РЕЗУЛЬТАТИ СТАЖУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ............. 42 

2.8. АКРЕДИТАТІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ НА ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ..................................................................................................................................................... 44 

2.9. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ......................................................................................... 45 

2.10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДГОТОВКУ АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ В 2019 РОЦІ ........................................... 48 

2.11. РОБОТА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ НУК У 2019 РОЦІ ................................................................................... 55 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2019 РІК .............................................................................. 65 

3.1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НУК ......................................................................... 66 

3.2. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ДОГОВОРІВ СПІВПРАЦІ НУК У 2019 РОЦІ ........................................................................ 68 

3.3. МОЛОДІ ВЧЕНІ .......................................................................................................................................... 81 

3.4. КОНФЕРЕНЦІЇ, ВИСТАВКИ, ФОРУМИ, КОНКУРСИ ...................................................................................... 88 

3.5. ПАТЕНТИ ТА ОХОРОННІ ДОКУМЕНТИ ...................................................................................................... 100 

3.6. ПЕРІОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ВИДАННЯ ........................................................................................................ 107 

3.7. ВІДЗНАКИ ................................................................................................................................................ 118 

3.8. НАУКОВИЙ ОБ’ЄКТ, ЩО СТАНОВИТЬ НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ «НАДВИСОКОВАКУУМНИЙ 

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ВВУ-1 Д» .............................................................................. 127 

3.9. НАУКОВІ СУДНА НУК ............................................................................................................................... 128 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2019 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

4 
 

3.10. НАВЧАЛЬНО-ТРЕНАЖЕРНИЙ СТЕНД СУДНОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ......................................................... 129 

4. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ НУК .......................................................................................................... 131 

4.1 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ НУК. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ............................................................... 132 

4.2 ІНОЗЕМНІ ДЕЛЕГАЦІЇ В НУК ...................................................................................................................... 142 

4.3 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА .................................................... 146 

4.4 ЗАКОРДОННА ДІЯЛЬНІСТЬ НУК ................................................................................................................ 149 

4.5  МІЖНАРОДНІ УГОДИ НУК В 2019 РОЦІ .................................................................................................... 153 

4.6  ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ .......................................................................... 154 

4.7. ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ТА МОВНА ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ......................................... 155 

4.8  СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА РОБОТА ННЦМС НУК ....................................................................................... 156 

5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НУК ............................................................................. 160 

5.1 ДАНІ ПРО КОШТИ, ОТРИМАНІ НУК ЗА 2019 рік ........................................................................................ 161 

5.2  ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НУК ІМ. АДМ. МАКАРОВА У 2019 Р. .............................................................. 167 

6. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА, СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 

НУК .................................................................................................................................................................. 173 

6.1  МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ТА СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ .............................................................. 174 

7. ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ НУК ЗА 2019 РІК .............................................................................. 178 

7.1  РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ НУК У 2019 РОЦІ .................................................................................................. 179 

8. РОБОТА З РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  ТА СПОРТУ В НУК................................................ 194 

8.1  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В НУК У 2019 

РОЦІ ............................................................................................................................................................... 195 

8.2  СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА В НУК У 2019 РОЦІ .................................................................................. 200 

9. ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У НУК. ЮРИДИЧНА СЛУЖБА 

НУК. ................................................................................................................................................................. 207 

9.1  ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В НУК У 2019 РОЦІ ...................................................................... 208 

9.2  ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ НУК У 2019 РОЦІ ............................................................................... 210 

ДОДАТКИ ........................................................................................................................................................ 213 

НУК У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У 2019 РОЦІ ..................................................................................... 213 

 

 

 

  



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2019 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

УНІВЕРСИТЕТУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2019 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

6 
 

1.1 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, 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».  
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За 99-річну історію в університеті підготовлено більше 105 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». 

Університет забезпечує підготовку інженерних та наукових кадрів високої 

кваліфікації – молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів денної та заочної форм 

навчання; сучасний рівень наукових досліджень і підготовки викладачів, кандидатів і 

докторів наук.  

Сьогодні до складу НУК входять: 5 науково-навчальних інститутів, 4 факультети, 

5 навчально-наукових центри, науково-дослідна частина, наукова бібліотека, філії у 

Херсоні та Первомайську, Коледж корабелів та Первомайський коледж, Морехідна 

школа, навчально-консультаційні центри у шести містах України та два закордонних, 

Морський ліцей ім. професора Александрова та Академія гардемаринів. В університеті 

навчаються біля 8000 студентів на наступних рівнях вищої освіти: молодший спеціаліст, 

бакалавр, магістр. Усього за 31-ю спеціальністю та 55-ю освітніми програмами 

магістерського рівня та 52-ма освітніми програмами бакалаврського рівня. На кінець 

2019 року в університеті акредитованими є 45 освітніх програм. 

В університеті навчається 72 аспірантів за програмами підготовки Ph.D. 

Навчально-виховний процес у НУК забезпечують 63 кафедри (з урахуванням філій), 

серед яких 46 є випусковими. Загальна кількість співробітників університету становить 

1060 осіб, 514 чоловіків та 546 жінок. На кафедрах НУК працюють 501 (з них 483 

штатних) педагогічний працівник, з яких 90 (з них 83 штатних) професорів, 65 (з них 58 

штатних) докторів наук, 275 (з них 268 штатних) кандидатів наук, 273 (з них 266 штатних) 

доцентів. Технічний та допоміжний персонал університету складає 559 осіб. Серед 

закладів вищої освіти в Миколаївській області НУК протягом багатьох років посідає 

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-експертні ради, науково-технічні 
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ради за напрямками досліджень, наукові школи: «Плазмохімічна інтенсифікація 

процесів горіння вуглеводневих палив», засновник: Романовський Г.Ф., д.т.н., професор, 

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі 

науки і техніки; послідовник: Сербін С.І., д.т.н., професор. Рік заснування – 1984. 

Підготовлено 2 доктора та 15 кандидатів наук, в теперішній час працює 2 доктора наук, 

4 кандидатів наук. Заплановані захисти – 2 докторські  та 1 кандидатська дисертації. 

«Перспективні енергетичні технології», засновники: Тимошевський Б.Г., д.т.н., 

професор та Ткач М.Р., д.т.н., професор. Рік заснування – 1982. Підготовлено 1 доктор та 

8 кандидатів  наук, в теперішній час працюють 2 доктора наук, 8 кандидатів наук. 

Заплановані захисти – 1 докторська та 1 кандидатська дисертації. «Технології 

комбінованого виробництва енергії, тепла та холоду в стаціонарній і транспортній 

енергетиці та aгропромисловому комплексі», засновник: Радченко М.І., д.т.н., 

професор, Заслужений винахідник України. Рік заснування – 1981. Підготовлено 1 доктор 

наук, 14 кандидатів наук, в теперішній час працює 1 доктор наук, 11 кандидатів наук. 

Заплановані захисти – 3 дкотроські та 5 кандидатських дисертацій. «Інтенсифікація 

переносу у багатофазних середовищах для екологічних та ресурсозберігаючих 

технологій», засновник Рижков С.В., д.т.н., професор, академік АТК України, 

Заслужений працівник освіти України, послідовник: Шевцов А.П., д.т.н., професор, та 

Димо Б.В., канд. техн. наук, професор. Рік заснування – 1970, підготовлено 3 доктори та 

14 кандидатів наук, в теперішній час працює 3 кандидати наук. Заплановано захист 1 

докторської дисертації та 2 кандидатських дисертацій. «Термогазодинамічне 

вдосконалення і екологічна безпека енергетичних установок», засновник Шевцов А.П., 

д.т.н., професор, рік заснування 1995, підготовлено 1 доктора і 2 кандидатів наук, в 

теперішній час працює 2 доктори наук, 3 кандидати наук. Заплановані захисти – 1 

докторська та 2 кандидатські дисертації. «Системи життєзабезпечення 

герметизованих об’єктів», засновник Захаров Ю.В., Заслужений діяч науки України, 

д.т.н., професор. Рік заснування – 1965. Послідовник: кандидат технічних наук, професор 

Трушляков Є.І. Підготовлено 1 доктор наук, 41 кандидат наук, в теперішній час працює 

4 кандидата наук. Планується до захисту 1 докторська дисертація (2020 р.) та 3 

кандидатські та PhD-дисертаці] (2020-2021 роки). «Енергоефективність і екологічність 

суднових енергетичних установок», засновники: Горбов В.М., к.т.н., професор та 

Шостак В.П., к.т.н., професор. Рік заснування 1992. Підготовлено 1 доктора та 16 

кандидатів наук, в теперішній час працює 8 кандидатів наук. Заплановані захисти – 2 

докторські  та 5 кандидатських дисертацій. «Робочі процеси у теплових двигунах та 

енергетичних установках та системах», засновник: Мошенцев Ю.Л., к.т.н., професор. 

Рік заснування 1973, підготовлено 5 кандидатів  наук, в теперішній час працює 4 

кандидата наук. «Динаміка, міцність і основи трибології машин і механізмів», 

засновник: Попов О.П., д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України. Рік 

заснування 1990. Підготовлено 1 доктора та 8 кандидатів  наук, в теперішній час працює 

1 доктор наук, 3 кандидата наук. Заплановані захисти – 1 кандидатська дисертація. 

«Підводна техніка», засновники: Александров М.М, доктор технічних наук, професор 

та Вашедченко А.М., кандидат технічних наук, професор; послідовник: Блінцов В.С., 

доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат 
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Державної премії України в галузі науки і техніки. Рік заснування - 1985. Склад - 2 

доктори наук, 9 кандидатів наук. Підготовлено 2 докторів наук та 25 кандидатів наук. 

Плануються захисти 5 кандидатських дисертацій (2019-2020 роки) та 1 докторської 

дисертації (2021 рік). «Морехідність суден». Засновник: Ю.В. Ремез, доктор технічних 

наук, професор, послідовник: В.О. Нєкрасов, доктор технічних наук, професор, лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки. Наукова школа підготувала 5 докторів 

та і 9 кандидатів технічних наук. В даний час роботу наукової школи продовжують 

доктори наук, професори Л.М. Дихта, В.О. Нєкрасов, С.Б. Приходько. Керує роботою 

наукової школи д.т.н. проф. В.О. Нєкрасов. Заплановані захисти – 1 кандидатська. 

«Проектування суден». Засновник: к.т.н., професор А.М. Вашедченко. Рік заснування 

1985. У рамках школи створено передові методи оптимізаційного проектування суден, 

які продовжують бути актуальними і у даний час. Новий зміст і розвиток цих методів 

отримано в результаті робіт професора Нєкрасова В.О. зі створення стохастичною теорії 

проектування суден, розвитку концептуального проектування за напрямками продукт-

орієнтованого і систем-орієнтованого проектування. Наукова школа підготувала 23 

кандидати технічних наук і одного здобувача докторського ступеня. В даний час 

науковою школою проектування суден керує д.т.н. проф. В.А. Некрасов. Планується 

захист 1 докторської (2020 рік) та 2 кандидатських дисертацій. «Проектування та 

виробництва конструкцій із композиційних матеріалів». Ініціаторами заснування 

були Архангородський О.Г., доктор технічних наук, професор (1955-1979) та канд. техн. 

наук Попов В.Г. (1955-1979). Послідовник Бурдун Є.Т. кандидат технічних наук, 

професор НУК. У 1991 р. відкрито інженерну спеціальність: «Проектування та 

виробництва конструкцій із композиційних матеріалів». У 1994р. наказом ректора НУК 

№198 від 18.07.1994 р. створена відповідна кафедра, наукова школа та лабораторія. 

Результатами діяльності останньої є захист 8 кандидатських дисертацій. Всього за всі 

роки існування школи було захищено 19 кандидатських та 1докторська дисертації. 

Заплановані захист – 1 докторська, 2- кандидатських. Кадровий склад станом на 2019р.: 

к.т.н професор - 1, к.т.н. доцентов - 4, наукових співробітників -1. «Ідентифікація 

нелінійних стохастичних диференціальних систем», засновник: Приходько С.Б., 

доктор технічних наук, професор, член Міжнародної асоціації інженерів (IAENG). Рік 

заснування 2001. За останні 5 років підготовлено одна докторська та дві кандидатських 

дисертацій. Наразі у рамках наукової школи в НУК працюють один доктор технічних 

наук і 2 кандидата технічних наук. Накопичений досвід дослідницьких та практичних 

робіт, підготовка аспірантів та результати досліджень останніх років дають підстави для 

планування захисту двох робіт на здобуття ступеню кандидата технічних наук  на період 

наступних 5 років. «Емпірична програмна інженерія», засновик: Приходько С. Б., 

доктор технічних наук, професор, член Міжнародної асоціації інженерів (IAENG). Рік 

заснування 2013. Підготовлено 2 кандидатські дисертації. Наразі у рамках наукової 

школи в НУК працюють один доктор технічних наук і 2 кандидата технічних наук. 

Накопичений досвід дослідницьких та практичних робіт, підготовка аспірантів та 

результати досліджень останніх років дають підстави для планування захисту шести 

робіт на здобуття ступеню кандидата технічних наук на період наступних 5 років. 

«Управління проектами та програмами», засновник: Кошкін К.В., доктор технічних 
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наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії 

України в галузі науки і техніки., послідовник Чернов С.К., доктор технічних наук, 

професор, Заслужений робітник промисловості України, лауреат Державної премії 

України в галузі науки і техніки. Рік заснування 2001. Тільки за останні 6 років захищено 

2 докторські та 7 кандидатських дисертацій. Наразі у рамках наукової школи працюють 

2 доктори технічних наук і 11 кандидатів технічних наук. Накопичений досвід 

дослідницьких та практичних робіт, підготовка аспірантів та результати досліджень 

останніх років дають підстави для планування захисту двох докторських дисертацій та 

шести робіт на здобуття ступеню кандидата технічних наук  на період наступних 5 років. 

«Математичне моделювання фізичних властивостей речовин та фізичних процесів, 

які протікають в технологічному обладнанні та енергетичних установках», 

засновик: Мочалов О.О., доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і 

техніки України. Рік заснування 1990 р. в результаті співробітництва з ІТТФ, ФТІМС. 

Наразі у рамках наукової школи працюють 2 доктори технічних наук і 6 кандидатів 

технічних  та фізико-метематичних наук. На період 2019-2023 рр. планується захист 1 

докторської дисертації. «Енергоефективні перетворювачі електроенергії», засновник: 

Павлов Г.В., доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України. 

Рік заснування 1990 р. У складі наукової школи працюють 1 доктор та 5 кандидатів 

технічних наук. Захищено – 1 докторська, 5 кандидатських. Заплановано захисти 2 

докторських дисертацій та 1 кандидатської дисертації. «Сучасні проблеми 

автоматизації, підвищення якості електроенергії, енергоефективності та 

енергозбереження в автономних системах», засновник: Рябенький В.М., доктор 

технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України. Рік заснування 1981. 

У складі школи працюють 2 доктори технічних наук та 7 кандидатів технічних наук. За 

роки існування наукової школи захищено 1 докторську та більше 20 кандидатських 

дисертацій. На наступні 5 років заплановано захист 4 кандидатських дисертацій та 1 

докторської дисертації. «Енергозбереження в електроприводі», засновник: Локарєв В.І., 

доктор технічних наук, професор. Послідовник: Волянська Я.Б., кандидат технічних 

наук, доцент. У складі наукової школи сьогодні працюють 1 доктор та 2 кандидати 

технічних наук. Планується захист однієї докторської дисертації (2020 рік) та однієї 

кандидатської дисертації (2021 рік). «Вібротехніка та віброзахист у технічних 

системах», засновник к.т.н., проф. Гуров А.П. Рік заснування – 1980. У складі школи 

працюють 2 кандидати наук. Підготовлено 5 кандидатів техн. наук. Планується захист 3-

х кандидатських та однієї докторської дисертації. «Паяння та зварювання тиском у 

вакуумі». Засновник доц. Сафонов О.І., послідовник: Квасницький В.Ф., доктор 

технічних наук, професор, лауреат Премії Кабінету міністрів СРСР, Лауреат Державної 

премії в галузі науки і техніки України, Заслужений працівник народної освіти України. 

Рік заснування 1965. За результатами роботи захищено 2 докторські дисертації та 14 

кандидатських. В теперішній час працює 1 доктор наук, 6 кандидатів наук. Заплановані 

захисти – 2 докторські, 1 кандидатська. «Інформаційне моделювання 

інфраструктурних енергетичних проектів та програм». Засновник – д.т.н., професор 

Харитонов Ю.М. Рік заснування 1998 р. Підготовлено 1 доктор технічних наук, 3 

кандидати технічних наук. У складі школи працюють 2 доктори наук, 3 кандидати наук. 
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Заплановані захисти – 4 кандидатьскі дисертації. «Поліметричні та кібернетичні 

системи забезпечення безпеки суден та інших об’єктів морської інфраструктури на 

всіх стадіях їх життєвого циклу (у проектуванні та в ході експлуатації)». Школа 

заснована у 1983 році. Засновник: Олександров М.М., доктор технічних наук, професор. 

Послідовник: Жуков Ю.Д., доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії 

в галузі науки і техніки України. Підготовлено - 2 доктора та 11 кандидатів технічних 

наук. У складі школи працюють докторів - 3, кандидатів наук – 5. «Теоретико-

методологічне забезпечення трансформаційних процесів у діяльності операторів 

ринку на засадах корпоративного управління». Школа заснована у 1983 році. 

Засновник: Парсяк В.Н. доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і 

техніки України, дійсній член Академії економічних наук України, декан Факультету 

економіки моря НУК. Впродовж п’яти останніх років підготовлено 2 підручника, 25 

методичних розробок, видано 5 монографій, надруковано 50 статей. Частина з них – у 

виданнях, які зареєстровано у наукометричних базах Scopus та Web of Science.  

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». 

 

1.2 КЕРІВНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

 

Трушляков Євген Іванович, ректор Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК), кандидат 

технічних наук, доцент, професор НУК.  

Вся трудова та науково-педагогічна діяльність Є.І. Трушлякова 

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 по 
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травень 2018 року працював на посаді проректора з науково-педагогічної роботи та 

міжнародної діяльності (першого заступника ректора) НУК, з червня 2018 року за 

результатами конкурсу обрано на посаду ректора НУК. 

 Як науковець і організатор вітчизняної освіти 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 20 новими для НУК напрямками, спеціальностями та 

освітніми програмами. 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 нарощував обсяги підготовки іноземних студентів та аспірантів, розширював 

тематику міжнародних досліджень, проводив міжнародні науково-технічні конференції. 

За термін його роботи проректором кількість іноземних студентів зросла майже в 10 разів 

(зараз в НУК більше 1200 іноземних студентів з 18 країн світу), НУК увійшов в топ-10 

українських технічних університетів за кількістю іноземних студентів, за 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 

2014 р. проводив дослідження в Мічиганському університеті за підтримки фонду 

Вайзера, в 2015, 2016 та 2018 роках читав курси лекцій в Університеті науки та технологій 

провінції Цзянсу (КНР). Науковий керівник декількох  міжнародних науково-освітніх 

проектів. 

Приймає активну участь в організаційно-громадській роботі, зокрема в діяльності 

українського Фулбрайтівського кола, був головою Ради Морського ліцею ім. проф. 

Александрова, 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 
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науково-технічної ради НУК, міжнародний експерт з навколишнього середовища та 

енергетики Університету науки та технологій провінції Цзянсу (КНР), член керівництва 

Ради промисловців та підприємців Миколаївщини.  

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), Почесною відзнакою Голови Миколаївської ОДА 

«Святий Миколай Чудотворець» ІІІ ступеня (2018) та відзнакою Миколаївської обласної 

ради «За заслуги перед Миколаївщиною» ІІ ступеня (2019). В 2008 році Є.І. Трушлякова 

відзначено як «Кращого науково-педагогічного працівника (номінація – Вища освіта)», а 

в 2016 році – національним сертифікатом «Спеціаліст року». 

Характерними рисами Трушлякова Є.І. є його ерудиція, вміння організовувати 

роботу, наполегливість у досягненні поставленої мети, любов до праці. Досвідчений 

вчений, організатор та викладач, який щиро ділиться своїми знаннями з молодим 

поколінням. 

 

1.3. ГОЛОВНІ ПОДІЇ ТА ДОСЯГНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА В 2019 РОЦІ 

 

Виконано в повному обсязі держзамовлення на підготовку магістрів, 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. 

Станом на 1 січня 2020р. НУК 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.  

Подовжено освітню підготовку іноземних громадян КНР, Грузії за всіма спільними 

програмами та здійснено чергові випуски відповідних фахівців. Продовжено ефективну 

роботу Навчально-наукового центру міжнародного співробітництва, Центру зв’язків з 

громадськістю та Центру охорони та безпеки НУК, вдосконалено роботу за проектом 

відеоспостереження в усіх корпусах та гуртожитку №1 НУК. 

Розпочато роботи щодо впровадження у навчальному процесі НУК дуальної системи 

освіти. Досягнуто домовленості з рядом підприємств та компаній Миколаєва щодо 

спільної підготовки за дуальною системою навчання (ПАТ «Завод Екватор», MDEM, 

«Південна суднобудівна компанія», ТОВ «Нібулон»), проведено консультації з проблем 

впровадження дуальної освіти керівництвом Федерації роботодавців України у місті 

Кропивницькому, й на підприємстві «Ельворті груп» (П.Л. Штутман). 
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Згідно з наказом МОН України від 20.06.2019 №851 передано майно 

відокремленого підрозділу «Миколаївський факультет Державного університету 

інфраструктури та технологій», яке розташовано на земельній ділянці за адресою вул. 

Морехідна, 2, на баланс Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова, чим було закладено можливість створення центру базової морської підготовки 

для забезпечення висококваліфікованими фахівцями галузей економіки регіону, зі 

здійсненням безперервної багатоступеневої спеціалізованої освітньої підготовки. 

Наказом ректора НУК затверджено рішення Вченої Ради НУК від 25.05.2018, 

протокол № 5, про створення відокремленого структурного підрозділу НУК ім. адм. 

Макарова без права юридичної особи «Миколаївська морехідна школа НУК ім. адмірала 

Макарова», яке стало правонаступником Миколаївського ПТУ «Морехідна школа». 

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. 

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.   
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Але 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 «Миколаївська морехідна школа НУК ім. адмірала 

Макарова», 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 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 -–«Матрос», 

«Моторист», «Електрик судновий», «Стюард», «Судновий електрогазозварник», 

«Судновий тесля». Навчання майбутніх фахівців у морехідній школі у складі НУК ім. 

адмірала Макарова буде мати ряд особливостей та переваг: 

- 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; 
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- 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 . 
Для забезпечення ступеневої підготовки фахівців випускники морехідної школи 

мають можливість у подальшому зарахуванні до НУК ім. адмірала Макарова для 

отримання різних освітньо-кваліфікаційних рівнів – молодший спеціаліст, бакалавр,  

магістр та доктор філософії. Перший набір до морехідної школи НУК планується 

здійснити влітку 2020 року. 

 

 

У 2019 році Національним університетом кораблебудування імені адмірала 

Макарова було ліцензовано нові спеціальності: 

1. За бакалаврським рівнем вищої освіти:  

- спеціальність 053 «Психологія» – 160 осіб (з урахуванням строку навчання) Наказ 

МОНУ від 07.05.2019 р. № 466-л; 

- спеціальність 061 «Журналістика»  – 400 осіб (з урахуванням строку 

навчання) Наказ МОНУ від 26.12.2019 р. № 1020-л. 

2. За рівнем молодшого бакалавра ліцензовано спеціальність 073 «Менеджмент»

 –50 осіб (з урахуванням строку навчання) Наказ МОНУ від 24.05.2019 р. № 661-л. 

Розширено ліцензований обсяг за спеціальністю 073 «Менеджмент» на 
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магістерському рівні вищої освіти до 300 осіб (з урахуванням строку навчання) Наказ 

МОНУ від 21.02.2019 р. № 158-л 

У Коледжі корабелів НУК здійснено започаткування провадження освітньої 

діяльності за професією 7212 «Електрогазозварник» Наказ МОНУ від 21.12.2019 р. № 

1010-л. 

Переоформлено ліцензію Коледжу корабелів НУК щодо права здійснення освітньої 

діяльності у сфері фахової передвищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», 

75 осіб,  Наказ МОНУ від 19.12.2019 р. № 1015-л. 

27 вересня 2019 року в НУК у рамках Х Міжнародної науково-технічної 

конференції «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці» відбувся круглий стіл 

«Проблеми створення науково-дослідного флоту України». 

Питання про перспективи розроблення ескізного проекту українського дослідного 

океанографічного судна нового покоління обговорювалось у липні 2019 року в Києві на 

нараді, проведеній керівництвом Міжвідомчої координаційної ради з питань морських 

досліджень Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України з 

метою реалізації положень Морської доктрини України на період до 2035 року. Для 

участі в обговоренні зазначеного питання було запрошено представників НУК, а також 

державної установи «Держгідрографія» Державної служби морського та річкового 

транспорту України (ДУ «Держгідрографія»), Наукового гідрофізичного центру НАН 

України та Благодійної організації «Морський благодійний фонд». За підсумками наради 

було схвалено пропозицію учасників про необхідність ініціювання пілотного науково-

технічного проету «Науково-технічна розробка ескізного проекту 

багатофункціонального океанографічного дослідного судна». 

Першим кроком на шляху здійснення цього проекту і став зазначений круглий стіл. 

Участь у його роботі взяли представники Кораблебудівного навчально-наукового 

інституту НУК, а також ДУ «Держгідрографія», Наукового гідрофізичного центру НАН 

України, Міжвідомчої координаційної ради, Клайпедського університету (Литва) та ін. 

Керівництво НУК погодилося на замовлення ДУ «Держгідрографія», Наукового 

гідрофізичного центру НАН України та Благодійної організації «Морський благодійний 
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фонд» здійснити науково-технічне розроблення ескізного проекту українського 

багатофункціонального океанографічного дослідного судна нового покоління для його 

експлуатації в Азово-Чорноморському басейні з урахуванням досвіду фахівців 

Клайпедського університету, набутого при проектуванні й експлуатації науково-

дослідницького судна «Мінтіс» (прапор Литви). 

 

Значною подією в житті університету також стало підписання Меморандуму про 

співробітництво між НУК та Міністерством екології та природних ресурсів України 

ректором університету та Міністром О.М. Семераком у серпні 2019 року. Метою 

Меморандуму є взаємодія та сприяння відповідно до законодавства діяльності між НУК 

та Мінприроди 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, проходження практики в структурних підрозділах 
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Мінприроди, проведення інших освітніх та просвітницьких ініціатив як в Міністерстві, 

так і в регіоні. 

З метою ефективного використання світового досвіду та досягнень науки в рамках 

виконання завдань Меморандуму про співробітництво між НУК та Міністерством 

Інфраструктури України університетом проведено попередні дослідження 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. Проведено консультації  

щодо створення при Миколаївській ОДА, за ініціативою НУК, «Агенції із захисту прав 

моряків» згідно з попередньої домовленності з Міністерством інфраструктури і 

представником ВР із захисту прав людини (Денисова Л.Л.). 

Продовжено співпрацю НУК з 198 Навчальним центром ВМС ЗСУ і в/ч А 3163 

ВМС ЗСУ, а також з 73 Морським Центром сил спецпризначення, проведено заходи 

за домовленністю з керівництвом в/ч А3163 щодо спільного 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. Організовано проведення 

підвищення кваліфікації співробітників окремого складу в/ч А 3163 Центру підготовки 

курсантів ВМС України безкоштовно, на громадських засадах, в рамках договору  про 

співробітництво й вручені відповідні посвідчення викладачам-військовослужбовцям в/ч 

А 3163 ВМС ЗСУ щодо надбання ними знань і навичок для навчання особистого складу 

військової частини при проходженні військової служби за контрактом або за строкової 

служби на березі та на боєвому кораблі. 

Продовжено консультації з керівництвом Національного антарктичного 

наукового центру України (керівник Дикий Є.О.) щодо напрямів співробітництва між 
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НУК та НАНЦ України, перш за все щодо спільного проекту по дослідженню 

антарктичного шельфу засобами підводної техніки, а також проходження практики та 

працевлаштування студентів спеціальності «Морський та річковий транспорт» (механіки 

та електромеханіки). 

Укладено договір «Про встановлення і розвиток співробітництва» з ДНДЕКЦ МВС 

України (№ 3-19/2209 від 01.08.2019р.). Організовано і проведено (11–16 листопада 

2019р.) пілотний проект щодо підвищення кваліфікації 26 співробітників ДНДЕКЦ МВС 

України з м. Києва за спеціальністю 10.9 «Дослідження комп’ютерної техніки та 

програмних продуктів» в рамках відповідного договору про співробітництво. Досягнута 

домовленість (лист № 19/9-27519  від 17 грудня 2019р.) про виконання наступного заходу  

щодо  підвищення кваліфікації співробітників ДНДЕКЦ  МВС України  у квітні 2020 р. 

за спеціальністю 10.9 для 14 осіб, 6.1 «Дослідження фотозображень та технічних засобів 

їх виготовлення» для 28 осіб, й 6.2 «Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за 

матеріальними зображеннями» загалом біля 80 осіб – судових експертів.  

Організовано й проведено заходи в ННЦ ПДО по підвищенню кваліфікації певних 

посадових осіб Держаної рибної Агенції України щодо безпеки діяльності. Розроблено і 

прийнято до виконання навчальний план, конспект лекцій з наступним наданням освітніх 

послуг за замовленням на госпрозрахункових засадах. 

Згідно з договором з керівництвом Енергетичної митниці України (м. Київ) 

проводяться навчання з підвищення кваліфікації її співробітників щодо контролю 

ввозу/вивозу паливно-мастильних матеріалів через державний кордон України. Виконане 

навчання першої групи фахівців Енергетичної митниці України (квітень 2019р.) за 

господарським договором щодо підвищення кваліфікації з врученням відповідних 

посвідченнь про надбання знань, необхідних для забезпечення професійної діяльності. 

Вченою Радою НУК схвалено (27.06.2019р.) пропозицію фахівців суднобудування, 

за ініціативою НУК (на 60-річчя ХСЗ ім. Комінтерну від 22.10.2011р.), щодо 

започаткування професійного свята «День суднобудівника України». Надано звернення 

до голови Миколаївської ОДА (від 01.10.2019р. № 60-01/4482) за підтримкою АСУ 
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«Укрсудпром» (від 10.07.2019р. № 31-19). Голова ОДА звернувся до Президента України 

(вх. від 11.11.2019р. № 222/58354-01) та Кабінету Міністрів (вх. від 29.11.2019р. № 02-

10/2612) про призначення свята «День суднобудівника України» на 3-тю неділю липня. 

У 2019 році ректором університета підписано договори про співробітництво с МСП 

«Ніка-Терра», а також Меморандум про наміри співробітництва у створені Кластеру 

морського сервісу, який підтримали вісім підприємств морегосподарського комплексу 

Миколаївщини, суднобудівні верфі, проектні організації й міська влада м. Миколаєва, 

Угоди про двосторонню співпрацю в галузі підготовки спеціалістів між НУК та 

Очаківською міською радою, між НУК та міською радою м. Южний про створення 

представництва університета у м. Южний. 

 

 

Підписання договору про співробітництво між НУК та МСП «Ніка-Терра» 

На засіданні Круглого столу «Відродження суднобудування України» 30.05.2019р. 

в м. Миколаєві, за підтримкою АСУ «Укрсудпром», підготовлені і внесені пропозиції 

НУК в вигляді доповіді щодо відновлення та розвитку суднобудування України шляхом 

створення Технопарків – поєднуючи потенціали університетів, науково-дослідних 
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структур, промислових підприємств та суб’єктів інфраструктури регіонального, 

загальнодержавного та міжнародного рівнів. Вченою Радою НУК прийнято рішення 

(протокол № 10 від 25.10.2019 р.) про створення Технопарку НУК «Науково-виробничих 

інновацій у море-господарському комплексі України» і затверджено наказом ректора № 

286 від 03.12.2019р. Тимчасове Положення про технопарк. 

За ініціативою НУК оформлено пропозицію будівництва Ніжньої набережної від 

Миколаївського суднобудівного заводу до 8-го причалу яхт-клубу. Подано звернення до 

Голови Миколаївської ОДА (від 03.10.2019р. № 60-05/4505) за підписами керівників 5-х  

ЗВО міста та 7-мі підприємств. Готується проведення громадських слухань задля 

отримання підтримки ініціативи НУК громадскістю міста. 

Під керівництвом професора Казарезова А.Я. розроблено проект варіанту 

наплавного мосту для використання в районі с. Гур’євка на термін ремонту 

Варварівського мосту і передано до Міськвиконкому м. Миколаєва, як пропозицію від 

НУК ім. адм. Макарова, задля запобігання транспортних проблем нашого міста. На 

підставі досягнутої домовленності розроблено і надано керівництву ТОВ СП «Нібулон» 

варіант пропозиції щодо проектування, виготовлення і встановлення наплавного мосту 

замість паромної переправи, що планує побудувати ТОВ СП «Нібулон», на період 

ремонту «Варварівського мосту». 

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, яку було затверджено восени 2019р. 

У 2019 році у відповідності до наказу про спільну діяльність між Міністерством 

освіти і науки України та Державним агентством з енергоефективності на базі Центру 

прикладних досліджень в енергетиці започаткована робота щодо сертифікації 
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енергоменеджерів. У відповідності до плану заходів спільної діяльності Міністерства 

освіти і науки України з Державним агентством з енергоефективності передано Центру 

прикладних досліджень в енергетиці НУК низку обладнання, яке використовується в 

навчальному процесі та при наукових дослідженнях. У 2019 році обладнання пройшло 

техніко-технологічне налагодження та повністю введено в експлуатацію. Особливо слід 

відмітити, що вперше в університеті виконано науково-госпрозрахункову роботу за 

результатами участі у тендерних процедурах. Загальна вартість робіт становила 650 

тис.грн., виконавець – Центр прикладних досліджень в енергетиці (керівник професор 

Харитонов Ю.М.). 

За ініціативою Факультету морської інфраструктури в НУК організовано та 

проведено конкурс «Морська справа–2019» , засновник –  «Фонд Бориса Колесникова», 

6 студентів університету стали переможцями конкурсу. 

В рамках заходів до 100-ліття НУК Вченою Радою прийнято рішення (протокол 

№11 від 29.11.2019р) про створення «Асоціації випускників НУК ім. адм. Макарова» і 

затверджено наказом ректора (№ 300 від 13.12.2019р.) «Положення про Асоціацію 

випускників НУК ім. адм. Макарова». Розроблено проект Статуту Асоціації, звернення 

до випускників НУК/УГМТУ/НКИ на трьох мовах і зразок анкети для реєстрації членів 

Асоціації. 

Укладено договір «Про встановлення і розвиток співробітництва» з ТОВ «СМГ» (№ 

2200 від 03.04.2019р.), згідно з яким виконується плідна співпраця щодо ремонту м.я. 

«Дельта». Виконано ремонт якірне-швартовного  обладнання і пристроїв, навігаційного 

обладнання (01.03.- 12.09.2019р.) силами екіпажу м.я. «Дельта».   Виконанні ремонтні 

роботи гвінторулевої групи м. я. «Дельта» за допомогою ТОВ «ЮСК» (дир. Бурковець 

С.В.) безкоштовно, з використанням ТМЦ, отриманих від Митних органів ДФС і 

Державної виконавчої служби ДФС. Виконано зачистку та ґрунтування бортової 

обшивки м. я. «Дельта» на «0»-му стапелі Миколаївської верфі «СМГ» для заміни певних 

ділянок обшивки.  
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Ремонтні роботи на м.я. «Дельта» 

 

29 листопада 2019 року відбувся візит Народного депутата України Олександра 

Пасічного до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 

Поважний гість відвідав засідання Вченої ради закладу, згадав найкращі моменти свого 

навчання у стінах «Alma Mater» та окреслив основну мету свого візиту – обговорення 
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існуючого стану та проблем реформування вищої освіти України, а також заходів щодо 

підготовки до святкування 100-річного ювілею НУК. Під час зустрічі Олександр 

Пасічний засвідчив своє щире бажання сприяти подальшому розвитку рідного закладу, 

що викликало схвалення та теплу підтримку з боку колективу. 

Після цього відбулася робоча зустріч з ректором університету Євгеном Трушляковим та 

членами ректорату. Під час зустрічі підіймались питання фінансування та обсягів 

капітальних витрат, необхідних для добудови та введення в експлуатацію лабораторного 

корпусу і навчальних приміщень Гуманітарного інституту НУК. Поважного гостя 

проінформували про стан справ з фінансуванням закладу на капітальні видатки та кроки, 

які було здійснено адміністрацією університету в напрямку розв’язання нагальних 

господарських проблем. Під час спілкування Олександр Пасічний поцікавився у 

присутніх, чи надавалась раніше якась допомога з боку Народних депутатів минулих 

скликань, МОН України, органів місцевого самоврядування і які результати при цьому 

були отримані, а наприкінці пообіцяв взяти вирішення окремих питань розвитку НУК під 

особистий контроль. 

На основі проведеного незалежного аудиту в грудні 2019 року  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. 

Також вперше отримано свідоцтво про відповідність навчально-тренажерного 

стенду суднової електростанції на відповідність вимогам технічної документації Правил 

Регистру судноплавства України.  

Представники НУК прийняли активну участь у Міжнародній конференції з 

морської безпеки за спільною ініціативою командування ВМС ЗС України та 

Міжнародного центру стратегій і безпеки, представництва НАТО в Україні. Окрім 

провідних українських експертів, участь в заході взяли Міністр оборони України Андрій 

Загороднюк, представники США, Великої Британії, Норвегії, Швеції, Туреччини, Грузії, 

інших країн-членів та партнерів НАТО. 
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Делегація НУК у складі ректора Євгена Трушлякова, проректора з науково-

педагогічної роботи Сергія Слободяна та двох аспірантів (Олексія та Костянтина 

Морозових) представила пленарну доповідь «Перспективні напрями розвитку 

суднобудування України та концептуальні рішення для ВМС» (доповідач проректор 

Слободян С.О.). За результатами доповіді командувач ВМС ЗС України адмірал Ігор 

Воронченко подякував представникам університету за плідну багаторічну співпрацю, 

наукову підтримку та підготовку кадрів для військових частин ЗС України. 

Яскравою подією року також стало проведення україно-китайського фестивалю 

«Dragon Boat Fest» за участю Генерального консула КНР в м. Одеса пана Сун Ліцюнь. Ця 

подія увійшла у «Топ-5» найкращих заходів Посольства КНР в Україні у 2019 році. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-
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2.1. СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 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 

науково - педагогічних 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, освітньо-кваліфікаційні 

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 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 
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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 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 науково-технічна 

продукція, і який у свою чергу складається із  процесів  життєвого  циклу  продукції,  

процесів  управління  й забезпечення ресурсами (допоміжні і які забезпечують процеси). 
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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. 

У листопаді 2019 року університет успішно закінчив другий цикл сертифікації 

системи управління якістю на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015 згідно якої 

НУК 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. 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. 

Таким чином розпочалася підготовка до третього циклу сертифікації університету, що 

відбудеться у січні-лютому 2021 року. 

2.2. ПОКАЗНИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

Аналіз підсумкових контрольних заходів 2019 року показав, що показники 

абсолютної успішності студентів НУК (за роками навчання) мають різницю, що не 

перевищує 10% (табл.1). 
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Таблиця 1 – Динаміка абсолютної успішності (% ) у 2017-2019 рр.  

 

№ п/п 

Категорія,  

що навчається 

Рік 

2017 2018 2019 

1. Студенти денного 

відділення 
69,3 64,8 64,7 

Сучасний стан організації навчального процесу, професійної підготовки науково-

педагогічних працівників, загальноосвітньої підготовки студентів до вступу в 

університет характеризується показником якісної успішності студентів. Динаміку зміни 

якісних показників успішності студентів НУК за період 2017-2019 рр. наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 – Динаміка зміни якісних показників успішності студентів (%)      у 2017-2019 

рр. 

 

№ п/п 

Категорія,  

що навчається 

Рік 

2017 2018 2019 

1. Студенти денного відділення 48,5 44,1 40,8 

Щороку за успіхи в навчанні студентів НУК відзначають іменними академічними 

стипендіями: Президента України – 2 особи, Верховної Ради України – 2 особи, Кабінету 

Міністрів України – 1 особа, імені М.С. Грушевського – 1 особа, а також соціальною 

стипендією Верховної Ради України – 1 особа.  

У 2019-2020 н.р. за видатні успіхи у навчанні були рекомендовані для призначення 

іменних академічних стипендій 7 студентів (табл.3). 

Таблиця 3 – Відзначення студентів за видатні успіхи у навчанні 

№ 

п/п 
Іменні стипендії 

Рік 

2017 2018 2019 

1.  Президента України 2 2 2 

2.  Верховної Ради України 2 2 2 

3.  Імені М.С. Грушевського 1 1 1 

4.  Соціальна Верховної Ради України 1 1 1 

5.  Кабінету Міністрів 1 1 1 

 Всього: 7 7 7 

 

За період з 2017 р. по 2019  р.  НУК підготував 8911 фахівців з вищою освітою за 

всіма формами навчання, у тому числі: бакалаврів – 4711, спеціалістів – 1455, магістрів – 

3142 (табл.4).  З них диплом з відзнакою отримали: бакалаврів – 254, спеціалістів – 78, 

магістрів – 435 (табл.5).   
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Таблиця 4 – Динаміка випуску фахівців у 2017-2019 рр. 

Ступінь вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) 

Рік 

2017 2018 2019 Всього 

бакалавр 1653 1541 1517 4711 

спеціаліст 912 542 1 1455 

магістр 252 1208 1322 3142 

 

Таблиця 5 – Динаміка випуску фахівців, які отримали диплом з відзнакою 

Ступінь вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) 

Рік 

2017 2018 2019 Всього 

бакалавр 82 81 91 254 

спеціаліст 30 48 0 78 

магістр 42 254 139 435 

 

2.3. ПОКАЗНИКИ УЧАСТІ СТУДЕНТІВ НУК У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 

СТУДЕНТСЬКИХ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАДАХ 2018-2019 Н.Р. 

Згідно підсумків Міністерства освіти і науки України в 2018-2019 н.р. у ІІ етапі 

Всеукраїнських студентських предметних олімпіад, що проводився в базових ЗВО 

України (наказ МОНУ від 28.11.2018 № 1313) в 16 спеціальних дисциплінах та 

спеціальностях прийняли активну участь 60 студентів НУК.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 р. №1060 

«Про підсумки Всеукраїнськоїстудентської олімпіади 2018/2019 навчального року» 

переможцями ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, призові місця зайняли у 

2018/2019 навчальному році: 

- з навчальних дисциплін: 

СОЛОМЧАК Єлизавета Валеріївна - III місце з дисципліни «Безпека життєдіяльності». 

- зі спеціальностей: 

ІВАНЧАТЕНКО Анастасія Вікторівна - II місце зі спеціальності «Екологія»; 

АФАНАСЬЄВ Владислав Юрійович - III місце зі спеціальності «Холодильні машини і 

установки»; 

ШУЛЬГА Ірина Олегівна - III місце зі спеціальності «Технології захисту навколишнього 

середовища»; 

ДОБУСАРСЬКИЙ Богдан Анатолійович - III місце зі спеціальності «Технологія та 

устаткування зварювання» (Херсонська філія НУК). 
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13-14 вересня 2019 р. на базі Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 

програмування, який одночасно є чвертьфіналом Міжнародної студентської олімпіади з 

програмування ICPC у Південному регіоні. В олімпіаді прийняли участь 44 команди із 6 

міст. 

2.4. СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ВИПУСКНИКІВ НУК ТА БАЗИ 

ПРАКТИК СТУДЕНТІВ 

На виконання ЗУ «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556 – VII (розділ IV, стаття 

13, п. 1), п.п. 11 Постанови КМУ від 15.04.2015 р. № 216 та на листа Міністерства освіти 

і науки України № 1/9-216 від 28.04.2015 р. для організації працевлаштування 

випускників в НУК створенні відповідні комісії інститутів та факультетів, які щорічно 

складають протоколи і облікові відомості. Проводиться своєчасне інформування 

випускників університету про можливі місця їх працевлаштування (за напрямами 

кафедр), що пропонуються підприємствами, установами і організаціями. Перелік діючих 

баз практик та договорів про двостороннє співробітництво НУК з підприємствами, 

організаціями та установами наведено в табл. 6. 

Таблиця 6 – Перелік діючих баз практик та договорів співробітництва НУК з 

підприємствами, організаціями та установами  

№ 

п/п 

Назва підприємства,  

організації, установи 

№ договору, 

дата підписання 
Термін дії  

1. ТОВ «Електрим-2000» 
№ 17/2 

від 24.03.2017 р. 
до 31.12.2020 р. 

2. 
ПАТ КБ, Миколаївське РУ Приват 

Банку 

№ 17/3 

від 08.04.2019 р. 
до 08.04.2024 р. 

3. ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» 
№17/4 

від 24.09.2018 р. 
до 31.12.2023 р. 

4. 

ПАТ «Судноплавна компанія 

«Укррічфлот» філія 

«Миколаївський річковий порт» 

АСК «Укррічфлот» 

№ 17/5 

від 14.02.2014 р. 
до 31.12.2019 р. 

5. Компанія «BNB Shipping» 
№ 17/6 

від 05.07.2019 р. 
до 05.07.2021р. 
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6. ТОВ «ПРНЬЮЗ» № 17/7 до 31.12.2025 р. 

7. 

Управління екології та природних 

ресурсів Миколаївської обласної 

держадміністрації 

№ 17/9 

від 31.05.2018 р. 
до 31.12.2022 р. 

9. ТОВ «ЮСК СЕРВИС» 
№ 17/10 

від 01.01.2019 р. 
до 31.12.2023 р. 

10. 
ТОВ «Николаевский тепловозо-

ремонтний завод» 

№ 17/11 

від 31.01.2019 р. 
до 31.12.2023 р. 

11. ТОВ «Арт Софт» 
№ 17/15 

від 20.11.2019 р. 
до 31.12.2025 р. 

12. 
Головне територіальне управління 

юстиції у Миколаївській області 

№ 17/16 

від 07.06.2017 р. 
до 31.12.2020 р. 

13. ТОВ «Судостроитель» 
№ 17/17 

від 20.02.2019 р. 
до 31.12.2023 р. 

14. 

ПАТ «МЗМФО» 

(магістри з управління фінансово-

економічною безпекою) 

№ 17/19 

від 17.12.2014 р. 
до 17.12.2019 р. 

15. ТОВ «Еста ЛТД» 
№17/22 

від 21.09.2019 р. 
до 31.12.2024 р. 

16. ТОВ НВФ «Алекс Дизайн Лтд» 
№ 17/24 

від 02.12.2019 р. 
до 31.12.2025 р. 

17. 
Управління держпраці в 

Миколаївській області 

№ 17/25 

від 01.11.2018 р. 
до 31.12.2022 р. 

18. 
Інститут імпульсних процесів і 

технологій НАН України 

№ 17/25 

від 18.02.2016 р. 
безстроковий 

19. 
ДП «Миколаївський 

бронетанковий завод» 

№ 2010 

від 09.04.2015 р. 
до 09.04.2020 р. 
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20. 
ДП «Суднобудівний завод імені 

61-го комунара» 

№ 17/27-61/1437 

від 16.03.2016 р. 
до 31.12.2020 р. 

21. 
ТОВ «Електропривод» 

(м. Запоріжжя) 

№ 17/28 

від 22.11.2019 р. 
до 31.12.2025 р. 

22. 

Миколаївський місцевий центр 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

№ 17/29 

від  31.06.2019 р. 
до 31.12.2023 р. 

23. ТОВ «Компанія Ліміт Плюс» 
№ 17/30 

від 08.10.2019 р. 
до 31.12.2023 р. 

24. ТОВ Фірма «СКВІД» 
№ 17/31 

від 01.09.2015 р. 
до 31.12.2020 р. 

25. ПП «Фірма «ТЕПС &Со» 
№ 17/32 

від 12.04.2016 р. 
до 31.12.2020 р. 

26. 
АО «Рижская судоверфь» (АОРС), 

Латвія (м. Рига) 

№ 17/33 

від 06.04.2016 р. 
до 31.12.2025 р. 

27. 
Між аспірантурою НУК та 

інститутами і факультетами НУК № 17/34 до 31.12.2025 р. 

28. ТОВ «Марконі» 
№17/35 

від 24.04.2019 р. 
до 31.12.2023 р. 

29. 

ПАТ «Український науково-

дослідний інститут технології 

суднобудування» 

 

№ 17/36 

 

до 31.12.2020 р. 

30. 
Миколаївський окружний 

адміністративний суд 

№ 17/37 

від 03.03.2017 р. 
до 31.12.2020 р. 

31. ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» № 17/38 до 31.12.2020 р. 

32. 

Другий миколаївський місцевий 

центр надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

№ 17/39 

від 03.03.2017 р. 
до 31.12.2020 р. 
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33. 

Державне Південне виробничо-

технічне підприємство 

«Укроборонпром» 

№17/40 

від 11.11.2019 р. 
до 31.12.2025 р. 

34. 
АСК «Укррічфлот» «Херсонський 

річковий порт» 

№ 17/41 

від 31.08.2017 р. 
до 31.12.2020 р. 

40. 
ТОВ «Смарт Мерітайм груп»  

(м. Херсон) 

№ 17/42 

від 29.09.2017 р. 
до 31.12 2020 р. 

41. 
Херсонський державний завод 

«ПАЛАДА» (ХДЗ «ПАЛАДА») 

№17/43 

від 29.09.2017 р. 
до 31.12 2020 р. 

42. 

КП ММР «Позаміський дитячий 

заклад оздоровлення та 

відпочинку «Дельфін» 

№17/44 

від 13.10.2017 р. 
до 31.12.2020 р. 

43. 
ДП «Миколаївський 

суднобудівний завод» 

№ 2007 

від 26.03.2015 р. 
до 26.03.2020 р. 

44. ТОВ «Артіль ЛТД» 
№ 2102 

від 11.07.2017 р. 
до 11.07.2020 р. 

45. ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» 
№ 17/46 

від 20.11.2019 р. 
до 31.12.2025 р. 

46. 
Управління Укртрансбезпеки в 

Миколаївській області 

№ 17/47 

від 03.09.2018 р. 
до 03.09.2021 р. 

47. 

Миколаївське обласне територі-

альне відділення антимонополь-

ного комітету України 

№ 17/48 

№ 17/49 (маг.) 

від 03.09.2018 р. 

до 03.09 2021 р. 

48. 
ПП «Інженерне бюро «Корвет»  

(м. Херсон) 

№ 17/49 

від 01.09.2018 р. 
до 01.06.2022 р. 

49. 
Миколаївське вище училище 

фізичної культури 

№ 17/50 

від 30.09.2019 р. 
до 30.09.2022 р. 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2019 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

39 
 

Протягом звітного року НУК приймав активну участь у заходах Миколаївського 

обласного центру зайнятості з приводу працевлаштування  випускників та сприяв участі 

студентів в проекті для молоді «Profi–Старт».  

Інститути та факультети, а також випускаючі кафедри проводять зустрічі з 

представниками підприємств, що роблять презентації, ярмарок вакансій і запрошують 

випускників на роботу та участі в конкурсах на заміщення вакантних посад.   

Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та управління проектами 

13.09.2019 р. провів ярмарок вакансій з ІТ-компаніями: «UKRTECH.INFO», «РАСК Ін-

Агро», «AртСофт», ТОВ «АРТ ПОРТ», «Postindustria IDOU», «Track Ensure Inc», «The 

FinechLab», ООО "Научно-производственное предприятие ЛИК", «UPLAND», 

«GlobalLogic Mykolayiv». 

12.12.2019 р. керівництвом університету було підписано Меморандум про 

співпрацю між Всеукраїнською громадською організацією «Спілка Автоматизаторів 

Бізнесу» та НУК. 

18.12.2019 р. для студентів ІТ-спеціальностей відбулася презентація сумісного 

проекту НУК та компанії «GlobalLogic Mykolayiv». Усі присутні мали змогу 

зареєструватися на вхідне тестування для участі в команді розробки. Учасники команди 

увійшли до short-list претендентів на роботу в  компанії «GlobalLogic Ukraine». 

Машинобудівний навчально-науковий інститут щорічно запрошує студентів та 

випускників на зустрічі з представниками підприємств ДП НВКГ «Зоря» – «Машпроект», 

ТОВ «Залив Шип Дизайн», ТОВ «СІ-ДЖОБ Миколаїв».  

Розвиваються тісні зв’язки з іноземними підприємствами-партнерами, які 

пропонують випускникам працевлаштування: акціонерним товариством «Рижская 

судоверфь» (Латвія, м. Рига), AS LTH-BAAS France Branch (Естонія). Вони проводять 

свої презентації в Кораблебудівному навчально-науковому інституті та в Навчально-

науковому інституті автоматики і електротехніки. 

2.5. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТОМ 

ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» ТА «ПРО 

ОСВІТУ» 

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-

VII та Закону України  «Про освіту» від 09.08.2014 р. в університеті продовжено 

проведення відповідних заходів щодо їх імплементації.  

Положення нового Закону України «Про вищу освіту» вимагають внесення 

кардинальних змін до навчальних планів підготовки та методики організації навчального 

процесу. У 2018-2019 н.р. під час переробки навчальних планів особлива увага 

приділялась упорядкуванню загального часу на навчальні дисципліни, усуненню 
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дублювання навчальних дисциплін як у напрямах підготовки, так й у споріднених 

спеціальностях.  

Для втілення норми ЗУ «Про вищу освіту» щодо граничної кількості річного 

аудиторного навантаження на одного викладача (600 годин) навчальним відділом НУК 

було проведено відповідне корегування планів по  зменшенню кількості аудиторних 

годин в межах 22-26 годин у бакалаврів, 20 годин у спеціалістів, 18 години у магістрів.  

Дотримання графіку навчального процесу, обмеження навантаження семестрів за 

кількістю навчальних дисциплін, жорстка регламентація тижневого навантаження 

дозволила у 2018-2019 н.р. 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 навчальний графік 

2019/2020 н.р. сплановано  таким чином, щоб збільшити тривалість зимових канікул до 

чотирьох тижнів. 

В минулому році навчальним відділом були розроблені та введені в дію наступні 

Положення НУК: 

   Положення про порядок підготовки, формування та видання наказів у 

студентських справах, які затверджують у базі даних ЄДЕБО у Національному 

університеті кораблебудування  імені адмірала Макарова (введено в дію наказом № 228 

від 15.10.2019 р.); 

   Положення про порядок створення та організацію роботи атестаційної комісії у 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (введено в дію 

наказом № 228 від 15.10.2019 р.); 

   Положення про вибіркові дисципліни у Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова (введено в дію наказом  № 228 від 15.10.2019 

р.); 

   Положення про порядок організації права на академічну мобільність у 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (введено в дію 

наказом № 228 від 15.10.2019 р); 

   Положення про переведення студентів університету, що навчаються за договором 

(контрактом) з компенсацією вартості навчання на бюджетну форму навчання у 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (введено в дію 

наказом  № 228 від 15.10.2019 р.); 

   Положення про диплом з відзнакою у Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова (введено в дію наказом  № 228 від 15.10.2019 

р.); 
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   Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення здобувачів вищої освіти у Національному університеті кораблебудування 

імені адмірала Макарова (введено в дію наказом  № 228 від 15.10.2019 р.); 

   Положення про академічну відповідальність педагогічних і науково-педагогічних 

працівників за порушення академічної доброчесності. 

Крім вже затверджених Положень були також розроблені й тимчасові, які будуть 

введені в дію на початку 2020 року: 

   Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу 

освіту державного (власного) зразка та академічних довідок; 

   Положення про організацію навчального процесу у Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова; 

   Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників; 

 Положення про куратора академічної групи; 

 Положення про старосту академічної групи університету; 

   Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм; 

 Положення про кваліфікаційні (дипломні) роботи; 

 Положенні про курсові роботи/проекти; 

 Положенням про порядок оцінювання знань студентів університету; 

   Положення про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер 

кредитів); 

   Положення про проектні групи та групи забезпечення з розробки і супроводження 

освітніх програм; 

 Положення про робочу програму навчальної дисципліни. 

2.6. РОБОТИ ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ САЙТУ НУК ТА 

ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ  

У 2019 році в університеті впроваджувались  заходи зі створення нового 

інформаційного ресурсу та відновлення роботи офіційного сайту НУК. Разом з цим 

продовжувались роботи по впровадженню автоматизованої системи управління АСУ 

«ВНЗ», які були спрямовані на підключення до цієї системи філій НУК в містах Херсоні 

та Первомайську.  

Модуль «Деканат» АСУ «ВНЗ» на цей час забезпечує здійснення наступних функцій 

управління: 
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 електронну реєстрацію, обробку 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, яка супроводжує навчальний процес; 

 формування єдиної системи звітів, як внутрішніх, так і за вимогами МОН 

України. 

Таким чином, в університеті продовжується активна робота щодо формування 

єдиного інформаційного простору НУК, в якому забезпечується автоматизація основних 

процесів його діяльності. 

2.7. РЕЗУЛЬТАТИ СТАЖУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ  

Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками 

НУК (з урахуванням Херсонської та Первомайської філій) у 2019 році характеризується 

наступними показниками : 

А) Стажування за планом:  

- без відриву від виробництва – 66 осіб; 

- з відривом від виробництва – 6 осіб; 

Б) Фактично виконано:  

- без відриву від виробництва – 66 осіб; 

- з відривом від виробництва – 25 осіб; 

- стажувались дистанційно – 24 особи; 

- захистили докторські дисертації – 4 особи; 

- захистили кандидатські дисертації  – 16 осіб. 

У звітному році 25 осіб проходили підвищення кваліфікації з відривом від 

виробництва, 4 з яких згідно плану-графіку пройшли стажування за кордоном: професор 

Дубовий О.М. в Jiangsu University of Science and Technology (КНР); професор Єфімова 

Г.В., доцент Марущак С.М., доцент Пащенко О.В. – в Малопольській школі публічного 

адміністрування Краківського економічного університету. 

Поза планом з відривом від виробництва стажувався 21 викладач: у ЗВО Польщі 

пройшли стажування – доцент Букіна Т.В. (ПФ НУК), доцент Ломжець Ю.В., у ЗВО 

Болгарії  – старший викладач Жукова О.Ю., професор Філіппова Н.М., професор Парсяк 

В.Н., у ЗВО Німмеччини – доцент Тимченко І.В.; у ЗВО Чехії – доцент Грєшнов А.Ю., 

на підприємстві Нідерландів – доцент Котляр Д.В, в Турції – доцент Жук Д.О. та старший 

викладач Зубарєв А.А., у ЗВО і на підприємствах Китаю пройшли підвищення 
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кваліфікації  – ректор, професор Трушляков Є.І., Михайлов Б.М., Пишнєв С.М., Цицюра 

К.В., Коновалов Д.В., Смуглякова М.К., Кисельова Т.В., Кузнецов В.В., Трушлякова 

А.Б., Ухо В.С., Ушкац М.В. та інші. 

На протязі 2019 року не менше ніж 3 місяці за кордоном підвищували кваліфікацію 

18 викладачів: Цицюра К.В., Пишнєв С.М., Іртищева І.О., Лабарткава А.В., Матвієнко 

М.В., Жувагіна І.О., Клименко Н.Г, Ломоносов А.В., Дудченко О.М., Літвінова М.Б., 

Руснак А.В., Ломоносова О.Е., Надточій І.І., Надточій В.А. , Пулянович О.В., Надточій 

А.В., Сміліченко Я.Б., Огорь Г.М. 

Пройшли 2 та більше стажування наступні науково-педагогічні працівники: Гук 

М.М., Коновалов Д.В., Бондаренко О.В., , Єфименко О.О., Карпеченко А.А., Слободян 

С.О. 

За дистанційною формою навчання підвищували кваліфікацію за кордоном 19 

представників університету: професор Філіпішина Л.М. (ПФ НУК), доцент Жувагіна І.О. 

(ПФ НУК), викладач  Клименко Н.Г. (ПФ НУК), професор Іртищева І.О. , професор 

Лабарткава А.В., доцент Матвієнко М.В., доцент Бондаренко О.В., професор Ломоносов 

А.В. (ХФ НУК), професор Дудченко О.М. (ХФ НУК), доцент Літвінова М.Б. (ХФ НУК), 

доцент Руснак А.В. (ХФ НУК), доцент Ломоносова О.Е. (ХФ НУК), доцент Надточій І.І. 

(ХФ НУК), доцент Надточій В.А. (ХФ НУК), доцент Пулянович О.В. (ХФ НУК), доцент 

Надточій А.В. (ХФ НУК), старший викладач Сміліченко Я.Б. (ХФ НУК), викладач Огорь 

Г.М. (ХФ НУК), професор Трибулькевич К.Г. Ще  5 викладачів університету дистанційно 

навчались в Україні. Показники підвищення кваліфікації викладачів НУК за період 2017-

2019 рр. наведено у табл. 7. 

 

Таблиця 7 – Підвищення кваліфікації викладачів НУК у 2017-2019 рр. 

Структурний підрозділ 
Рік 

2017 % 2018 % 2019 % 

КННІ 31  83,8 34  103,0 33 75,0 

МННІ 24  42,1 34  55,7 25 41,0 

ННГІ 15  19,5 23  31,9 19 26,0 

ННІКНУП 30  49,2 31 59,6  22 44,0 

ННІАЕ 20  31,3 33  57,9 24 46,2 

ФЕМ 21  44,7 15  40,5 24 63,2 

ФЕТБ  14  45,2 18  75,0 14 58,3 

ФМІ 7  53,9 11  64,7 10 58,8 

ФМП 0 - 1  9,1 4 25,0 

Херсонська філія 6  9,2 18  29,0 25 37,9 
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Первомайська філія 2  6,5 4  14,3 6 21,4 

Всього по НУК 170 34,5 222  48,9 206 43,9 

2.8. АКРЕДИТАТІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ТА 

ЛІЦЕНЗУВАННЯ НА ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Акредитовано 4 освітніх програми підготовки фахівців першого бакалаврського 

рівня МОН України і отримали сертифікат терміном на 5 років: 

№ п/п Код Освітня програма підготовки 

 017 Спорт 

1.  Спорт 

 022 Дизайн 

2.  Дизайн середовища 

 081 Право 

3.  Право 

 132 Матеріалознавство 

4.  Композиційні та порошкові матеріали, покриття 

2. Пройшли процедуру акредитації дві освітньо-професійні програми підготовки 

фахівців другого магістерського рівня за новими правилами у Національному агентстві 

забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО): 

124 «Системний аналіз» (акредитована на 5 років) 

017 «Олімпійський та професійний спорт» (відхилено, подано апеляцію) 

3. Отримано ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

шляхом започаткування освітньої діяльності за новою спеціальністю 053 «Психологія» на 

першому бакалаврському рівні вищої освіти: 

Наказ МОНУ від 07.05.2019 р. № 466-л 

05 Соціальні та поведінкові науки 

053 «Психологія», 160 осіб (з урахуванням строку навчання) 

4. Отримано ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

шляхом започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 073 «Менеджмент» на 

початковому рівні вищої освіти (молодший бакалавр): 

Наказ МОНУ від 24.05.2019 р. № 661-л 

07 Управління та адміністрування 

073 «Менеджмент», 50 осіб (з урахуванням строку навчання) 

5. Отримано збільшення ліцензованого обсягу  

Наказ МОНУ від 21.02.2019 р. № 158-л 

Другий (магістерський рівень) вищої освіти 

07 Управління та адміністрування 
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073 «Менеджмент», 300 осіб (з урахуванням строку навчання) 

6. Започатковано провадження освітньої діяльності за робочою професією 7212 

«Електрогазозварник» в Коледжі корабелів НУК (наказ МОНУ від 21.12.2019 р. № 

1010-л). 

7. В 2016 році успішно пройшла акредитацію сумісна програма підготовки між НУК 

и БНУУ та отримана ліцензія. На даний час за сумісною програмою підготовки 

навчається 252 студента. 

 

2.9. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

За результатами роботи приймальної комісії в 2018-2019 н.р. виконано у повному 

обсязі план держзамовлення підготовки бакалаврів та магістрів за усіма формами 

навчання. Так на перший курс прийнято 1598 студентів для отримання ОКР «Бакалавр», 

з них 594 за планом держзамовлення. Кількість осіб, які бажають отримати ОКР 

«Бакалавр» на базі ОКР «Молодшій спеціаліст», зарахованих на місця держзамовлення 

та за кошти юридичних або фізичних осіб, на вакантні місця ліцензійного обсягу – 922 

особи. На базі ОКР «бакалавр» для отримання ОКР «Магістр» прийнято 1211 студентів. 

Продовжується робота по прийому студентів до навчально-консультаційного пункту в м. 

Білгород-Дністровськ. На даний час там навчається 85 осіб. Динаміку зміни показників 

набору в 2017-2019 рр. наведено в табл. 8-10.  

 

Таблиця 8 – Результати набору в 2017-2019 рр. (за планом держзамовлення, та за 

кошти юридичних або фізичних осіб) 

Рік 2017 2018 2019 

 
Всього 

(скор.) 
В т.ч. іноз. 

Всього 

(скор.) 
В т.ч. іноз. 

Всього 

(скор.) 
В т.ч. іноз. 

Бак. ден. 996 (570) 72 448 (579) 103 1122 (631) 104 

Бак. заоч 560 (376) 98 160 (391) 93 496 (291) 123 

Маг. ден. 916 34 910 22 806 47 

Маг. 

заоч 
494 7 487 12 405 9 

 

Таблиця 9 – Результати набору в 2017-2019 рр. за денною формою навчання 

(за планом держзамовлення) 

Найменування 

підрозділу 

Ліцензійний 

обсяг 
2017 2018 2019 
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Всього по НУК 6566 1072 1184 1036 

- бакалаври 2597 654 684 635 

- спеціалісти 2305 0 0  

- магістри 1664 418 500 401 

Всього по КННІ 805 71  87 

- бакалаври 340 37 40 65 

- спеціалісти 195 0   

- магістри 270 34 62 22 

Всього по МННІ 1105 196  180 

- бакалаври 520 79 82 62 

- спеціалісти 270 0   

- магістри 315 117 113 115 

Всього по ФЕТБ 140 28  27 

- бакалаври 50 9 14 11 

- спеціалісти 45 0   

- магістри 45 19 21 16 

Всього по НН ІАЕ 780 245  282 

- бакалаври 360 158 182 184 

- спеціалісти 250 0   

- магістри 170 87 126 98 

Всього по ФМІ 180 45  34 

- бакалаври 75 18 12 13 

- спеціалісти 35 0   

- магістри 70 27 36 21 

Всього по ННГІ 270 67  65 

- бакалаври 125 58 51 46 

- спеціалісти 100 0   

- магістри 45 9 4 19 

Всього по ФЕМ 890 60  60 

- бакалаври 285 19 33 28 

- спеціалісти 445 0   

- магістри 160 41 34 32 

Всього по ННІКНУП 610 138  102 

- бакалаври 245 54 46 30 

- спеціалісти 185 0   

- магістри 180 84 99 72 

Всього по ФМП 85 0  14 

- бакалаври 55 0 9 8 

- спеціалісти 0 0   
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- магістри 30 0 4 6 

Всього по ПФ НУК 449 59  52 

- бакалаври 195 59 63 52 

- спеціалісти 175 0   

- магістри 79 0   

Всього по ХФ НУК 1252 163  136 

- бакалаври 347 163 152 136 

- спеціалісти 605 0   

- магістри 300 0 1  

 

Таблиця 10 – Результати набору за заочною формою навчання (за планом 

держзамовлення) 

Найменування 

підрозділу 

Ліцензійний 

обсяг 
2017 2018 2019 

Всього по НУК 5149 175 195 96 

- бакалаври 2243 123 151 59 

- спеціалісти 2050 0   

- магістри 856 52 44 37 

Всього по КННІ 430 7 2 0 

- бакалаври 290 6 2 0 

- спеціалісти 115 0   

- магістри 25 1  0 

Всього по МННІ 1030 51 48 29 

- бакалаври 575 36 37 8 

- спеціалісти 215 0   

- магістри 240 15 11 21 

Всього по ФЕТБ 55 10 4 3 

- бакалаври 25 7 2 0 

- спеціалісти 25 0   

- магістри 5 3 2 3 

Всього по ННІАЕ 565 40 47 24 

- бакалаври 260 25 27 14 

- спеціалісти 180 0   

- магістри 125 15 20 10 

Всього по ФМІ 100 0 0 0 

- бакалаври 40 0   

- спеціалісти 15 0   

- магістри 45 0   

Всього по ННГІ 225 14 13 12 
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- бакалаври 125 14 13 9 

- спеціалісти 100 0   

- магістри 0   3 

Всього по ФЕМ 900 15 8 3 

- бакалаври 325 6 8 3 

- спеціалісти 480 0   

- магістри 95 9   

Всього по ННІКНУП 440 13 9 9 

- бакалаври 170 4 5 9 

- спеціалісти 190 0   

- магістри 80 9 4 0 

Всього по ФМП 65 7 12 0 

- бакалаври 55 7 12  

- спеціалісти -    

- магістри 10 0   

Всього по ПФ НУК 371 10 24 0 

- бакалаври 185 10 23  

- спеціалісти 165 0   

- магістри 21  1  

Всього по ХФ НУК 968 8 28 16 

- бакалаври 193 8 22 16 

- спеціалісти 565 0   

- магістри 210  6 0 

Успішно продовжується робота щодо прийому на навчання до Коледжу корабелів 

НУК, у 2019 році зараховано 95 студентів денної форми навчання, з них 69 іноземців. 

Зараз в Коледжі навчається 232 особи, з них 161 іноземців. 

2.10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДГОТОВКУ АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ В 

2019 РОЦІ 

2.10.1. 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 
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освітньої діяльності з підготовки докторів філософії у Національному університеті 

кораблебудування ім адм. Макарова з  7 галузей знань та 11 спеціальностей: 

№ 

п/п 

Код та найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування спеціальностей Ліцензійний 

обсяг (осіб) 

1 05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 5 

2 07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 10 

3 12 Інформаційні 

технології 

122 Комп’ютерні науки  20 

4 13 Механічна 

інженерія 

131 Прикладна механіка 10 

5 13 Механічна 

інженерія 

132 Матеріалознавство 12 

6 13 Механічна 

інженерія 

135 Суднобудування 20 

7 14 Електрична 

інженерія 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 

20 

8 14 Електрична 

інженерія 

142 Енергетичне машинобудування 20 

9 14 Електрична 

інженерія 

144 Теплоенергетика 15 

10 15 Автоматизація та 

приладобудування 

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

20 

 11 18 Виробництво і 

технології 

183 Технології захисту 

навколишнього середовища 

8 

 

та докторантуру з 3-х галузей знань та 4 спеціальностей (відповідно до наявності вчених 

рад в університеті): 

№ 

п/п 
Код та найменування галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальностей 

1. 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки 

2. 13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство 
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3. 13 Механічна інженерія 135 Суднобудування 

4. 14 Електрична інженерія 142 Енергетичне машинобудування 

 

Прийом аспірантів у 2019 р. становить 22 особи: 

Шифр 
Назва 

спеціальності 
Всього 

Денна 

форма 

Вечірня 

форма 

Контрактна 

форма 

(заочна) 

051 Економіка 1 1 - - 

073 Менеджмент 4 1 1 2 

122 Комп’ютерні науки  2 2 - - 

135 Суднобудування 2 2 - - 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка  

7 7 - - 

142 Енергетичне 

машинобудування 
2 2 - - 

144 Теплоенергетика 2 1 - 1 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно- інтегровані 

технології 

1 1 - - 

183 Технології захисту 

навколишнього середовища 
1 1 - - 

 Всього 22 18 1 3 

2.10.2. Контингент аспірантів  становить 72, в тому числі : 

Шифр Назва 

спеціальності 

Всього Денна 

форма 

Контрактна 

форма 

(заочна) 

Вечірня 

форма 

051 Економіка 4 4(в т.ч.1*) - - 

073 Менеджмент 7 4 2 1 

122 Комп’ютерні науки  11 7(в т.ч.2*) - 4 

131 Прикладна механіка 2 2 - - 
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132 Матеріалознавство 1 1 - - 

135 Суднобудування 11 11 - - 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка  

15 13 1 1 

142 Енергетичне 

машинобудування 
8 6 1 1 

144 Теплоенергетика 6 4 2 - 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно- 

інтегровані технології 

4 3 1 - 

183 Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

3 3 - - 

 Всього 72 58 7* 7 

 *Підготовка ведеться за контрактом 

Всього в аспірантурі навчається - 72 аспіранти: (в тому числі 10 за контрактом) 

Денна Заочна Вечірня 

58 осіб 7 осіб 7 осіб 

 

Прийом докторантів у 2019 р. становить 2 особи: 

Шифр Назва спеціальностей  Кількість докторантів 

132 Матеріалознавство 1 

142 Енергетичне машинобудування 1 

 Всього: 2 

 

Контингент докторантів НУК в 2019 році складає : 

Шифр Назва спеціальностей   Кількість докторантів 

132 Матеріалознавство 1 

142 Енергетичне машинобудування 2 

 Всього: 3 
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Всього в докторантурі навчається - 3 особи. 

 

2.10.3. Випуск із аспірантури і докторантури в 2019 році 

Закінчили аспірантуру  НУК в 2019 році: 

Шифр Назва 

спеціальностей 

Всього З відрив. 

від виробн. 

Без відрив. 

від виробн. 

Захис 

дис.в  

термін 

Іноземн. 

аспір. 

05.08.01 Теорія 

корабля 

1 1 - - - 

 Всього 1 - - - - 

 

Закінчили докторантуру НУК в 2019 році: 

Шифр Назва спеціальностей Кількість 

докторантів 

Захист дис.в терм. 

122 Комп’ютерні науки 1 - 

 Всього 1 - 

 

Аспірантами та працівниками НУК захищено: 

 кандидатських дисертацій – 13; 

 здобувачами канд. дисертацій – 2; 

 докторских дисертацій – 4.  

 

2.10.4.Захисти  докторських та кандидатських  дисертацій  у 2019 році 

Докторські дисертації 

№ 

 
ПІБ 

докторанта 
Назва дисертації 

Місце захисту та 

науковий 

консультант 

Спеціальність 

1 Ушкаренко 

Олександр 

Олегович 

14.03.2019 

Розвиток моделей, методів 

та засобів автоматизованого 

керування автономними 

електроенергетичними 

системами 

Херсонський 

національний 

технічний 

університет, н.к.-

д.т.н., проф. 

Рябенький В.М. 

05.13.07-

автоматизація 

процесів керуавння 

2 Казимиренко 

Юлія  

Олексіївна 

11.06.2019 

Наукові основи 

проектування і підвищення 

захисту метал- скляними 

матеріалами елементів 

суден для радіоактивних 

вантажів 

Н.к.- д.т.н., проф. 

Дубовий О.М. 

05.08.03-

конструювання та 

будування суден 

05.17.11-технологія 

тугоплавких 

неметал. матеріалів 
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3 Дубинський  

Олег  

Юрійович 

12.06.2019 

Державний контроль за 

додержанням законодавства 

на транспорті 

Пр АТ «ВНЗ 

Міжрегіональна 

академія 

управління 

персоналом» 

12.00.07-

адміністративне 

право  і процес; 

фінансове право; 

інформаційне право 

4 Гусаріна  

Наталія 

Вікторівна 

02.07.2019 

Інноваційне забезпечення 

економічного розвитку 

підприємств в умовах 

динамічних змін 

зовнішнього середовища 

Херсонський 

національний 

технічний 

університет 

08.00.04-економіка 

та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності) 

 

Кандидатські дисертації: 

№ ПІБ дисертанта Назва дисертації Науковий 

керівник 

Спеціальність 

1 Таргунакова 

Юлія Дмитрівна 

15.03.2019 

Моделі, методи та засоби 

побудови інформаційної 

технології розв’язання 

прямих задач морської 

магнітометрії 

Н.к.- д.т.н., проф. 

Рябенький В.М. 

05.13.06-

інформаційні 

технології 

2 Волошин 

Андрій 

Юрійович 

26.06.2019 

(здобувач) 

Вдосконалення 

корабельних 

енергетичних установок 

із застосування 

ежекційних процесів при 

охолодженні 

відпрацьованих газів 

Н.к.- к.т.н.. доц. 

Кузнєцов В.В. 

05.05.03-двигуни та 

енергетичні 

установки 

3 Шалапко  

Денис  

Олегович 

26.06.2019 

Підвищення 

ефективності суднових 

двигунів внутрішнього 

згоряння застосуванням 

малих домішок водню до 

основного палива 

Н.к.-д.т.н., проф. 

Тимошевський 

Б.Г. 

05.05.03-двигуни та 

енергетичні 

установки 

4 Терлич 

Станіслав 

Володимирович 

13.05.2019 

 

Удосконалення 

модульного формування 

приміщень для 

несамохідних плавучих 

споруд 

Н.к.-д.т.н., проф. 

Щедролосєв О.В. 

05.08.03- 

конструювання та 

будування суден 

5 Іщенко 

Олена 

Анатоліївна 

10.04.2019 

Удосконалення 

механізмів управління 

програмами розвитку 

національних 

транспортно-логістичних 

систем 

Н.к.- д.е.н., проф. 

Іртищева І.О. 

08.00.03-економіка 

та управління 

національним 

господарством 

6 Магась  

Наталя  

Іванівна 

Підвищення рівня 

екологічної безпеки 

басейну річки Південний 

Дніпровський 

держ.технічний 

університет, 

21.06.01-екологічна 

безпека 
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14.05.2019 Бугу межах 

Миколаївської області 

д.т.н., доц. 

Трохименко Г.Г. 

7 Крива 

Маргарита 

Сергіївна 

13.06.2019 

Наукові засади 

екологічно прийнятного 

технологічного процесу 

утилізації зношених 

автомобільних шин і 

гумо-технічних відходів 

Державна 

екологічна 

академія 

післядипломної 

освіти та 

управління 

к.т.н., доц. 

Маркіна Л.М. 

21.06.01-екологічна 

безпека 

8 Коренєва  

Юлія  

Петрівна 

21.06.2019 

Тривожність і 

фрустрованість як 

чинники невротизації 

вагітних жінок різного 

віку 

Східноєвропейськ

ий національний 

університет імені 

Лесі Українки 

19.00.01-загальна 

психологія, історія 

психології 

9 Ушкац  

Світлана 

Юріївна  

25.06.2019 

Конденсація та 

особливості віріальних 

розкладів в моделі 

граткового газу 

Київський 

національний 

університет ім. 

Т.Шевченка, 

д.т.н., проф. 

Мочалов О.О. 

01.04.14-

теплофізика та 

молекулярна фізика 

10 Савіна  

Оксана  

Юріївна 

02.10.2019 

Ціннісно-орієнтоване 

протиризикове 

управління портфелями 

наукомістких проектів 

підприємств 

Н.к.-д.т.н. проф. 

Чернов С.К. 

05.13.22-

управління 

проектами та 

програмами 

11 Литвиненко 

Дмитро  

Юрійович 

15.10.2019 

Удосконалення 

експериментально-

теоретичного методу 

розрахунку втомної 

міцності суднових 

корпусних конструкцій 

н.к.- д.т.н., проф. 

Коростильов Л.І. 

05.08.03-

конструювання та 

будування суден 

12 Герасін 

Олександр 

Сергійович, 

31.10.2019 

Моделі та засоби систем 

контролю і керування 

мобільними роботами 

багатоцільового 

призначення на 

феромагнітних 

поверхнях  

Одеський 

національний  

політехнічний 

університет, 

д.т.н., проф. 

Кондратенко 

Ю.П. 

05.13.07-

автоматизація 

процесів керування 

13 Топалов  

Андрій 

Миколайович, 

31.10.2019 

Спеціалізована 

комп’ютерна система 

парамертичного 

контролю та керованої 

стабілізації плавучиї 

споруд 

Одеський 

національний  

політехнічний 

університет, 

д.т.н., проф. 

Кондратенко 

Ю.П. 

05.13.05-

комп’ютерні 

системи та 

компоненти 
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14 Циганова 

Олександра 

Сергіївна 

08.11.2019 

(здобувач) 

Система контролінгу в 

адаптивному управлінні 

підприємствами 

промисловості 

Запорізький 

національний 

університет, 

к.е.н., доц. 

Каткова Н.В. 

08.00.04-економіка  

та управління 

підприємствами 

15 Кісарова  

Альона  

Ігорівна 

04.12.2019 

Підвищення 

енергоефективності 

пропульсивної установки 

з кайтом шляхом 

визначення 

раціонального параметра 

узгодження для адаптації 

малообертового двигуна 

Н.к.- к.т.н., проф. 

Шостак В.П. 

05.05.03-двигуни та 

енергетичні 

установки 

16 Кравчук  

Ольга  

Юріївна 

20.12.2019 

Загрози та виклики 

політичній безпеці 

України  в умовах 

гібридної війни 

ДЗ«Південноукраї

нський 

національний 

педагогічний 

університет ім. 

К.Д. Ушинського» 

Н.к.- к.п.н., доц. 

Ростецька С.І. 

23.00.02-політичні 

інститути та 

процеси 

 

2.11. РОБОТА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ НУК У 2019 РОЦІ 

Нова модель розвитку й вдосконалення діяльності Наукової бібліотеки НУК ім. 

адм. Макарова та її філій, а саме – позиціювання себе як процесно-орієнтованого, 

інформаційного, інтелектуального та комунікаційного центру університету та його філій, 

передбачає їх активну участь у підвищенні якості освітнього, науково-дослідницького та 

виховного процесів в закладах вищої освіти на основі вдосконалення системи їх 

інформаційної підтримки та розширення власних інформаційно-інтелектуальних активів. 

Нові реалії сьогодення вимагають від книгозбірні постійно змінюватись, визначати 

нові пріоритети у своєму розвитку, щоб завжди бути в авангарді та залишатись джерелом 

знань і натхнення для студентів і освітян. 

Сьогодні бібліотека має значні за обсягом інформаційні ресурси: бібліотечний 

фонд разом з філіями складає понад 930 тис. прим., у т.ч. наукові видання понад 97 тис. 

прим., навчальні біля 530 тис. прим., електронні видання – біля 1 800 од. зберігання. В 

2019 році до НБ надійшло понад 1 500 прим., з них наукових видань біля 130 прим., 

навчальних – біля 850 прим., на електронних носіях 135 прим., журналів біля 400 прим.  

Витрати на комплектування в 2019 р. склали: загальна сума 139 771 грн, 

Видавництво ЦУЛ 45 тис. З них з загальної кількості було витрачено на книги: 34 030,31 

грн (видавництво НУК – 5 879,51 грн, інші видавництва – 28 150,80 грн) 

СД/ДВД видавництво НУК – 18 983,64 грн 

Передплата періодичних видань – передплата на 2020 рік – 79 842,07 грн; 

ІІ півріччя 2019 р. – 6 915,00 грн. 
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Таким чином загальна сума – 86 757,07 грн. 

 

Електронні інформаційні ресурси Наукової бібліотеки являють собою вектор 

розвитку процесів автоматизації бібліотечних процесів. В її доробку 23 бази даних 

власної генерації, у т.ч. Електронний каталог, Електронна бібліотека,  Інституційний 

репозитарій, сайт,  база даних видавництва Центр навчальної літератури.  

Обсяг власних баз даних – біля 138 тис. бібліографічних записів, в т.ч Електронний 

каталог понад 130 тис. записів. 

Web-сайт www.lib.nuos.edu.ua 

Протягом 2019 року сайт постійно доповнювався актуальною інформацією, 

насамперед сторінки: «Новини»; «Бази даних»: Передплачені бази даних; Тестовий 

доступ; Ресурси відкритого доступу. 

Електронна бібліотека 

У 2019 р. продовжено роботу по накопиченню ресурсів ЕБ. На 01.01.2020 р. з 

видавництва НУК отримано 63 примірники DVD дисків та 63 електронні копії, серед яких 

наукові та навчальні методичні посібники викладачів університету, автореферати 

дисертацій, матеріали конференцій НУК та збірники наукових праць науковців НУК. З 

мережі Інтернет збережено 369  документи, з них: 94 наукових видань, 252 навчальних 

видань, 10 довідково-інформаційних видань. Тематичний склад ресурсів електронної 

бібліотеки визначається відповідно до навчального, наукового та виховного процесів 

університету.  

Загальний обсяг понад 6 300 записів. 

Інституційний репозитарій налічує 2 300 документів (http://eir.nuos.edu.ua/) 

БД видавництва «Центр навчальної літератури» (Київ) http://www.culonline.com.ua/. 

 У 2019 році було надано доступ до 1264  підручника за темами:   

– аудит, бухгалтерський, кадровий облік;  

– фінанси;  

– економіка;  

– менеджмент;  

– маркетинг;  

– правова література;  

– гуманітарні науки;  

– природничі та технічні науки; 

– Кодекси України; 

– підготовка до іспитів.  

Крім того, Наукова бібліотека має доступ до наукометричних баз даних Scopus і Web 

of Science та тестовий доступ до БД компанії ЕBSCO, доступ здійснюється з сайту 

Наукової бібліотеки www.lib.nuos.edu.ua (підрозділ Науковцю). 

За звітній період Науковою бібліотекою обслуговано понад 30 тис. користувачів, 

яким було видано понад 609 тис. прим., у т.ч. електронних видань понад 38 тис., а 

загальна кількість відвідувань складає понад 340 тисяч. 

http://www.lib.nuos.edu.ua/
http://eir.nuos.edu.ua/
http://www.culonline.com.ua/
http://www.lib.nuos.edu.ua/
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Наукова бібліотека НУК імені адмірала Макарова є частиною вишу, забезпечує 

навчальний процес та відіграє провідну роль у здійсненні процесу виховання 

студентської молоді. Її діяльність надзвичайно багатогранна. 

Для студентів І курсу проводяться лекції з Основ інформаційної культури та 

академічної доброчесності, загальна кількість прочитаних годин складає 40.  

В рамках акції «Тиждень активації першокурсника» було проведено віртуальну 

екскурсію «Відкриваємо бібліотеку: електронні ресурси Наукової бібліотеки НУК ім. 

адм. Макарова»; На початку року було проведено захід "Кращий читач року", тощо. 

Крім того, були проведені заходи пізнавального характеру, а саме: години цікавих 

повідомлень "Суднобудування Миколаївщини: минуле, сьогодення", "Мандруємо 

рідною країною", віртуальний круїз "Легендарний Ікар. Імпресія крізь роки", квести 

"Миколаїв – місто перспектив і можливостей", "Пізнаємо українську мову", тощо. 

Загальна кількість культурно-просвітницьких заходів складає 306. 

Знаковими стали загально університетські заходи, а саме: 

 "Кращий читач року"; 

 "Весна. Поезія. Любов" (виступи талановитих та творчих представників 

професорсько-викладацького складу університету); 

 "Серцем моряк, душею романтик" (до 85-річчя від дня народження В.В. 

Мацкевича, завідуючого сектором метрології університету); 

 "Адмірал музики", присвяченого 175-річчю від дна народження Римського-

Корсакова у співпраці з викладачами Дитячої музичної школи №1; 

 "Викарбувані на віки", присвяченого ювілею Т.Шевченка. 

Популяризації досягнень університету та його вчених були присвячені наступні 

заходи:  

презентація в Арт-центрі "Арго" книжково-ілюстративної експозиції "Навчально-

науковий інститут автоматики та електротехніки НУК – драйвер інновацій в освіті"; 

книжково-ілюстративні експозиції: "Здобутки у науково-технічній та інноваційній 

діяльності професора А.П. Шевцова", "В.М. Горбов – унікальність діяльності видатного 

вченого", "В.М. Бузник: штрихи до портрету", тощо. 

Популяризації читання та книги серед університетської спільноти сприяв комплекс 

заходів, присвячених Всеукраїнському дню бібліотек, який було проведено в холі 

Головного корпусу. 

Наукова бібліотека прагне зробити комфортні умови роботи для її користувачів. 

Так, завдяки адміністрації університету було замінено 12 великих аварійних дерев'яних 

вікон на металопластикові, отримано 4 нові шафи та 20 стільців. 

У відділі обслуговування НБ в ННІАЕ в читальному залі створено тематичні зони:  

1 – для читання та самостійної роботи студентів та викладачів; 2 – для проведення 

камерних заходів; 3 – для релаксу та відпочинку; у відділі обслуговування НБ в 

гуманітарному інституті створено релакс-зону. 

Наукова бібліотека 10 років підтримує Рух Відкритого Доступу. В 2019 р. в 

рамках міжнародного тижня відкритого доступу було проведено: 
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Семінар-дискусію "Відкритий доступ як засіб сприяння академічній 

доброчесності", презентацію веб-навігатора "Ресурси Відкритого доступу", флешмоб 

"#ЯпідтримуюВідкритийДоступ" 

Під час «Міжнародного Тижня Відкритого Доступу – 2019» було проведено:   

 семінар-дискусію «Відкритий доступ як засіб сприяння академічній 

доброчесності»; 

 Всеукраїнський флешмоб #EquityOpenKnowledge; 

 індивідуальні та групові консультації для науковців «Авторитетні журнали 

відкритого доступу. Публікація у журналах відкритого доступу»; 

 презентацію сьомого випуску веб-навігатора «Ресурси відкритого доступу».  

Наукова робота 

Статті в фахових  виданнях: 

Дослідження результативності наукової та науково-методичної діяльності 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у сфері 

суднобудування та суміжних галузях / Т. Костирко, І. Бондар, Т. Корольова, М. 

Жигалкіна // Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем = Interdisciplinary Studies 

of Complex Systems : зб. наук. пр. – Київ : Вид-во НПУ iм. М. П. Драгоманова, 2019. – № 

15. – C. 67–87.  

Костирко, Т. М. Формування культури академічної доброчесності бібліотекою 

закладу вищої освіти / Т. М. Костирко, М. С. Жигалкіна // Бібліотечний Меркурій. – 2019. 

– № 2. – С. 190–198. 

Науково - методичне видання: 

Костирко, Т. М. Основи медіаграмотності : навч. посібник / Т. М. Костирко, Т. Д. 

Корольова, М. С. Жигалкіна. – Миколаїв : НУК, 2019 – 80 с. 

Бібліографічні покажчики: 

Гурченков Олександр Петрович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / 

уклад.: К. С. Білоножко, М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко ; за ред. Т. М. Костирко. – 

Миколаїв : НУК, 2019. – 18 с. – Режим доступу : http://lib.nuos.edu.ua. 

Костенко Дмитро Валерійович [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад.: 

М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко ; за ред. Т. М. Костирко. – Миколаїв : НУК, 2019. – 12 

с. – Режим доступу : http://lib.nuos.edu.ua.  

Проведено VI Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Бібліотека ХХІ 

століття: виклики, нові можливості, перспективи". 

Матеріали конференцій: 

Жигалкіна, М. С. Академічна доброчесність в навчальній та науковій діяльності 

бібліотеки ЗВО / М. С. Жигалкіна // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. «Бібліотека ХХІ 

століття: виклики, нові можливості, перспективи», 7–8 листоп. 2019 р. – Миколаїв : НУК, 

2019.  

Корольова, Т. Д. Участь наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова у проекті УБА 

«БібліоСинергія»: новий досвід, нові знання / Т. Д. Корольова // Матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. «Бібліотека ХХІ століття: виклики, нові можливості, перспективи», 7–8 

листоп. 2019 р. – Миколаїв : НУК, 2019. 

http://lib.nuos.edu.ua/
http://lib.nuos.edu.ua/
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Костирко, Т. М. Філософія відкритості: нові виклики до університетських бібліотек 

/ Т. М. Костирко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. «Бібліотека ХХІ століття: 

виклики, нові можливості, перспективи», 7–8 листоп. 2019 р. – Миколаїв : НУК, 2019. 

Кузнецова, І. В. Загальноуніверситетські заходи наукової бібліотеки – як складова 

її іміджевої та маркетингової діяльності / І. В. Кузнецова // Матеріали всеукр. наук.-практ. 

конф. «Бібліотека ХХІ століття: виклики, нові можливості, перспективи», 7–8 листоп. 

2019 р. – Миколаїв : НУК, 2019. 

Костирко, Т. М. Віце-адмірал Степан Йосипович Макаров: роль бібліотечного 

краєзнавства з формування і популяризації наукових досягнень видатного флотоводця і 

дослідника / Т. М. Костирко, Т. Д. Корольова // Матеріали IX всеукр. наук.-метод. конф. 

«Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія і сучасність. До 170-ої річниці від дня 

народження адмірала С. Й. Макарова», 27 верес. 2019 р. – Миколаїв : НУК, 2019. – С. 36–

38. 

Костирко, Т. М. Бібліометрична оцінка досліджень з напрямку 

«Днопоглиблювальні роботи» у БД SCOPUS / Т. М. Костирко, Т. Д. Корольова // 

Матеріали X Міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". В 

2 т. – Миколаїв: НУК, 2019. – Т. 2. – С. 282–287. 

Kostyrko, T. M. Bibliometric analysis of the development of the direction "dredging" in 

world practice / T. M. Kostyrko, T. D. Korolyova // University Library at a New Stage of Social 

Communications Development. Conference Proceedings. – Dnipro, 2019. – No IV. – P. 22–28. 

Робота з базами даних Scopus та Web of Science. Сприяння підвищенню 

публікаційної активності вчених університету 

Ведеться постійна робота з адміністрування профілів університету у 

наукометричних платформах Scopus і Web of Science. За 2019 р. в офіційному профілі 

НУК ім. адм. Макарова у БД Scopus було представлено 44 авторських профілю та 89 

документів. 

В офіційному профілі НУК ім. адм. Макарова у БД Web of Science за 2019 р. 

представлено 17 авторських профілів та 44 документа. 

За допомогою офіційних профілів університету співробітники Наукової бібліотеки 

створюють науково-аналітичні матеріали, а саме:  

- покажчики журналів та матеріалів конференцій, в яких опубліковані статті вчених 

НУК імені адмірала Макарова, що зареєстровані у БД Scopus та Web of Science; 

- іменні покажчики публікацій науковців НУК у базі даних Scopus, та Web of Science; 

- статті вчених НУК імені адмірала Макарова, опубліковані в журналах та 

матеріалах конференцій, що зареєстровані у БД SCOPUS та Web of Science. 

Виконуючи Розпорядження Ректора НУК «Щодо державної атестації НУК в 

частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності» від 26 липня 2019 р. №37 

було проаналізовано публікаційну активність науковців НУК за 2014-2018 рр. згідно із 

звітами з наукової діяльності усіх структурних підрозділів НУК, БД Scopus, Web of 

Science, РІНЦ. Було сформовано показники оцінки результативності НУК ім. адм. 

Макарова за 5 років за наступними науковими напрямами: технічні науки,  гуманітарні 

науки та мистецтво, суспільні науки, економіка: 

Р8 Кількість наукових видань (журналів), засновником (співзасновником) 
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У 2019 році співробітники НБ: 

 взяли участь у підготовці моніторингової справи для підтвердження статусу 

національного. 

 розпочали створення зведеної таблиці наукометричних профілів і ідентифікаторів 

авторів-НПП НУК ім. адм. Макарова, до якої будуть влючені профілі  Scopus ID,  

ResearcherID (Publons), ORCID і Google Академії. 

 регулярно проводили моніторинг наявності нових наукометричних профілів 

науковців НУК у Google Академії для подальшої реєстрація іх у системі 

«Бібліометрика української науки». 

 створили профілі наукових видань НУК ім. адм. Макарова: «Shipbuilding & marine 

infrastructure»  

Теоретичні та практичні знання по роботі з БД Scopus та Web of Science мали змогу 

отримати на: 

 Науково-методичному семінарі "Можливості платформи Web of Science для 

якісних наукових досліджень та навчання" (модератор І.Тихонкова, експерт з 

інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics); 

 Тренінг по удосконаленню роботи з БД Scopus (модератор – тренер Elsevier 

С.Назаровець, заст. директора Державної науково-технічної бібліотеки); 

яких є ЗВО, за науковим напрямом, які індексуються у наукометричній 

базі даних Scopus (середнє значення кількості на 01 січня наступного за 

звітним року за п’ять  років, які розглядаються під час атестації) 

Р9 Кількість наукових видань (журналів), засновником (співзасновником) 

яких є ЗВО, за науковим напрямом, які індексуються у наукометричній 

базі даних Web of Science Core Сollection (середнє значення кількості на 

01 січня наступного за звітним року за п’ять  років, які розглядаються 

під час атестації) 

Р10 Кількість публікацій у фахових наукових виданнях України Категорії Б 

Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом 

МОН України від 15 січня 2018 року № 32 (середнє значення кількості 

на 01 січня наступного за звітним року за п’ять  років, які 

розглядаються під час атестації) 

Р11 Кількість публікацій в зарубіжних періодичних наукових виданнях 

країн ОЄСР (середнє значення кількості на 01 січня наступного за 

звітним року за п’ять  років, які розглядаються під час атестації) 

Р12 Кількість публікацій у наукометричній базі даних Scopus (середнє 

значення кількості на 01 січня наступного за звітним року за п’ять  

років, які розглядаються під час атестації) 

Р13 Кількість публікацій у наукометричній базі даних Web of Science Core 

Сollection (середнє значення кількості на 01 січня наступного за 

звітним року за п’ять  років, які розглядаються під час атестації) 
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 Навчальному коучингу "Інформаційні інструменти платформи Web of Science дл 

аналізу наукової діяльності" (модератор Корольова Т.Д., зав. ЕЧЗ НБ НУК) 

2019 рік – рік активізації роботи по формуванню серед університетської 

спільноти академічної доброчесності. На початку року університет уклав договір про 

співпрацю з компанією "Антиплагіат", що дозволило отримати безкоштовний доступ до 

сучасного сервісу перевірки наукових робіт на плагіат – Unichek. Адміністратором 

сервісу було призначено головного бібліографа інформаційно-бібліографічного відділу 

НБ. 

У вересні поточного року директор компанії "Антиплагіат" А. Сідляренко з 

діловим візитом відвідав університет та обговорив нагальні питання щодо роботи з 

сервісом, намітив план подальшої співпраці  з проректором НУК з науково-педагогічної 

роботи С. Слободяном та директором Наукової бібліотеки Т. Костирко. 

Щоб підвищити професійну компетентність у напрямку роботи з популяризації 

основ академічної доброчесності – адміністратор сервісу взяла участь у роботі 

міжнародної конференції "Академічна доброчесність: практичний вимір", яка проходила 

на базі університету "Києво-Могилянська академія" за підтримки Міністерства освіти та 

науки України та Посольства США в Україні. 

За звітний період було перевірено 30 наукових статей та 4 дисертації. 

Наприкінці 2019 року укладено Договір та оплачено програмне забезпечення 

Unicheck для перевірки кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня "магістр" 

та запроваджено пілотний проект щодо виявлення збігів/ідентичності/схожості 

дипломних робіт "з відзнакою" здобувачів другого (магістерського) рівня. Для 

університетської спільноти було проведено 2 коучинги "Академічна доброчесність: 

базові поняття та практичний вимір" та "Формування академічної культури студента". 

Науковою бібліотекою було ініційовано підготовка наступних документів: 

Про підвищення публікаційної активності науковців НУК – наказ № 233 від 23.10.2019 р 

Про внутрішню систему перевірки наукових та академічних робіт на запозичення 

(плагіат) – розпорядження № 14 від 26.02.2019 

Про підвищення публікаційної активності науковців НУК – розпорядження № 56 від 

01.11.2019 

Про перевірку кваліфікаційних студентських робіт на запозичення (плагіат) та зберігання 

їх в інституційному репозитарії eIR NUOS (в роботі) 

Наукова бібліотека на допомогу профорієнтації 

Наукова бібліотека бере активну участь у профорієнтаційній роботі університету. 

Так, 28 листопада за ініціативою співробітників Наукової бібліотеки НУК ім. адм. 

Макарова в ІАЕ та викладача Миколаївського професійного машинобудівного ліцею 

Мірошник О. В. в Арт-центрі «Арго» Нового корпусу в рамках діючої експозиції 

“Навчально-науковий інститут автоматики та електротехніки НУК ім. адмірала Макарова 

– драйвер інновацій в освіті” відбулася екскурсія для учнів, які навчаються за 

спеціальністю “Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, 

слюсар-електрик з ремонту електроустаткування”. Метою заходу було ознайомити учнів 

ліцею з науковими здобутками вчених, викладачів, аспірантів інституту на допомогу 

профорієнтаційній роботі. Представники кафедр інституту розповіли присутнім про 
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особливості спеціальностей, за якими веде підготовку Навчально-науковий інститут 

автоматики та електротехніки, і наочно продемонстрували наукові розробки викладачів 

та студентів. Учнів ліцею ознайомили з роботою деяких лабораторій інституту і навіть 

дозволили взяти участь у стендових випробуваннях. 

Другий рік поспіль Наукова бібліотека стає активним учасником 

профорієнтаційних квестів, які проводить Навчально-науковий гуманітарний інститут 

для учнів Морського ліцею ім.. проф. Александрова та загальноосвітніх шкіл міста. 

Фахівці бібліотеки до цих заходів готують традиційну виставку «Шлях до професії», на 

якій представлені підручники та інші видання зі всіх спеціальностей ННГІ. А також, 

слайд-презентацію різноманітного та яскравого студентського життя, де студенти 

університету не тільки навчаються, а й приймають активну участь у різних культурно-

просвітницьких заходах бібліотеки.. 

Участь Наукової бібліотеки у підготовці матеріалу до 100-річчя НУК та НБ 

Співробітники Наукової бібліотеки взяли участь у підготовці матеріалів для 

створення Фото-альбому та книги, присвячених до 100-річчю НУК ім. адм. Макарова. 

Для оцифрування фото матеріалів було придбано системний блок і 

багатофункціональний пристрій.  

Для створення фото-альбому протягом 2019 року:  

- було оцифровано:  

з колекцій Музею адмірала С.Й. Макарова – 268 фото документів; 

з колекції В.С. Наливайка – 186 фото документів; 

з колекції А.Ф. Галя – 385 фото документів; 

- прийнято від кафедр та викладачів університету – 32 фото документи. 

Всі оцифровані документи передано фото дизайнеру для подальшої роботи. 

Крім того, Наукова бібліотека взяла участь у підготовці вступу та текстів до 

розділів Фото-альбому. 

Для підготовки книги до ювілею університету протягом року було зібрано статті 

про історію створення усіх підрозділів університету і передано на редакцію до ННГІ, 

після редагування матеріал надано Торубарі В. В. – провідному фахівцю редакційно-

видавничого навчально-наукового відділу Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. 

Участь Наукової бібліотеки у створенні статей для Вікіпедії 

Протягом року підготовлено фото і текстові матеріали для розділів комплексної 

сторінки НУК у Вікіпедії:  

- Історія МКІ-УДМТУ-НУК; 

- Етапи розвитку МКІ-УДМТУ-НУК (хронологія); 

- Професори, доктори наук; 

- Меморіальний музей адмірала С.Й. Макарова; 

- Музей АТО; 

- Структура університету; 

- Нагороди; 

- Інститути, факультети, філії; 

- Наукова діяльність; 
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- Наукові видання; 

- Міжнародна діяльність; 

- Література; 

- Посилання. 

Створено вікі-сторінки: 

- Директори та ректори:  

- Трушляков Євген Іванович; 

- Александров Михайло Миколайович; 

- Чубов Юхим Федорович; 

- Степанов Віктор Олексійович; 

- Романовський Георгій Федорович; 

- Меморіальний музей адмірала С.Й. Макарова. 

Паралельно з підготовкою статей для української Вікіпедії взяли участь у 

підготовці матеріалів для сторінки НУК ім. адм. Макарова для російської Вікіпедії. 

Підготовлено фото і текстові матеріали для розділів комплексної сторінки НУК ім. 

адм. Макарова в російській Вікіпедії: История; Структура; Научные издания; 

Международная деятельность; Литература; Ссылки. 

Повсякденна діяльність Наукової бібліотеки потребує зростання професійної 

кваліфікації.  

Директор НБ у вересні поточного року взяв участь у роботі ХХVІ форуму видавців 

(м.Львів), в рамках якого працювала секція університетських бібліотек.  

Активну участь працівники бібліотеки беруть у серії вебінарів по удосконаленню 

роботи в БД Scopus та WoS, навчаються дистанційно – курс академії ВГ "Основа" та 

Української бібліотечної асоціації. 

В 2019 році була проведена атестація бібліотечних працівників. 

В рамках заходів системи підвищення кваліфікації 2019 році було проведено: 

 коучинг «Робота з інформаційними ресурсами БД Web of Science та SCOPUS» 

 професійний тренінг «Напрямки маркетингової діяльності бібліотеки ЗВО» 

 заняття-практикум за темою "Вивчення та впровадження в практичну діяльність 

антиплагіатної програми ТОВ "Антиплагіат" для перевірки наукових публікацій в 

університетський періодичних виданнях. 

Продовжено роботу: 

 «Школи менеджера», в рамках якої проведено заняття за темою: «Ключові 

компетентності для навчання протягом життя»; 

 «Школи інноватики», в рамках якої проведено заняття за темою: «Інтерактивні 

форми популяризації читання»; 

 «Профі-класу креативної освіти», в рамках якого проведено заняття за темами: 

«Сучасний бібліотечний сленг», «Інформаційна медіаграмотність» 
ДОСТУП ДО ЖУРНАЛІВ SPRINGER NATURE 

З 3 січня 2020 року усі українські державні та комунальні ЗВО та наукові установи 

безкоштовно отримали доступ до повнотекстових ресурсів відомого міжнародного 
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видавництва Springer Nature. Передплату за кошти держбюджету забезпечило 

Міністерство освіти і науки України. 

За передплатою МОН України відкрито безкоштовний доступ до наступних ресурсів 

порталу Springer Link, а саме: 

 журнальний контент (статті в наукових рецензованих журналах видавництва 

Springer) за 1997–2020 рр. – 3 580 номерів журналів; 

 електронні книги Springer 2017 р. – 9 662 назви книг. 

Тематика журналів і книг: математичні науки, природничі науки (біологія, медицина, 

екологія, хімія, фізика, географія, фармацевтика, охорона здоров’я), технічні науки 

(інформатика, інженерія), право та міжнародні відносини, соціальні науки (психологія, 

політологія, педагогіка), економічні науки (фінанси, бізнес та менеджмент), а також 

гуманітарні науки (історія, філософія, літературознавство).  

Усі передплачені 9 662 назви книг доступні користувачам назавжди, тому інформацію 

про них буде додано до електронного каталогу Наукової бібліотеки НУК ім. адм. 

Макарова протягом періоду доступу. 

Доступ до ресурсів Springer Nature, одного з найбільших світових видавців академічних 

і науково-популярних книг та журналів, діє в усіх корпусах та філіях НУК ім. адм. 

Макарова за контролем IP-адрес (з усіх комп’ютерів та WI-FI мережі) – за посиланнями:  

журнали https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Journal%22&date-facet-

mode=between&facet-start-year=1997&previous-start-year=1832&facet-end-

year=2020&previous-end-year=2020 ; 

електронні книги https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&date-

facet-mode=between&facet-start-year=2017&previous-start-year=1815&facet-end-

year=2017&previous-end-year=2020. 

  

https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Journal%22&date-facet-mode=between&facet-start-year=1997&previous-start-year=1832&facet-end-year=2020&previous-end-year=2020
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Journal%22&date-facet-mode=between&facet-start-year=1997&previous-start-year=1832&facet-end-year=2020&previous-end-year=2020
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Journal%22&date-facet-mode=between&facet-start-year=1997&previous-start-year=1832&facet-end-year=2020&previous-end-year=2020
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&date-facet-mode=between&facet-start-year=2017&previous-start-year=1815&facet-end-year=2017&previous-end-year=2020
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&date-facet-mode=between&facet-start-year=2017&previous-start-year=1815&facet-end-year=2017&previous-end-year=2020
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&date-facet-mode=between&facet-start-year=2017&previous-start-year=1815&facet-end-year=2017&previous-end-year=2020
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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 65 доктори наук, 90 

професорів, 275 кандидатів та доцентів.  

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: науково-

організаційного, 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 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», «Еколого-економічних 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. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАНИХ РОБІТ ТА ОБСЯГИ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ ЗА 
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3.1.3. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 

Кадровий склад НУК: 

2016 р. – 676 ос., у т.ч. кандидати наук – 272 ос., доктори наук – 57 ос. 
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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. 

2019 р. – 501 ос., у т.ч. кандидати наук – 275 ос, доктори наук – 65 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. 

 

3.1.4. РЕЙТИНГ ОБСЯГІВ ФІНАНСУВАННЯ ЗВО ТА НУ НА 2019 РІК 

Виходячи із обсягів фінансування фундаментальних, прикладних досліджень, 

науково-технічних (експерементальних) розробок, наукових робіт і робіт молодих 

учених закладів вищої освіти та наукових установ на 2019 рік, що затверджені наказом 

МОНУ від 31.01.2019 №96 та на підставі наказу МОНУ від 19.04.2019р. №527 «Про 

внесення змін до наказу МОНУ від 31.01.2019 №96», Національний університет 

кораблебудування імені адмірала Макарова займає 26 місце із 134 ЗВО та НУ України, та 

1 у Миколаївській області. 

3.2. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ДОГОВОРІВ СПІВПРАЦІ НУК У 2019 РОЦІ 

 

3.2.1 ОБОРОННА ТЕМАТИКА НУК 

Тема №2202 «АКВАРОБ» (Для службового користування), науковий керівник - 

Блінцов В.С., д.т.н., проф. Замовник - командувач ВМС ЗС України.  

3.2.2. ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИКОНУВАЛИСЬ ЗА РАХУНОК ДЕРЖБЮДЖЕТУ 

 

 

№ № теми Назва Наук. керівник 

Фундаментальні теми 

1 2082 

Розробка теоретичних основ проектування 

термоакустичних турбогенераторів систем 

використання теплових скидних 

енергетичних ресурсів транспортних засобів 

Романовський 

Г.Ф. 

2 2085 

Механіка та фізико-хімічні процеси при 

дифузійному зварювання, паянні, зміцненні 

жароміцних нікелевих сплавів та різнорідних 

матеріалів  

Квасницький 

В.Ф. 

3 2086 
Статистична теорія конденсації для 

реалістичних моделей речовини 
Ушкац М.В. 
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4 2165 

Наукові основи  проектування складів і 

структур легковагомих композиційних 

матеріалів плавучості для підводних засобів 

засвоєння ресурсів океану 

Коростильов Л.І. 

 

Прикладні теми 

1 2085 

Розробка методології підвищення 

ефективності та безпеки річкової 

транспортної системи України 

Нєкрасов В.О. 

2 2087 

Інноваційні моделі і механізми управління 

проектами реконструкції та розвитку 

муніципальних систем водопостачання 

Харитонов 

Ю.М. 

3 2193 

Теоретичні основи створення двопаливних 

газотурбінних камер згоряння з плазмовим 

супроводом 

Сербін С.І. 

 

Розробки 

1 2088 

Розробка аерозольних градієнтних 

технологій для систем життєзабезпечення 

суден і кораблів 

Шевцов А.П. 

2 2192 

Розробка засобів покращення ефективності, 

якості електроенергії та електромагнітної 

сумісності в суднових електроенергетичних 

системах з напівпровідниковими 

перетворювачами електроенергії 

Павлов Г.В. 

 

Науково-технічні (експериментальні) розробки молодих учених 

1 2110 

Розробка комп’ютеризованої системи 

моніторингу та автоматизованого керування 

мобільним роботом багатоцільового 

призначення на основі інтелектуальних 

технологій 

Козлов О.В. 

2 2111 

Розробка технології отримання та безпечного 

акумулювання водню з сірководню Чорного 

моря 

Проскурін А.Ю. 
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Науковий об’єкт, що становить національне надбання 

1 1655 
«Надвисоковакуумний універсальний 

технологічний комплекс ВВУ-1 Д» 
Лабарткава О.В. 

Подано запит, щодо внесення зміни до складу наукового об’єкта, що 

становить національне надбання (НН), «Надвисоковакуумний універсальний 

технологічний комплекс ВВУ-1 Д», а саме ввести до складу НН растровий 

електронний мікроскоп-мікроаналізатор РЕММА-102-02 та виключити зі 

складу Вакуумметр ВІТ-3 – 2 шт. і Течешукач ГТИ-16 – 1 шт. 

 

 

3.2.3. ТЕМАТИКА ГОСПОДАРЧИХ ДОГОВОРІВ НУК 

№ № 

теми 

Назва договору Науковий 

керівник 

Замовник Термін дії 

1 1731 До повного виконання Блінцов B.C. Укроборонпром  

2 2183 Проектування та створення 

підводної відеокамери 

Блінцов В.С. ТОВ «Кінбург-

Плюс» 

22.08.2018 

– 

21.12.2018 

3 2189 Розробка методики 

проектного розрахунку 

буксируваного підводного 

апарата 

Блінцов В.С. ТОВ «Гідрограф» 30.112018 

до повного 

виконання 

4 2197 Розробка комплекту 

робочої конструкторської 

документації на 

малогабаритний 

бускирований  

підводний апарат 

Блінцов В.С. ТОВ «Каскад 

Спепстрой» 

21.02.2019 

– 

31.12.2019 

5 2105 Визначення вібраційних 

характеристик робочих 

лопаток компресору та 

турбіни ГТД ДА 32 

Ткач М.Р. НПКГТ «Зоря-

Машпроект» 

14.06.2017 -  

31.12.2018 

6 2190 Виготовлення акустичних 

перетворювачів для 

ультр…….. 

Сатановський 

В.В. 

ТОВ «Діагностика і 

контроль» 

02.01.2019 

– 

31.12.2019 
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7 2191 Виготовлення оболонок з 

тканини …. 

Миронов О.Г. ТОВ «Екотехніка» 02.01.2019 

– 

31.12.2019 

8 2196 Розробка норм споживання 

енергоресурсів для 

туб.диспансеру 

Харитонов 

Ю.М. 

Міський 

протитуб.диспансер 

20.01.2019 

– 

27.02.2019 

9 2198 Розробка комплекту 

робочої конструкторської 

документації на 

малогабаритний 

бускирований  

підводний апарат 

«Глайдер»  

Блинцов В.С. ТОВ «Каскад -

Ника» 

20.03.2019  

– 31.05. 

2019 

10 2199 Визначення характеристик 

посадки, плавучості та 

початкової остійності 

самохідної платформи 

Некрасов 

В.О. 

КБ «Седман» 20.03.2019  

- 20.04.2019 

11 2201 «Біорізноманіття флори 

природного заповідника 

«Єланецький степ»: 

інвентарізація та 

созологічна оцінка 

збереження флори» 

Трохименко 

Г.Г.,  

Природний 

заповідник 

«Єланецький степ» 

21.04.2019 - 

01.12.19 

12 2205 Розробка методики 

проектування оптимальної 

схеми армування 

анізотропної лопаті вітро-

генератора з адаптивними 

лопатями 

Бурдун Є.Т. КНР 2019 - 2020 

13 2206 Підвищення ефективності 

енергетичних установок 

щляхом використання 

термо-акустичних 

технологій  

Коробко В.В. КНР 2019 - 2020 

14 2207 Розробка передової 

технології  SOFT – 6T для 

суднових систем 

Сербін С.І. КНР 2019 - 2020 

15 2213 Розробка програмного 

забезпечення для 

вимірювання і реєстрації 

Нєкрасов 

В.О. 

 

Нац. універ. 

«Одеська академія» 

01.10.2019 

– 

01.12.2019 
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на комп’ютері кутів крену 

та диференту 

16 2214 Фіторізноманіття 

природного заповідника 

«Єланецький степ»: склад, 

флора та рекомендації 

шодо їх збереження 

Трохименко 

Г.Г. 

«Єланецький степ» 01.10.2019 

– 

01.12.2019 

17 2215 Розробка енерго-

ефективних систем 

утилізації скидної теплоти 

когенераційних модулів 

підприємств…… 

Остапенко 

О.В. 

ДФФД 01.10.2018 

– 

31.12.2019 

18 2216 Розробка інноваційної 

енергоефективної 

технології кондиціювання 

повітря автономних 

теплоелектростанцій 

Грич А.Н. ДФФД 01.10.2018 

– 

31.12.2019 

19 2219 Визначення норм 

утворення побутових 

відходів для м. Миколаєва 

Маркіна Л.М. Департамень 

житлово-

комунального 

господаства 

Миколаївської 

міської ради 

 

20 2228 Енергетичний аудит 

об’єктів комунального 

підприємства 

«Теплопостачання та водо-

каналізаційне 

господарство» 

Харитонов 

Ю.М. 

м. Южноукраїнськ 

Миколаївської обл. 

25.11.2019 

– 

15.12.2019 

21 2230 Розробка методики 

визначення буксирного 

забезпечення суден під час 

проходу каналами…. 

Нєкрасов 

В.О. 

ДП НДПКІ 

морського флоту 

України 

16.12.2019 

– 

31.12.2019 

 

3.2.4. ПЕРЕЛІК ДОГОВОРІВ СПІВПРАЦІ НУК У 2019 РОЦІ 

№ № 

теми 

Назва договору Науковий 

керівник 

Замовник  Термін дії 

1 1828 План взаємодії з МНС 

України у Миколаївській 

області 

Блінцов 

В.С. 

МНС України у 

Миколаївській 

області 

Безстроков

ий з 2011 р. 
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2 1846 Розвиток науково-дослідних 

робіт 

Потай І.Ю. Національний 

лісотехнічний 

університет (Львів) 

з 2010 р. 

без терміну 

3 1969 Спільні дослідження у галузі 

морського приладобудування 

та робототехніки 

Блінцов 

В.С. 

ТОВІ «Посейдон 

Євро Плюс» 

20.02.2014 

безстроков

ий 

4 1999 Співпраця у сферах освіти та 

науково-технічної діяльності 

Дубовий 

О.М. 

Інститут проблем 

матеріалознавства 

НАНУ 

30.12.2014 - 

безстроков

ий 

5 2007 Розвиток взаємовигідного 

співробітництва 

Хачатуров 

Е.Б. 

ДП «Суднобудівний 

завод ім. 61 

комунара» 

26.03.2015 

– 26.0.2019 

6 2020 Спільна діяльність за 

домовленістю 

Хачатуров 

Е.Б. 

ДП «НДП-КІ 

морського флоту 

України» 

27.05.2015 

– на 

невизначен

ий термін 

7 2021 Cooperation contract  Рижков 

С.С. 

Jianqsu Shiptek  

Automation 

Tecnoloqy 

01.04.2015 

– 

31.12.2019 

8 2023 Розвиток корабельного складу 

та засобів морської 

робототехніки для ВМС ЗС 

України 

Блінцов 

В.С. 

Командування ВМС 

ЗС України 

21.07.2015 

– 

21.07.2019 

9 2025 Розвиток взаємодії у 

навчальній, науково-технічній 

та культурній сферах 

Борисенко 

- Устенко 

Миколаївський 

національний 

університет ім. 

Сухомлинського 

08.09.2015 

– 

08.09.2019 

10 2026 Співпраця у напрямку 

створення нових зразків 

підводної робототехніки і 

надання виробничих послуг з 

їх застосування 

Блінцов 

В.С. 

ТОВ «ДМТ 

Продакшн» Козирко 

О.А. 

31.08.2016 

– 

31.08.2019 

11 2034 Здійснення фундаментальних і 

прикладних археологічних 

досліджень  

Блінцов 

В.С. 

Інститут археології 

НАН України 

12.11.2015 

– 

30.12.2020 

12 2040 Планування, організація і 

виконання НДР у сфері 

цивільного захисту 

Михайлюк 

В.О. 

Головне управління 

ДСНС України у 

Микол.обл. 

24.12.2015 

– 

30.06.2021 
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13 2049 Науково-технічна діяльність з 

питань інформаційно-

комунікаційних технологій у 

галузі цивільного захисту 

Блінцов 

В.С. 

НДІ цівільного 

захисту Державної 

служби України з 

надзвичайних 

ситуацій 

16.03.2016 

– 

16.03.2020 

14 2052 Меморандум про партнерство 

та співробітництво 

Блінцов 

В.С. 

Державний концерн 

Укроборонпром 

2016  - за 

домовленіс

тю 

15 2077 Удосконалення корозійного 

захисту баластних відсіків 

безнабірного плавучого доку 

вантажопідйомністю 5.000т 

Щедролосє

в О.В. 

Херсонський держ. 

завод «Палада» 

03.01.2017 

– 

31.12.2019 

16 2095 Розвиток партнерства і 

співробітництва 

Хачатуров 

Е.Б. 

Миколаївський 

національний 

аграрний 

університет 

2017 - 2020 

17 2096 Співпраця у сфері науково-

технічної та навчальної 

діяльності 

Ремешевсь

ка І.В. 

ТОВ 

«Аргопромислова 

компанія Євгройл» 

01.01.2017 - 

безстроков

о 

18 2101 Співпраця у досягненні 

взаємовигідних службових та 

господарських результатів  

Хачатуров 

Е.Б. 

Обласне комунальне 

підприємство 

Миколаївтеплоенерг

о 

19.06.2017 -  

31.12.2019 

19 2102 Співробітництво та розвиток 

взаємовідносин 

Хачатуров 

Е.Б. 

ТОВ «Артіль ЛТД» 11.07.2017  

-  

11.07.2020 

20 2104 Співпраця і співробітництво Хачатуров 

Е.Б. 

ТОВ «Чорноморська 

яхтенна верф» 

3 роки 

21 2107 Виправлення дефектів 

відливок зі сплавів СМ93В1 та 

СМ96В1 

Квасницьк

ий В.Ф. 

ДП НВКГТ «Зоря-

Машпроект» 

01.09.2017  

- 31.12.2020 

22 2112 Багатоступенева програма 

підготовки 

Коваль 

С.С. 

Білгород-

Дністровський 

морський 

рибопромисловий 

технікум 

01.09.2017 

– 

01.09.2019 

23 2170 Об’єднання вкладів учасників Хачатуров 

Е.Б. 

ТОВ НЦФМТ 24.04.2018 

– 

24.04.2021 
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24 2175 Організація оперативного 

впровадження у науковий 

прогрес новітніх технологій 

Блінцов 

В.С. 

НДІ ЗСУ 

«Державний 

океанаріум» 

31.07.2018 

– 

31.07.2022 

25 2177 Двостороння співпраця у 

галузі підготовки спеціалістів 

Мочалов 

О.О. 

Відділ освіти 

Чорноморської 

міської ради 

03.08.2018 

– 

01.09.2021 

26 2178 Удосконалення технічної 

підготовки, технології та 

організації ремонту 

виробництва на основі 

інноваційних технологій 

Щедролосє

в О.В. 

Херсонська верф 

«Smart Maritime 

Group» 

01.07.2018 

– 

28.06.2019 

27 2185 Організація оперативного 

впровадження у науковий 

процес новітніх технологій 

Блінцов 

В.С. 

Інститут ВМС НУ 

«Одеська морська 

академія» 

19.10.2018 

– 

19.10.2021 

28 2188 Розробка і освоєння дуальної 

освіти  для створення 

сучасних інтерактивних 

методик 

Хачатуров 

Е.Б. 

Навчальний центр 

ВМС ЗС України 

09.11.2018 

– 

09.11.2021 

29 2186 Протокол о намерении 

проектирования КС на 

природном газе 

Сербин 

С.И. 

ХИИСКТ  

30 2188 Співпраця у розвитку і 

освоєнні нових навчально-

освітніх програм 

Хачатуров 

Е.Б. 

Навчальний центр 

ВМС ЗС України 

09.11.2018 

– 

09.11.2021 

31 2200 Проведення моніторингу 

існуючих технологій та 

техніки…. 

Хачатуров 

Е.Б. 

Миколаївська верф 

ТОВ «Смарт 

Морітайм Груп» 

03.04.2019  

- 03.04.2021 

32 2203 Організаційно-економічні 

засади формування 

корпоративних відносин у 

закладах вищої освіти 

Дибач І.Л. Факультет економіки 

моря 

16.05.2019 

– 

10.10.2019 

33 2204 Теоретико-методологічні 

передумови забезпечення 

економічної безпеки закладів 

вищої освіти 

Дибач І.Л. Факультет економіки 

моря 

16.05.2019 

– 

01.02.2020 

34 2209 Налагодження відносин та 

створення у галузі навчання, 

виховання , н-технічної 

діяльності та професійної 

підготовки 

Хачатуров 

Є.Б. 

Державний науково-

дослідний центр 

НВС Уераїни 

01.08.2019 

– 

01.08.202Е 
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35 2212 Координація спільної 

діяльності 

Коваль С. Очаківська міська 

рада 

01.10.2019 

– 

01.10.2020 

36 2217 Совместная разработка и 

реализация моделей 

взаимодействия образ. 

учереждений 

Ткач М.Р. Беларусский 

университет 

транспорта 

25.10.2019 

– 

25.10.2022 

37 2218  Співробітництво у сфері 

науково-технічної діяльності 

Проскурін 

А.Ю. 

ТОВ 

«Енерготехнологія» 

13.11.2019 

– 

13.11.2022 

38 2220 Теоретичні та практичні 

аспекти формування норм 

часу на виконання методичної, 

виховної  та організаційної  

роботи  у закладах вищої 

освіти 

Ломоносов

а О.Е. 

Херсонська філія 01.11.2019 

– 

01.11.2022 

39 2221 Управління проектами з 

економічною оцінкою 

концепцій безекіпажних 

морських технологій 

екологічного моніторингу 

акваторій  

Надточій 

В.А. 

Херсонська філія 01.11.2019 

– 

01.11.2022 

40 2222 Техніко-економічне 

обгрунтування проектів БНС 

для екологічного моніторінгу 

акваторій  

Надточій 

В.А. 

Херсонська філія 01.11.2019 

– 

01.11.2022 

41 2223 Безекіпажне надводне судно 

для екологічного моніторингу 

акваторій 

Надточій 

В.А. 

Херсонська філія 01.11.2019 

– 

01.11.2022 

42 2224 Меморандум про наміри у 

створенні Кластеру морського 

сервісу 

Трушляков 

Є.І. 

 16.05.2019 

– 

31.12.2025 

43 2227 Спільні дослідження, 

розроблення та реалізація 

підводних технологій 

Блінцов 

В.С. 

ТОВ «Каскад-Ника» 15.11.2019 - 

-15.11.2025 
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3.2.5. ПЕРЕЛІК ІНІЦІАТИВНИХ (КАФЕДРАЛЬНИХ ТЕМ) ЗАРЕЄСТРОВАНИХ В 

УКРАЇНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА 

ІНФОРМАЦІЇ  

ТЕМИ, ЯКІ ЗАКІНЧИЛИСЬ У 2019 р. 

1. № державної реєстрації 0114U004858. «Покращення екологічних та економічних 

показників ДВЗ за рахунок конверсії палива», науковий керівник – канд. техн. наук, доц. 

Уваров В. А., період виконання – 01.10.2014 – 01.10.2019. 

2. № державної реєстрації 0116U004394  «Покращення екологічних показників 

суднових двигунів шляхом передачі домішок у паливопровід високого тиску», науковий 

керівник – д.т.н., проф., Щедролосєв О.В., період виконання –01.09.2016 – 31.12.2019. 

3. № державної реєстрації 0119U000433 «Вдосконалення систем керування 

автономним підводним апаратом з гідробіонічним рушієм», науковий керівник – д.т.н., 

проф., Блінцов В.С., без фінансування, період виконання – 01.08. 2018 – 26.12.2019. 

4. № державної реєстрації 0116U004395 «Розробка енергозберігаючих імпульсно-

термопресійних технологій для суднової енергетики», науковий керівник – канд. техн. 

наук, доц. Самохвалов В.С. , без фінансування, період виконання – 01.09.2016 – 

31.12.2019. 

5. № державної реєстрації 0116U005325 «Дослідження впливу імпульсного 

електромагнітного поля на паливо та повітря перед подачею їх до циліндру СДВЗ» , 

науковий керівник - канд. пед. наук, доц., Андреєва Н.Б., без фінансування, період 

виконання – 01.05.2016 - 01.05.2019. 

6. № державної реєстрації 0117U007356 «Дослідження ресурсозберігаючих 

технологій знесолення і зм’якшення водяних розчинів для забезпечення потреб  суднових 

теплоенергетичних установок», науковий керівник – канд. тех. наук, доц. Шевченко В.В., 

без фінансування, період виконання – 09.2017– 09.2019. 

7. № державної реєстрації 0117U005412 «Розробка моделей і методів дослідження 

коливань та міцності лопаткових та оболонкових ГТД при дії динамічних навантажень», 

науковий керівник –  д.т.н., проф. Каіров О.С. , без фінансування, період виконання – 

01.11.2017 – 01.11.2019. 

8. № державної реєстрації 0119U001523 «Удосконалення проектування морських 

підводних систем з гнучкими зв’зками», науковий керівник – канд. техн. наук,  доц. 

Трунін К.С., без фінансування,період виконання – 02.01.2019 – 31.12.2019. 

ТЕМИ, ЯКІ ПРОДОВЖУВАЛИСЬ У 2019 р. 

1. № державної реєстрації 0116U0057 «Математичне моделювання процесів 

обробки рідкого палива магнітним полем», науковий керівник – Андреєв А.А., без 

фінансування, період виконання – 09.2016 - 10.20. 

2. № державної реєстрації 0119 U103709 «Інститунальні та організаційно-

економічні передумови розвитку море-господарського комплексу України», науковий 

керівник – канд. екон. наук, Єфімова Г.В., без фінансування, період виконання – 

01.09.2019 - 31.12.2021. 
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3. № державної реєстрації 0117U004377 «Формування системи контролінгу на 

промислових підприємствах», науковий керівник  – Каткова Н.В., без фінансування, 

період виконання 26.12.2016 – 26.01.2020. 

4. № державної реєстрації 0117U004378 «Розробка спеціальних математичних 

моделей для дослідження найбільш складних процесів при роботі ДВЗ» , науковий 

керівник  – Андрєєв А.А., без фінансування, період виконання 02.2017 – 02.2020. 

5. № державної реєстрації 0118U000035Д «Удосконалення теорії та методів захисту 

інформаційних ресурсів», науковий керівник  – канд. техн. наук, доц. Турти М.В., без 

фінансування, період виконання 03.2018 – 12.2020. 

6. № державної реєстрації 0118U000036Д  «Роботизовані технології захисту 

акваторії» , науковий керівник  – д-р техн. наук, проф. Блінцов О.В. , без фінансування, 

період виконання 03.2018 – 12.2020. 

7. № державної реєстрації 0118U000037Д «Об’єктивний метод оцінки захищеності 

приміщень відвитоку мовної інформації вібро-акустичними каналами», науковий 

керівник  – канд. техн. наук,  доц. Нужний С.М., без фінансування, період виконання 

03.2018 – 12.2020. 

ТЕМИ, ЯКІ ПОЧАЛИСЬ У 2019 р. 

1. № державної реєстрації 0119U103937 «Управління проектами та економічна 

оцінка концепцій безекіпажних морських технологій економічного моніторингу 

акваторій»,  науковий керівник  – канд. техн. наук Надточій А.В. без фінансування, період 

виконання 01.11.2019 – 01.11.2022. 

2. № державної реєстрації 0119U103709 «Техніко-економічне обгрунтування 

створення БНС (без-екіпажне надволне судно) для екологічного та природоохоронного 

моніторингу акваторій», науковий керівник  – канд. техн. наук  Надточій В.А., без 

фінансування, період виконання  01.11.2019 – 01.11.2022. 

НА РЕЄСТРАЦІЇ 

3. «Використання моделі L₰D в комп’ютерно - інформаційному забезпеченні 

електро-технічних дисциплін», науковий керівник - Гучек П.Й., без фінансування, період 

виконання  01 2019 - 12.2021. 

4. «Інформаційні технології у STEM-концепції для ЗВТО суднобудівного профілю»,  

науковий керівник – Дудченко О.М., без фінансування, період виконання 01 2019  - 

12.2021. 

5. «Безекіпажне надволне судно для екологічного моніторингу акваторій» ,  

науковий керівник  –  канд. техн. наук  Надточій А.В. ,  без фінансування, період 

виконання 01.11.2019 – 01.11.2022. 

6. «Побудова нелінійних регресивних моделей для оцінювання трудомісткості 

розробки мобільних застосунків»,  науковий керівник  –  д-р техн. наук, проф. Приходько 

С.Б., без фінансування, період виконання 01.12.2019 – 05.06.2020. 

7. «Побудова багатофакторних нелінійних регресивних моделей для оцінювання 

розміру програмних застосунків з відкритим кодом»,  науковий керівник – д-р техн. наук, 

проф. Приходько С.Б., без фінансування, період виконання 01.12.2019 – 05.06.2020. 

3.2.6. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
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1. За результатами конкурсу проведених у 2018 році спільних українсько-

китайських науково-дослідних проектів Міністерства освіти і науки україни та 

Міністерства науки і техніки Китайської народної Республіки, затверджених додатком до 

протоколу Третього засідання Підкомісії з питань науково-технічного співробітництва 

Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом Китайської Народної 

Республіки від 2 травня 2019 року до Програми науково-технічного співробітництва між 

Україною та Китайською народною республікою на період 2019-2020 рр. влючено проект 

«Розробка методики проектування оптимальної схеми армування анізотропної 

лопаті вітрогенератора з адаптивними властивостями» (наковий керівник – 

БУРДУН Євген Тимофійович, кандидат технічних наук, професор НУК, завідувач 

кафедри проектування та виробництва конструкцій з композиційних матеріалів) між 

Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова та 

Університетом науки і технологій Цзянсу. 

2. Відповідно до Наказу від 24.05.2019р. № 719 Міністерства освіти і науки України 

про фінансування спільних українсько-китайських науково-дослідних проектів у 2019 

році фінансування отримали наступні проекти від Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова: 

1. «Підвищення ефективності енергетичних установок шляхом використання 

термоакустичних технологій» (наковий керівник – КОРОБКО Володимир 

Владиславович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри експлуатації суднових 

енергетичних установок та теплоенергетики). 

2. «Розробка передової технології SOFT-GT для суднових енергосистем» (наковий 

керівник – СЕРБІН Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор, директор 

Машинобудівного навчально-наукового інституту). 

3.2.7. ЕКСПЕРТИ РАДИ МОН 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.07.2018р. № 740 

«Про оновлення персонального складу секцій за фаховими напрямами Наукової ради 

МОН та часткового набору до персонального складу секцій за фаховими напрямами 

Експертної ради МОН» у конкурсі прийняли участь: 

- за секцією «Авіаційно-космічна техніка і транспорт»: 

БОНДАРЕНКО Олександр Валентинович - кандидат технічних наук, доцент 

кафедри Теорії та проектування суден, директор Кораблебудівного навчально-наукового 

інституту. 

НЄКРАСОВ Валерій Олександрович - доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії та проектування суден. 

КОРОСТИЛЬОВ Леонтій Іванович - доктор технічних наук, професор кафедри 

конструкції та механіки судна; 

ЩЕДРОЛОСЄВ Олександр Вікторович - доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри суднобудування та ремонту суден; 

- за секцією «Наукові проблеми матеріалознавства»: 

ДУБОВИЙ Олександр Миколайович - доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри матеріалознавства і технології металів; 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2019 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

80 
 

КАРПЕЧЕНКО Антон Анатолійович - кандидат технічних наук, доцент кафедри 

матеріалознавства і технології металів; 

- за секцією «Технології видобутку та переробки корисних копалин»: 

ПРОСКУРІН Аркадій Юрійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри 

Двигуни внутрішнього згорання, установки та технічна експлуатація. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019р. № 859 

«Про затвердження складу Наукової ради Міністерства освіти і науки України, переліку 

та персонального складу секцій за фаховими напрямами» до оновленого складу Наукової 

ради МОНУ за секціею «Авіаційно-космічна техніка і транспорт» включено: 

БОНДАРЕНКО Олександра Валентиновича - кандидата технічних наук, доцента 

кафедри Теорії та проектування суден, директора Кораблебудівного навчально-

наукового інституту. 

НЄКРАСОВА Валерія Олександровича - доктора технічних наук, професора, 

завідувача кафедри теорії та проектування суден. 

3.2.8. ЕКСПЕРТНІ ГРУПИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.08.2019р. № 1097 

«Про Комісію з питань проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині 

провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» від Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова анкети подали наступні 

кандидати: 

НАКОНЕЧНИЙ Ігор Володимирович - доктор технічних наук, професор кафедри 

екології та охорони довкілля екологічного факультету. 

ПРИХОДЬКО Сергій Борисович - доктор фізико-математичних наук, професор 

кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем. 

БОНДАРЕНКО Олександр Валентинович - кандидат технічних наук, доцент 

кафедри теорії та проектування суден, директор Кораблебудівного навчально-наукового 

інституту. 

3.2.9. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ПРОЕКТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК ЗА 

РАХУНОК КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

На конкурсний відбір проектів наукових досліджень і розробок виконання яких 

пропонується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (Наказ МОНУ 

від 24.09.2019р. №1234), від НУК було подано 9 проектів, а саме  

«Теоретичні та технологічні основи підвищення фізико-механічних 

властивостей напилених покриттів, деформованих металів і сплавів формуванням 

наноструктурних елементів» наук. кер. д.т.н., проф. ДУБОВИЙ О.М. 

«Методологічні основи проектування суден службово-допоміжного та 

технічного флоту» наук. кер. д-р. техн. наук, проф. НЄКРАСОВ В.О. 

«Інформаційне моделювання інфраструктурних проектів розвитку річкових 

вантажоперевезень» наук. кер. д-р техн.. наук, проф. ПРИХОДЬКО С.Б. 

«Науково-технічні основи енергожиттєзабезпечення суден морського флоту та 

кораблів берегової охорони» наук. кер. д.т.н., проф. РАДЧЕНКО М.І. 
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«Енерготехнологічна установка спеціалізованого судна для переробки 

полімерних відходів, які накопичилися у водному середовищі, у дизельне паливо» наук. 

кер. д.т.н., проф. ТИМОШЕВСЬКИЙ Б.Г.  

«Створення комп’ютеризовано-інтегрованих інформаційно-поліметричних 

технологій та робастно-оптимальних систем керування морськими рухомими 

об’єктами» наук. кер. д.т.н., проф. ТИМЧЕНКО В.Л. 

«Розробка технології неруйнівного контролю лопаток газотурбінних двигунів на 

базі оптико-цифрових методів» наук. кер. д.т.н., проф. ТКАЧ М.Р. 

«Комплексні дослідження зв’язку між параметрами міжчастинкової взаємодії 

та термодинамічними властивостями класичних і квантових систем» наук. кер. 

д.ф-м.н., проф. Ушкац М.В. 

«Розробка технології термохімічної утилізації вторинних енергоресурсів 

газотурбінних двигунів морського виконання» наук. кер. к.т.н., доц., докторант 

ЧЕРЕДНІЧЕНКО О.К. 

3.2.10. КОНКУРСНИЙ ВІДБІОР НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) 

РОЗРОБОК ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ 

Відповідно до Наказу МОН від 24.10.2019 № 1341 «Про оголошення конкурсного 

відбору науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням, 

виконання яких розпочнеться у 2020 році за рахунок загального фонду державного 

бюджету» від НУК було подано проект «Розробка та створення автоматизованої 

системи визначення резонансних коливань деталей ГТД», наук. кер. к.т.н., 

ГАЛИНКІН Ю.М.  
 

 

 

3.3. МОЛОДІ ВЧЕНІ 

 

3.3.1 РАДА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ НУК ІМ. АДМ. МАКАРОВА 

В університеті діє на постійній основі Товариство студентів, аспірантів, докторантів 

та молодих науковців НУК ім. адм. Макарова, актив якого представлено Радою молодих 

науковців НУК ім. адм. Макарова під керівництвом к.т.н. ВІННИЧЕНКО Ірини 

Леонідівни.  

У 2019 році засновано Раду молодих науковців Херсонської філії Національного 

університету кораблебудування під керівництвом к.т.н. КОРНІЄНКО Вікторії 

Сергіївни. 

Головною метою діяльності Товариства та Ради є залучення молоді до наукової 

діяльності, формування молодіжних наукових колективів в межах університету, 

проведення науково-популярних заходів в межах університету та області. Діяльність 

Ради молодих науковців НУК ім. адм. Макарова у 2019 році:  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/konkurs-rozrobok/2019/10/nakaz-mon-1341-konkurs-dz.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/konkurs-rozrobok/2019/10/nakaz-mon-1341-konkurs-dz.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/konkurs-rozrobok/2019/10/nakaz-mon-1341-konkurs-dz.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/konkurs-rozrobok/2019/10/nakaz-mon-1341-konkurs-dz.pdf
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- проведено регулярні (4 рази на рік) та позапланові засідання; - з метою відзнаки та 

визнання молодих співробітників НУК ім. адм. Макарова, які активно проводять наукові 

дослідження, запроваджено конкурс «Кращий молодий науковець НУК ім. адм. 

Макарова» та проведено церемонію нагородження переможців конкурсу з нагоди Дня 

науки в Україні 30.05.2019 р.; - за участю Ради молодих науковців залучено викладачів 

та студентів НУК ім. адм. Макарова до участі в Наукових пікніках в м. Миколаєві 

4.05.2019 р. та 7.09.2019 р.;  

- Рада молодих науковців приймала участь в організації молодіжних 

міжструктурних наукових колективів, які подавали заявки на участь у конкурсному 

відборі проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок 

молодих вчених у 2019 р. 

- Молоді науковці Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова прийняли участь у II регіональному форумі «Проблеми і перспективи взаємодії 

органів державного управління та молодіжних наукових об’єднань» в якості як учасників 

(слухачів) так і спікерів (доповідачів). 

- 21 березня 2019 р. мооді учені Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова прийняли участь у науково-практичному семінарі «Досвід трансферу 

технологій в Західній Європі та інших країнах світу». 

- 16 травня 2019 р. співробітники Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова (у тому числі і молоді учені) прийняли участь у круглому столі 

«Індустрія морського сервісу» 

Голова Ради молодих науковців, к.т.н. Вінниченко І.Л. та в.о. нач. НДЧ НУК 

Савенков О.І. входять до складу Ради молодих вчених Миколаївської області, яку з 

вересня 2019 р. очолює Савенков О.І.  

3.3.2 КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ПРОЕКТІВ НАУКОВИХ РОБІТ ТА НАУКОВО-

ТЕХНІЧНИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОЗРОБОК МОЛОДИХ УЧЕНИХ  

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та 

наказу Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 1287 «Про затвердження 

Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів 

наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які 

працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що 

належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними», 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за № 15/28145 (зі 

змінами, внесеними наказом МОН від 26.04.2017 № 655) та згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки України від 04.07.2019 № 932 від НУК подано 7 проектів наукових робіт, 

науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, що пропонуються до 

виконання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у 2020 р., а саме:  

«Новітні технології створення функціональних напилених покриттів у 

суднобудуванні». Керівник проекту – к.т.н., доц. КАРПЕЧЕНКО А.А.. 
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«Апаратно - цифровий комплекс для визначення вібраційних характеристик 

елементів суднових та стаціонарних теплових двигунів». Керівник проекту - к.т.н., 

асистент ГАЛИНКІН Ю.М.. 

«Розробка інноваційних енергоустановок на базі роторно-поршневих 

розширювальних двигунів для підводних технічних засобів». Керівник проекту -  к.т.н., 

доц. МИТРОФАНОВ О.С. 

«Розробка концепції глибокої утилізації теплоти енергоустановок на основі 

низькотемпературної конденсації для суден і кораблів». Керівник проекту - к.т.н., доц. 

РАДЧЕНКО Р.М. 

«Інформаційне моделювання проектів розвитку муніципальної 

інфраструктури». Керівник проекту - к.т.н., доц. ЧЕРНОВА Л.С. 

«Формування інноваційної моделі розвитку аквакультури в системі 

забезпечення глобальної продовольчої безпеки». Керівник проекту - к.е.н., доц. 

ГРИШИНА Н.В. 

«Інструменти нейросеміотичного програмування в українському 

кінодискурсі». Керівник проекту - к.філол.н., доц. ЩЕРБАК О.В. 

3.3.3 СТИПЕНДІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ                                 ДЛЯ 

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

Продовжено виплату Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених 

на 2018-2020 БОБРОВУ Максиму Миколайовичу – кандидату технічних наук, асистенту 

кафедри матеріалознавства і технології металів; ПРОСКУРІНУ Аркадію Юрійовичу – 

кандидату технічних наук, доценту кафедри Двигуни внутрішнього згорання, установки 

та технічна експлуатація. Стипендії призначено відповідно до Постанови президії 

Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 13 травня 2019 року 

№1  

3.3.4 ЩОДО ПРЕМІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ                                  ДЛЯ 

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

Подано роботу на здобуття Премії Верховної Ради України для молодих вчених 

«Новітні суднові енергетичні установки на базі термохімічних та воднево-

металогідридних технологій» колективу молодих вчених:  

МИТРОФАНОВА Олександра Сергійовича – канд. техн. наук, доцента кафедри Двигуни 

внутрішнього згорання, установки та технічна експлуатація;  

ПРОСКУРІНА Аркадія Юрійовича – канд. техн. наук, доцента кафедри Двигуни 

внутрішнього згорання, установки та технічна експлуатація;  

ПОЗНАНСЬКОГО Андрія Станіславовича – канд. техн. наук, викладача кафедри 

інженерної механіки та технології машинобудування;  

ГАЛИНКІНА Юрія Миколайовича – канд. техн. наук, викладача кафедри інженерної 

механіки та технології машинобудування. 

Відповідно до Наказу МОН України від 25.06.2019р. №888 «Щодо клопотання про 

присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим у 2019 році та про 

рекомендації претендентів на отримання іменних стипендій Верховної Ради України для 
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молодих учених - докторів наук у 2020 році» роботу на здобуття Премії Верховної Ради 

України для молодих вчених «Новітні суднові енергетичні установки на базі 

термохімічних та воднево-металогідридних технологій» рекомендовано Комісією до 

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, згідно з додатком 1.  

3.3.5 ПРЕМІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

Відповідно до Указу Президента України №903/2019 «Про присудження премій 

Президента України для молодих вчених 2019 року» премію присуджено колективу 

молодих вчених НУК за роботу «Ресурсовідновлювальні енергокомплекси глибокої 

утилізації теплоти з низькотемпературними конденсаційними повернями»:  

КОРНІЄНКО Вікторії Сергіївні – викладачу кафедри теплотехніки Херсонської філії;  

БУРУНСУЗ Катерині Сергіївні – кандидату технічних наук, викладачу кафедри обліку 

та економічного аналізу;  

РАДЧЕНКО Роману Миколайовичу – кандидату технічних наук, доценту кафедри 

турбін;  

ПОРТНОМУ Богдану Сергійовичу – аспіранту кафедри кондиціювання та рефрижерації. 

3.3.6 ГРАНТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

Відповідно до Розпорядження Президента України №242/2019-рп від 9 серпня 2019 

року «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень 

молодих учених на 2019 рік» гранти Президента України призначено: 

ГРИЧУ Артему Вікторовичу – кандидатові технічних наук, доцентові кафедри 

кафедри кондиціювання та рефрижерації для проведення дослідження «Розробка 

інноваційної енергоефективної технології кондиціювання повітря автономних 

теплоелектростанцій»; 

ОСТАПЕНКУ Олексію Валерійовичу – кандидатові технічних наук, доцентові 

кафедри кондиціювання та рефрижерації для проведення дослідження «Розробка 

енергоефективних систем утилізації теплоти когенераційних модулів автономного 

енергозабезпечення підприємств». 

3.3.7 ОБЛАСНИЙ КОНКУРС РОБІТ МОЛОДИХ УЧЕНИХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

В Обласному конкурсі робіт молодих вчених Миколаївської області 2019 

прийняли участь 8 конкурсатів від Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова у 5 номінаціях, серед яких 4 отримали перші місця. 

Наказом департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної 

адміністрації від 26.04.2019 №274 дипломами переможців та учасників обласного 

конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області від Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова нагороджені: 

- з роботою «Новітні технології створення функціональних напилених 

покриттів у суднобудуванні» БОБРОВ Максим Миколайович, кандидат технічних 

наук, асистент кафедри матеріалознавства і технології металів – за перше місце у 

номінації «Технічні науки». 
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-з  роботою «Комунікативна ефективність впливу лінгвосеміотичних кодів у 

комерційній телерекламі» ЩЕРБАК Олена Володимирівна, кандидат філологічних 

наук, викладач кафедри прикладної лінгвістики – за перше місце у номінації 

«Гуманітарні науки». 

-з  роботою «Чинники та шляхи нейтралізації негативного впливу прекарних 

соціальних практик на українську молодь» ГОНЧАРОВА Олена Олександрівна, 

кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії та культурології – за 

перше місце у номінації «Соціально-політичні науки, соціальне забезпечення». 

-з  роботою «Механізми розвитку малого підприємництва на засадах концепції 

економіки вражень» ГРИШИНА Наталія Володимирівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри менеджменту – за перше місце у номінації «Економічні науки». 

-з  роботою «Удосконалення системи управління стратегічним потенціалом 

національних транспортно-логістичних систем» ІЩЕНКО Олена Анатоліївна, 

викладач кафедри менеджменту за участь у номінації «Економічні науки». 

 

 
-з  роботою «Енергоефективні резонансні перетворювачі частоти з покращеним 

гармонічним складом вихідної напруги» ВІННИЧЕНКО Ірина Леонідівна, кандидат 

технічних наук, старший викладач кафедри комп’ютеризованих систем управління за 

участь у номінації «Технічні науки». 

З роботою «Електронна демократія та електронний уряд як альтернативні 

способи реалізації політичної взаємодії всередині політичної мережі» ТКАЧЕНКО 

Анастасія Валеріївна, викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін за участь у 

номінації «Соціально-політичні науки, соціальне забезпечення». 

З роботою «Наукові засади екологічно прийнятного технологічного процесу 

утилізації зношених автомобільних шин і гумо-технічних відходів» КРИВА 

Маргарита Сергіївна, викладач кафедри техногенної та цивільної безпеки за участь у 

номінації «Природничі науки». 
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ЕКСПЕРТАМИ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ обласного конкурсу робіт молодих 

учених Миколаївської області від Національного університету кораблебудування 

ім.адм. Макарова виступили наступні співробітники:  

ІРТИЩЕВА Інна Олександрівна - д.е.н., професор, завідувач кафедри 

«Менеджменту» у галузі «економічні науки»;  

ХАРИТОНОВ Юрій Миколайович - д.т.н., доцент, професор, декан факультету 

морської інфраструктури у галузі «технічні науки»;  

ТРИБУЛЬКЕВИЧ Катерина Георгіївна - д.п.н., доцент, завідувач кафедри 

«Соціально-гуманітарних дисциплін» у галузі «гуманітарні науки»;  

ДУБИНСКИЙ Олег Юрійович - к.ю.н., доцент, проректор з науково-педагогічної 

роботи, економічних, юридичних та соціальних питань у галузі «соціально-політичні 

науки, соціальне забезпечення;  

МАРКІНА Людмила Миколаївна - к.т.н., доцент, завідуюча кафедри «Техногенної 

та цивільної безпеки» у галузі «природничі науки;  

МІНЯЙЛОВА Алевтина Володимирівна – к.п.н., доцент, завідувач кафедри 

«Сучасних мов» у галузі «педагогічні науки». 

3.3.8 КОНКУРС КРАЩИЙ МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ НУК  

30.05.2019 року з нагоди Дня науки в Україні в Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова відбулося урочисте нагородження 

переможців конкурсу «Кращий молодий науковець НУК». Цей конкурс був традиційним, 

але в останнє проводився у 2016 році. Тож цього року традицію нагороджувати вчених 

за їх успіхи вирішили відродити. 

Нагороди наукова молодь отримала за вагомі успіхи і досягнення у своїх 

дослідженнях, зокрема за численні наукові публікації, участь у конференціях і проектах, 

патенти тощо. Переможці конкурсу нагороджені дипломами, пам’ятними статуетками та 

цінними подарунками.  

ПЕРЕМОЖЦЯМИ КОНКУРСУ СТАЛИ: 

– серед співробітників НУК ім. адм. Макарова:  

І місце – ТОПАЛОВ Андрій Миколайович; ІІ місце – ПРОСКУРІН Аркадій Юрійович 

та ГЕРАСІН Олександр Сергійович; ІІІ місце – ГРИШИНА Наталія Володимирівна та 

БОБРОВ Максим Миколайович. 
– серед аспірантів НУК ім. адм. Макарова: 
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І місце – АРЧИБІСОВА Дар’я Олегівна; ІІ місце – САВЧЕНКО Олег Валерійович; ІІІ 

місце – СЕНОТРУСОВА Наталія Олексіївна. 

– серед студентів НУК ім. адм. Макарова: 

І місце – КОЛОДРУБ Юлія Олександрівна; ІІ місце – МЕЛЬНИК Анжеліка Ігорівна; 

ІІІ місце – СУСЛОВ Владислав Сергійович та Кіліманов Богдан Олександрович. 

Кращі молоді науковці Херсонської філії НУК: Серед співробітників – РУСНАК 

Алла Валентинівна; Серед студентів – ІСТОМІНА Ірина Василівна. 

Кращі молоді науковці Первомайської філії НУК: Серед співробітників – 

ЖУВАГІНА Ірина Олександрівна; Серед студентів – ЗАМАРАЙКІН Олексій 

Валерійович. 

 

    

    

Крім того, на заході були нагороджені переможці інших обласних та всеукраїнських 

конкурсів, активні учасники Наукового пікніку 2019 р., вручено грамоти та подяки 

молодим вченим від Міського голови, Миколаївської обласної ради, Департаменту освіти 

і науки при Миколаївській ОДА.  
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«Загалом було відзначено 68 науковців: як студентів, аспірантів, так і молодих 

вчених, які вже багато років працюють на розвиток нашого університету». 

 

3.4. КОНФЕРЕНЦІЇ, ВИСТАВКИ, ФОРУМИ, КОНКУРСИ 

 

3.4.1 КОНФЕРЕНЦІЇ 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 02.04.2019р. №428 

«Про фінансування міжнародних наукових конференцій» затверджено розподіл 

бюджетних коштів, передбачених для фінансування у 2019 році міжнародних наукових 

конференцій, таким чином, X Міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в 

суднобудуванні та океанотехніці» (26–28 вересня 2019р.) профінансована у розмірі 15 

тис. грн. 

 

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. XV міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами: стан 

та перспективи» ( 10-13 вересня 2019 року); 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Становлення та розвиток 

правової держави:проблеми теорії та практики» ( 13-15 вересня 2019 року); 

3. ХІІI міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екології та 

енергозбереження» (20-22 вересня 2019 року); 

4. Х Міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та 

океанотехніці» (26-28 вересня 2019 року); 

З метою обговорення актуальних проблем суднобудування України, в рамках МНТК 

«Інновації в суднобудуванні та океанотехніці» було проведено два «круглі столи»: 

- «Проблеми створення муніціпального пароплавства м. Миколаїва» (модератор 

д.е.н., проректор з НПАР та Р – Хачатуров Е.Б.) 

- «Проблеми створення науково-дослідного флоту України» (модератор д.т.н., проф. 

Нєкрасов); 

5. V міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми кондиціювання 

та рефрижерації в енергетиціі і на транспорті» (27-28 вересня 2019 року); 

6. Міжнародна науково-технічна конференція «Суднова енергетика.Стан та 

проблеми» (7-8 листопада 2019 року); 

7. ІІІ міжнародна науково-технічна конференція «Морська інфраструктура: 

проблеми та перспективи розвитку.Портова інфраструктура» ( 14-15 листопада 

2019 року); 

8. Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз і аудит: тренди та 

перспективи ( 15 листопада 2019 року); 

9. VIІІ міжнародна науково-технічна конференція «Муніципальна енергетика: 

проблеми, рішення» ( 21-22 листопада 2019 року). 
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ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми автоматики 

та електротехніки»; ( 4-5 квітня 2019 року); 

2. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні технології 

проектування,побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і 

інженерних споруд» (22-23 травня 2019 року ); 

3. Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Проблеми 

зварювання та споріднених процесів і технологій», присвячена 60-річчю кафедри 

зварювального виробництва (7-19 вересня 2019 року); 

4. Всеукраїнська науково-методична конференція «Миколаївщина і Північне 

Причорномор’я: історія і сучасність». До 170-ї річниці від дня народження адмірала С. 

О. Макарова (27-28 вересня 2019 року); 

5. IX всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми 

інформаційної безпеки на транспорті» ( 20-23 листопада 2019 року); 

6. IX всеукраїнська науково-технічна конференція «Підводна техніка і технологія» 

(11-13 грудня 2019 року); 

7. Всеукраїнські економічні читання з міжнародною участю «Глобалізація і 

трансформація економічних процесів в динамічному макроекономічному 

середовищі» ( 17-18 грудня 2019 року). 

 

КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

1. ХІІІ всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Імперативи 

розвитку права та держави» (28 березня 2019 року); 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, молодих учених 

«Філософські та культурологічні проблеми людства очима студентства» (18 квітня 

2019 року); 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, молодих учених 

«Актуальні проблеми сучасної хімії» (24 травня 2019 року); 

4. Всеукраїнська науково-методична конференція молодих науковців «Прикладна 

лінгвістика – 2019: проблеми та рішення» ( 16 – 17 травня 2019 року); 

5. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених «Автоматика та 

електротехніка» (14-15 листопада 2019 року); 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Проблеми 

соціально-гуманітарних наук» (6 грудня 2019 року). 

3.4.2 ВИСТАВКИ 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова прийняв 

участь у ХVІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека  –  2019», яка 

проходила 8 – 11 жовтня 2019 року на території Міжнародного Виставкового Центру (м. 

Київ). Представлено рекламні матеріали та макети засобів підводної робототехніки 

виробництва НУК (Блінцов В.С., Войтасик А.М., Клочков О.П., Сірівчук А.С.). 

На міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра - 2019» (12-13 квітня 

2019 року, м. Київ) - Національний університет кораблебудування імені адмірала 
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Макарова був удостоєний почесним званням «Лідер наукової та науково-технічної 

діяльності», а Центр прикладних досліджень в енергетиці Національного університету 

кораблебудування нагороджений дипломом і Гран-прі у номінації «Впровадження та 

розвиток енергоефективних проектів і технологій». 
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З 25 по 28 вересня в Кропивницькому (Кіровограді) відбулась найбільша в Україні 

Міжнародна агропромислова виставка «AGROEXPO-2019», за активну учать в 

організації та проведенні якої Національному університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова було оголошено Подяку, та наороджено дипломом за участь. 

   

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова прийняв 

участь у 16-ій Міжнародній виставці з судноплавства, суднобудування та розвитку 

портів «Одеса 2019» 18 - 20 вересня 2019, м. Одеса та транспортному форумі «TRANS 
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EXPO ODESA-MYKOLAIV 2019» 20-21 вересня 2019 року м. Миколаїв. Відзначено 

дипломом 

 
 

3 5 по 07 листопада 2019 року у місті Києві відбувся IV Інноваційний форум 

Innovation Market 2019. Форум проводиться у форматах виставкової зони та 

конференції. Innovation Market – це місце зустрічі новаторів, винахідників та виробників 

провідних інноваційних технологій, наукових колективів та експертів в сфері інновацій, 

представників бізнесу та інвестиційно-фінансових установ, консультантів у сфері 

захисту інтелектуальної власності. 

Звісно участь у такій визначній події вже вдруге прийняв і Національний університет 

кораблебудування імені адмірала Макарова – лідер серед вузів Миколаївщини у сфері 

інноваційної діяльності. Представники НУК імені адмірала Макарова взяли участь у 

роботі виставкової зони та отримали диплом учасника. 
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Національний університет кораблебудування прийняв участь у Міжнародній 

виставці «In Poseidons’ realm XXIV Contact Zones: Archaeology between Water and 

Land Coasts, lake and river shores - 10-14.04.2019, Bodrum (Turkey)». 

На Московському Міжнародному Салон освіти 10-13 квітня 2019 р., М.Москва (ВК 

ВДНХ) був представлений підручник авторів (А.С.Рашковский, В.Н., С.Н.Слижевский, 

Н.В.Цыкало) «Технология изготовления конструкций корпуса судна» отримали 

диплом учасника Московського Міжнародного Салону освіти 2019,«Золоту» медаль 

Салону. 

Співробітники НУК прийняли участь у заходах: 

- «Річковий Форум 2019», 6 березня 2019 року, м. Київ; 

- Міський фестиваль «STEM-освіта Миколаєва - 2019», 4 квітня 2019 року, м. 

Миколаїв; 

 

ВИСТАВКИ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ 

1.Художня Різдвяна виставка, м. Миколаїв, виставковий зал НСХУ, січень 2019 р. – 

7 експонатів (живопис, рисунок, скульптура). 

2. Художня виставка присвячена 8 Марта, березень 2019 р. – 6 експонатів (живопис, 

рисунок, скульптура). 

3. Персональна виставка С.М. Рослякова «З минулого в майбутнє», Миколаївський 

обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна, вересень 2019 р. – 37 експонатів 

(живопис). 

4. Художня виставка творчих робіт викладачів кафедри дизайну, арт-галерея «Арго» 

жовтень 2019 р. – 20 експонатів (рисунок, живопис, скульптура, арт-об’єкт). 

5. Пленерна художня виставка «Коблеве – любов моя», Будинок творчості учнів, 

грудень 2019 р. – 3 експонатів (живопис). 

СТУДЕНТСЬКІ ВИСТАВКИ НУК, м. Миколаїв: 

1. Виставка студентських робіт учасників 1 туру олімпіади з дизайну, НУК 

Гуманітарний інститут, березень 2019 р. 

2. Виставка студентських робіт «Друге життя предмету», Гуманітарний інститут, 

травень-червень 2019 р. 

3. Виставка студентських робіт з дисципліни «Основи графічного дизайну», 

Гуманітарний інститут, виставковий зал, червень 2019 р. – 17 експонатів. 
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4. Виставка соціального плакату студентів кафедри дизайну в рамках «Фестивалю 

інклюзивних мистецьких практик», міська бібліотека ім. Кропівницького – 11 експонатів 

(плакат). 

3.4.3 НАУКОВІ ПІКНІКИ 

Товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих науковців НУК ім. адм. 

Макарова брало участь в організації та проведенні наукових пікніків в м. Миколаєві 

4.05.2019 р. та 7.09.2019 р., метою яких є залучення дітей шкільного віку до сучасних 

наукових технологій та наукової діяльності. 

До роботи пікніка були залучені викладачі та студенти ННІ автоматики та 

електротехніки та Факультету екологічної та техногенної безпеки. 

 

  

         

Студенти, які приймали участь в цих заходах, відзначені дипломами учасників 

міжнародного освітнього проекту «Науковий пікнік». 

 

3.4.4 КОНКУРСИ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ  

За результатами першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт, до другого туру конкурсною комісією НУК, рекомендовано 110 наукових робіт за 

41 напрямом, з яких призові місця, відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки 

України від 05.08.2019р. №1059 «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році», отримали 

28 робіт за 17 напрямами (Херсонська філія - 9 і НУК - 19), загалом дипломів: I ступеня 

– 4; II ступеня – 8; III ступеня – 16. 
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ПЕРЕЛІК 

переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей 2018/2019 навчального року 

 

Прізвище, імя та по 

батькові студента 

Прізвище, імя та по 

батькові наукового 

керівника, посада 

Найменування закладу 

вищої освіти 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ 

Суслов Владислав Сергійович Арчибісова Дарія 

Станіславівна, викладач 

Національний 

університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ 

Мельник Анжеліка Ігорівна Іртищева Інна Олександрівна, 

завідувач кафедри 

Національний 

університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ 

Єрмократій Аліна 

Олександрівна, 

Мельник Анжеліка Ігорівна 

Гришина Наталія 

Володимирівна, доцент 

Національний 

університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ 

Гречко Крістіна Максимівна Руснак Алла Валентинівна, 

професор 

Херсонська філія 

Національного 

університету 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

УПРАВЛІННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ 

Пен Лі Мін Богатирьов Костянтин 

Олександрович, завідувач 

кафедри 

Національний 

університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ 

Огінська Катерина 

Олександрівна, 

Гратій Анна Олександрівна 

Іртищева Інна Олександрівна, 

завідувач кафедри 

Національний 

університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

ЕКОЛОГІЯ 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ 
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Скрипник Марина Олегівна Мельничук Світлана 

Сергіївна, доцент 

Національний 

університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

 

МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ 

Істоміна Ірина Василівна, 

Корольов Вячеслав 

Андрійович 

Коновалов Дмитро 

Вікторович, докторант 

Херсонська філія 

національного 

університету 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ 

Бондаренко Олександр  

Олегович, 

Шибаєва Поліна Миколаївна 

Радченко Андрій 

Миколайович, доцент 

Національний 

університет 

кораблебудування  

імені адмірала Макарова 

ЗВАРЮВАННЯ 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ 

Шевченко Анатолій 

Вячеславович 

Матвієнко Максим 

Валентинович, доцент 

Херсонська філія 

Національного 

університету 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова” 

Кравченко Дмитро 

Владиславович 

Драган Станіслав 

Володимирович, професор 

Національний 

університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ 

Добусарський Богдан 

Анатолійович 

Лой Сергій Анатолійович, 

доцент 

Національний 

університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

СУДНОБУДУВАННЯ ТА ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ 

Цирюльникова Ольга 

Олегівна 

Іхсанов Шаміль Мухаметович, 

доцент 

Національний 

університет 

кораблебудування імені  

адмірала Макарова 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ 

Андріївський 

Владислав В’ячеславович 

 

Уваров Володимир 

Анатолійович, доцент 

 

Національний 

університет 

кораблебудування імені  

адмірала Макарова 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ 
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Пірогов Валентин Юрійович Коростилев Леонтій Іванович,  

професор 

Національний 

університет 

кораблебудування імені  

адмірала Макарова 

Діанов Сергій Олександрович Яглицький Юрій 

Констянтинович, доцент 

Херсонська філія 

Національного 

університету 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

Шемчук Микита Вадимович Надточий Анатолій 

Вікторович, старший викладач 

Херсонська філія 

Національного 

університету 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

Чепелюк Олег Олегович, 

Фесенко Ігор Миколайович 

Свиридов В’ячеслав Іванович, 

старший викладач 

Херсонська філія 

Національного 

університету 

кораблебудування імені  

адмірала Макарова 

ЕНЕРГЕТИКА 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ 

Федько Євген Ігорович Надточій Анатолій 

Вікторович, старший викладач 

Херсонська філія 

Національного 

університету 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ 

Чепко Антон Сергійович Кириченко Олександр 

Сергійович, доцент 

Національний 

університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ 

Рудинський Євгеній 

Миколайович 

Грудініна Ганна Сергіївна, 

викладач 

Національний 

університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ 

Колікова Вікторія 

Миколаївна, 

Амбросов Вадим Борисович 

Мінчев Дмитро Степанович,  

доцент  

Національний 

університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

Істоміна Ірина Василівна Коновалов Дмитро 

Вікторович, завідувач кафедри 

Херсонська філія 

Національного 

університету 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2019 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

98 
 

Бондаренко Олександр 

Олегович 

Радченко Роман 

Миколайович,  старший 

науковий співробітник 

Національний 

університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

 

ЕЛЕКТРОНІКА 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ 

Тарабанов Микола 

Родіонович 

 

Вінниченко Ірина Леонідівна, 

викладач 

Національний 

університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ 

Іваненко Тетяна Сергіївна Маркіна Людмила 

Миколаївна, завідувач 

кафедри 

Національний 

університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

ТУРИЗМ 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ 

Колодруб Юлія 

Олександрівна 

 

Іртищева Інна Олександрівна, 

завідувач кафедри 

Національний 

університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ 

Кулічкова Анастасія Олегівна Маркіна Людмила 

Миколаївна, завідувач 

кафедри 

Національний 

університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

 

ЧЛЕНИ ГАЛУЗЕВИХ КОНКУРСНИХ КОМІСІЙ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 

Членом галузевої конкурсної комісії у к першому і другому турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Енергетичне машинобудування» 

від НУК виступив д.т.н., проф. ТИМОШЕВСЬКИЙ Борис Георгійович. Підсумкова 

науково-практична конференція проходила 17-19 квітня 2019р. у Національноту 

технічному університеті «Харківський політехнічний інститут». 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З 

ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «УПРАВЛІННЯ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ» 

Започатковано, організовано та проведено Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт на базі Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова з  напрямку «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю» у 2018/2019 р. 

Конкурс відбувся 18 квітня -19 квітня 2019 року, всього надійшла 61 робота (87 

студентів-авторів, 43 наукових керівника) з 24 закладів вищої освіти, галузева конкурсна 

комісія забезпечила рецензування наукових робіт.  



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2019 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

99 
 

На підсумковій науково-практичній конференції виступило 22 студента з 18 закладів 

вищої освіти. На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-

практичної конференції галузева конкурсна комісія визначила 19 переможців (дипломів 

I ступеня – 4; II – 4; III – 11). 

 

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ»  

I місце - Колодруб Ю.О. (керівники д.е.н., професор Іртищева І.О., викл. 

Арчибісова Д.С.) 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НАУКОВИХ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ 2019 

РОКУ «ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ» 

III місце - Палій В., Галицький М. (керівники д.е.н., професор Іртищева І.О., викл. 

Арчибісова Д.С.) 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙУ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ ЕСЕ            «РОЗУМНИМ 

БУТИ МОДНО» 

Студенти Національного університету кораблебудування  НАЗРІЄВА Заріна та 

ТЕРЛЕЦЬКА Анастасія приняли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських есе 

«Розумним Бути Модно» 

ІРТИЩЕВА Інна Олександрівна - д.е.н., проф., зав. каф. «Менеджменту» 

виступила експертом у складі незалежного журі вказаного конкурсу. 

 

ФЕСТИВАЛЬ ІНЖЕНЕРНИХ ТАЛАНТІВ FUTURE OF UKRAINE  

Студенти Національного університету кораблебудування взяли участь у фестивалі 

інженерних талантів «Future of Ukraine 2019» що проводиться щорічно за участю 

компаній «Прогрестех-Україна», «Тукана Інжиніринг Україна», «Боїнг Україна». 

Головною метою фестивалю є сприяння розвитку інженерної освіти, популяризації 

інженерної професії, пошуку, заохочення та підтримки творчої, талановитої молоді, яка 

планує пов'язати своє майбутнє з інженерною діяльністю. За результатами I туру 

переможцями стали Кіліманов Богдан, Горбов Володимир (НН ІАЕ) Кузнецов Георгій 

(ФМІ) та Мараєва Вероніка (ФЕТБ). Переможцями II туру стали Горбов Володимир та 

Мараєва Вероніка і прийняли участ у III туру. 
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3.5. ПАТЕНТИ ТА ОХОРОННІ ДОКУМЕНТИ 

У залі пленарних засідань Верховної Ради під головуванням Першого 

заступника Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О. 16.12.2019 р. 

відбулися парламентські слухання на тему: «Побудова ефективної системи 

охорони інтелектуальної власності в Україні». Представником на засіданні від 

Миколаївської обасті виступила співробітниця Національноо університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова - ОЛІЙНИК Ірина Володимирівна. 

Статистична довідка за 2015-2019р.р. 

 
 

ПАТЕНТИ ТА ОХОРОННІ ДОКУМЕНТИ ОТРИМАНІ У 2019 РОЦІ 
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1. Патент № 130998 Україна. Засіб підвищення морехідності підводних човнів на 

малих глибинах занурення [Текст] /Ю.М. Король, М. Мухаммед – u201804207; заявл. 

17.04.2018, публ. 10.01.2019, Бюл. №1. 

2. Патент № 131092 Україна. Пристрій для зміцнення поверхні отвору деталі 

[Текст] /М.М. Івахненко, А.Ф. Галь, С.Ф. Присташ, А.Ю. Грєшнов – u201806209; заявл. 

04.06.2018; публ. 10.01.2019, Бюл. № 1. 

3. Патент № 131527 Україна. Пристрій для зміцнення поверхні отвору деталі 

[Текст] / А.Ф. Галь, С.Ф. Присташ, А.Ю. Грєшнов – u201805355; заявл. 15.05.2018; публ. 

25.01.2019, Бюл. № 2. 

4. Патент № 132147 Україна. Спосіб оптичного контролю періоду обертання «Тω» 

ротора f1(
FeRotorDrive) первинного приводу f1(DrivePower

ω
±∆ω) і ротора f2(

FeRotorDrive) 

додаткового приводу f2(DrivePower
ω

±∆ω) з пружиною f3(Springω), а також ротора 

f1(
FeRotorGener) генератора f1(GenerU) [Текст] /О.О. Ушкаренко, О.І. Дорогань – 

u201809556; заявл. 24.09.2018; публ. 11.02.2019, Бюл. № 3. 

5. Патент № 132149 Україна. Спосіб оптичного контролю періоду обертання «Тω» 

ротора f1(
FeRotorDrive) первинного приводу f1(DrivePower

ω
±∆ω) і ротора f2(

FeRotorDrive) 

додаткового приводу f2(DrivePower
ω

±∆ω) з пружиною f3(Springω), а також ротора 

f1(
FeRotorGener) генератора f1(GenerU) [Текст] /О.О. Ушкаренко – u201809560; заявл. 

24.09.2018; публ. 11.02.2019, Бюл. № 3. 

6. Патент № 132148 Україна. Спосіб одночасного запуску генератора f1(GenerU) за 

допомогою основного приводу f1(Drive) і додаткових приводів f2(Drive), f3(Drive) і 

f4(Drive) [Текст] /О.О. Ушкаренко, О.І. Дорогань – u201809557; заявл. 24.09.2018; публ. 

11.02.2019, Бюл. № 3. 

7. Патент № 132596 Україна. Малий дослідний басейн для дослідження плавучості, 

остійності, непотоплюваності та вільних бортових коливань судна на тихій воді [Текст] 

/В.О. Нєкрасов, О.В. Бондаренко, О.П. Ястреба – u201802778; заявл. 04.06.2018; публ. 

11.03.2019, Бюл. № 5. 

8. Патент № 132611 Україна. Пристрій для зберігання вантажів під водою [Текст] / 

А.Ф. Галь, А.Я. Казарєзов, Т.В. Бондаренко, Ю.Є. Барабанова – u201806075; заявл. 

01.06.2018; публ. 11.03.2019, Бюл. № 5. 

9. Патент № 132694 Україна. Пристрій керування електромагнітним вібраційним 

приводом [Текст] / О.О. Черно, А.П. Гуров, Л.І. Бугрім, М.В. Покровський М.В. – 

u201808979; заявл. 28.08.2018; публ. 11.03.2019, Бюл. № 5. 

10. Патент № 132673 Україна. Спосіб зберігання нафтопродуктів під водою [Текст] 

/ А.Ф. Галь, А.Я. Казарєзов, Т.В. Бондаренко, Ю.Є. Барабанова – u201808540; заявл. 

07.08.2018; публ. 11.03.2019, Бюл. № 5. 

11. Патент № 118783 Україна. Система ступінчастого охолодження повітря [Текст] 

/ С.С. Рижков, Р.М. Радченко, А.М. Радченко, М.І. Радченко, С.А. Кантор, О. Стахель, 

Б.С. Портной – а201609430; заявл. 12.09.2016; публ. 10.05.2017, Бюл. №9, опубл. 

11.03.2019, Бюл. №5. 

12. Патент № 118784 Україна. Спосіб охолодження повітря на ребристих 

поверхнях [Текст] / А.М. Радченко, С.С. Рижков, Р.М. Радченко, С.А. Кантор М.І. 
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Радченко, Л. Бохдаль – а201609463; заявл. 12.09.2016; публ. 10.05.2017, Бюл. №9, опубл. 

11.03.2019, Бюл. №5. 

13. Патент № 133369 Україна. Пристрій керування електромагнітним вібраційним 

приводом [Текст] / О.О. Черно, А.П. Гуров, Л.І.Бугрім, І.Л. Вінниченко – u201808976; 

заявл. 28.08.2018; опубл. 10.04.2019, Бюл. №7. 

14. Патент № 133447 Україна. Спосіб індивідуальної активізації освітлювальних 

ламп, підключених до освітлювальної системи з мікропроцесорним управлінням з 

живленням від однофазної мережі [Текст] / В.А. Гусєва-Божаткіна, Т.А. Фаріонова, С.М. 

Божаткін, В.О. Буренко – u201810299; заявл. 17.10.2018; опубл. 10.04.2019, Бюл. №7. 

15. Патент № 133500 Україна. Блок живлення силових ланцюгів лабораторного 

стенда [Текст] / О.В. Савченко, І.С. Білюк, Д.Ю. Шарейко, А.М. Фоменко, С.І. 

Ольшевський, С.О. Гаврилов, Л.А. Фоменко, Л.І. Бугрім – u201810861; заявл. 02.11.2018; 

опубл. 10.04.2019, Бюл. №7. 

16. Патент № 133503 Україна. Удосконалена система широтно-імпульсного 

регулювання двигуном постійного струму [Текст] / О.В. Савченко, Д.О. Жук, О.К. Жук, 

Д.В.  Криворучко – u201810878; заявл. 02.11.2018; опубл. 10.04.2019, Бюл. №7. 

17. Патент № 133727 Україна. Пристрій для зменшення коливань понтонного 

мосту [Текст] / А.Я. Казарєзов, А.Ф. Галь, Д.М. Балинський – u201809834; заявл. 

02.10.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. №8. 

18. Патент № 133719 Україна. Спосіб регулювання швидкості подачі електродного 

дроту і пристрій для його здійснення [Текст] / В.О. Лебедєв, С.В. Драган, А.Ф. Галь, І.С. 

Кузьмін, В.Г. Новгородський – u201809531; заявл. 21.09.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. 

№8. 

19. Патент № 133960 Україна. Cпосіб регулювання вихідних параметрів 

послідовно-резонансного перетворювача постійної напруги, що забезпечує рекуперацію 

енергії постійного струму до джерела енергії [Текст] / Г.В. Павлов, М.В. Покровський, 

А.В. Обрубов, І.Л. Вінниченко – u201811835; заявл. 30.11.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. 

№8. 

20. Патент № 133818 Україна. Жароміцний зносостійкий сплав на основі нікелю 

[Текст] / О.М. Костін, В.О. Мартиненко, О.Б. Малий, Д.С Гладченко – u201810959; заявл 

06.11.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. №8. 

21. Патент № 134146 Україна. Локальний регулятор розподілу тиску [Текст] / Ю.М. 

Король, Ю.С. Боднарчук – u201808745; заявл 15.08.2018; опубл. 10.05.2019, Бюл. №9. 

22. Патент № 133885 Україна. Функціональна структура автоматизованої системи 

моніторингу ґрунту [Текст] / Т.А. Фаріонова, С.М. Божаткін, С.О. Слабодян, В.А. Гусєва-

Божаткіна, В.А. Ворона – u201811414; заявл 17.12.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. №8. 

23. Копм. Програма № 88770 Україна. Portfolio Selection [Текст] / О.Ю. Савіна, 

О.В. Гайдаєнко – 87555; заявл 13.02.2019; опубл. 21.05.2019. 

24. Патент № 134778 Україна. Композиційний легковаговий теплоізоляційний 

матеріал плавучості [Текст] / В.Ю. Кочанов, Є.Т. Бурдун, Т.А. Юреско – u201810871; 

заявл 02.11.2018; опубл. 10.06.2019. Бюл. №9. 
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25. Патент № 135190 Україна. Cпосіб електродугового зварювання з дозованою 

імпульсною подачею електродного дроту [Текст] / В.О. Лебедєв, Г.В. Жук С.В. Драган, 

А.Ф. Галь – u201812474; заявл 14.12.2018; опубл. 25.06.2019. Бюл. №12. 

26. Патент № 135360 Україна. Глушник [Текст] / В.В. Кузнецов, С.А. Кузнецова, 

Г.В. Кузнецов  – u201900860; заявл 28.01.2019; опубл. 25.06.2019. Бюл. №12. 

27. Патент № 119054 Україна. Ступінчастий охолоджувач повітря  [Текст] / С.С. 

Рижков, А.М. Радченко, Р.М. Радченко, С.А. Кантор, М.І. Радченко, В.С. Ткаченко, 

Зонминг Янг(CN) – a201609429; заявл 12.09.2016;публ 10.05.2017 Бюл. № 9; опубл. 

25.04.2019. Бюл. №8. 

28. Патент № 119940 Україна. Датчик зварювального струму  [Текст] / В.О. 

Лебедєв, С.В. Драган, А.Ф. Галь, В.Г. Новгородський – a201802777; заявл 19.03.2018; 

публ 25.10.2018. Бюл. №20; опубл. 27.08.2019. Бюл. №16. 

29. Патент № 119866 Україна. Спосіб інтенсифікації градієнтної сепарації 

газопарорідинної суміші конденсацією  [Текст] / С.С. Рижков, А.М. Радченко, Р.М. 

Радченко, М.І. Радченко, Бохдаль Лукаш (PL), Кучинський Вальдемар (PL), Вен Хуа Бінь 

(CN), Дон Хуі Джан (CN)  – a201609438; заявл 12.09.2016;публ 10.05.2017 Бюл. № 9; 

опубл. 27.08.2019. Бюл. №16. 

30. Патент № 136571 Україна. Гребний гвинт [Текст] / А.Ф. Галь, Г.Ю. Гайдай, 

А.Ю. Грешнов – u201902191; заявл 04.03.2019; опубл. 27.08.2019. Бюл. №16. 

31. Патент № 136489 Україна. Лабораторний стенд по дослідженню роботи 

безконтактного двигуна постійного струму [Текст] О.В. Савченко, С.І. Ольшевський, І.С. 

Білюк, Д.Ю. Шарейко, А.М. Фоменко, Л.А. Фоменко, О.В. Майборода, С.О. Гаврилов, 

Л.І. Бугрім – u201901243; заявл 07.02.2019; опубл. 27.08.2019. Бюл. №16. 

32. Патент № 136644 Україна. Система автоматичного регулювання швидкості 

подачі електродного дроту [Текст] /В.О. Лебедєв, Г.В. Драган, А.Ф. Галь, В.Г. 

Новгородський – u201902715; заявл 20.03.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. №16. 

33. Патент № 136480 Україна.  Cпосіб зварювання плавким електродом в захисних 

газах з комбінованим впливом на електродний дріт [Текст] /В.О. Лебедєв, Г.В. Жук, С.В. 

Драган, А.Ф. Галь, С.А. Лой – u201900988; заявл 31.01.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. №16. 

34. Патент № 136687 Україна.  Припій для паяння жароміцних нікелевих сплавів 

[Текст] /Г.П. Мяльніца, В.В. Квасницький, В.Ф. Квасницький, О.Б. Малий, С.М. Самохін 

С.М., М.В. Матвієнко, Б.В. Бугаєнко, Є.А. Бутурля – u201902935; заявл 25.03.2019; опубл. 

27.08.2019, Бюл. №16. 

35. Патент № 136525 Україна. Лабораторний блок живлення [Текст] О.В. 

Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, С.О. Гаврилов, С.І. Ольшевський, 

Л.І. Бугрім, Л.А. Фоменко – u201901832; заявл 22.02.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. №16. 

36. Патент № 136524 Україна. Блок живлення систем автоматики [Текст] А.М. 

Фоменко, Д.Ю. Шарейко, С.О. Гаврилов, С.І. Ольшевський, Л.І. Бугрім, Л.А. Фоменко, 

С.В. Ярохін – u201901831; заявл 22.02.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. №16. 

37. Патент № 136520 Україна. Мікропроцесорна система керування 

електроприводами промислового обладнання [Текст] О.В. Савченко, І.С. Білюк, А.М. 

Фоменко, Д.Ю. Шарейко, Р.А. Ставинський, С.І. Ольшевський, Л.А. Фоменко, С.О. 

Гаврилов, І.В. Оружак – u201901814; заявл 22.02.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. №16. 
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38. Патент № 136567 Україна. Система керування сервоприводами [Текст] О.В. 

Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, С.І. Ольшевський, С.О. Гаврилов, 

Л.І. Бугрім, О.С. Кириченко, Л.А. Фоменко – u201902168; заявл 22.02.2019; опубл. 

27.08.2019, Бюл. №16. 

39. Патент № 136567 Україна. Регульований блок живлення [Текст] О.В. Савченко, 

І.С. Білюк, А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, С.О. Гаврилов, С.І. Ольшевський, Л.А. 

Фоменко – u201901815; заявл 22.02.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. №16. 

40. Патент № 136568 Україна. Лабораторний стенд для дослідження роботи 

тахогенератора постійного струму [Текст] О.В. Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, 

Д.Ю. Шарейко, С.О. Гаврилов, С.І. Ольшевський, Л.І. Бугрім, О.С. Кириченко, Л.А. 

Фоменко – u201902169; заявл 22.02.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. №16. 

41. Патент № 136572 Україна. Лабораторний стенд програмування 

мікроконтролерів АVR [Текст] О.В. Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, 

С.О. Гаврилов, Л.І. Бугрім, О.С. Кириченко, С.І. Ольшевський, Л.А. Фоменко – 

u201902193; заявл 22.02.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. №16. 

42. Патент № 120092 Україна. Спосіб ступінчастого охолодження повітря  [Текст] 

/ А.М. Радченко ,С.С. Рижков, Р.М. Радченко, М.І. Радченко, Мікєлевич Даріуш (PL), 

Бутримович Даріуш (PL), Ренкін Джу (CN) , Дайфен Чен (CN)  – a201609446; заявл 

12.09.2016;публ 10.05.2017 Бюл. № 9; опубл. 10.10.2019. Бюл. №19. 

43. Патент № 137780 Україна. Тепловий акумулятор системи передпускового 

прогріву двигуна внутрішнього згоряння [Текст] / О.І. Клюєв, С.А. Русанов, Е.С. 

Аппазов, К.В. Луняка, Д.В. Коновалов, Б.М Мацків – u201903341; заявл 03.04.2019; 

опубл. 11.11.2019, Бюл. №21. 

44. Патент № 138259 Україна. Спосіб формування структури металу шва [Текст] / 

В.О. Лебедєв, Г.В. Жук С.В. Драган, А.Ф. Галь, І.В. Сімутєнков, С.В. Новіков, С.А. Лой  

– u201904619; заявл 02.05.2019; опубл. 25.11.2019, Бюл. №22. 

45. Патент № 138062 Україна. Лабораторний стенд по дослідженню роботи 

безконтактного двигуна постійного струму [Текст] О.В. Савченко, С.І. Ольшевський, І.С. 

Білюк, Д.Ю. Шарейко, А.М. Фоменко, Л.А. Фоменко, О.В. Майборода, С.О. Гаврилов, 

Л.І. Бугрім – u201901240; заявл 07.02.2019; опубл. 25.11.2019, Бюл. №22. 

46. Патент № 138063 Україна. Гребний гвинт [Текст] А.Ф. Галь, Г.Ю. Гайдай, А.Ю. 

Грешнов – u201901242; заявл 07.02.2019; опубл. №. 25.11.2019, Бюл 22. 

47. Патент № 138059 Україна. Застосування вузлового точкового причалу 

нафтогазових продуктів для складування, зберігання і перевалки контейнерів [Текст] 

А.Ф. Галь, А.Я. Казарєзов, Т.В. Бондаренко, Ю.Є. Барабанова – u201810858; заявл 

02.11.2019; опубл. №. 25.11.2019, Бюл 22. 

48. Патент № 120361 Україна. Апарат поверхневого охолодження повітря [Текст] / 

Р.М. Радченко ,С.С. Рижков, А.М. Радченко, М.І. Радченко, С.Г. Фордуй Заполович 

Збігнев (PL), Куява Томаш (PL), Джие Вонг (CN), Гу Гао (CN) – a201609443; заявл 

12.09.2016;публ 10.11.2017 Бюл. №21; опубл. 25.11.2019. Бюл. №22. 

ПАТЕНТИ ТА ОХОРОННІ ДОКУМЕНТИ ПОДАНІ У 2019 РОЦІ 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2019 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

105 
 

1. Заявка № а201900040 Україна. Обмотка машин змінного струму [Текст] / О.Ю. 

Кимстач, А.О. Жежело 

2. Заявка № а201900695 Україна. Спосіб визначення порядків інтерференційних 

смуг при дослідженні резонансних коливань методом стробоголографічної віброметрії 

[Текст] /М.Р. Ткач, Ю.Г. Золотий, А.Ю. Проскурін, Ю.М. Галинкін, І.Ю. Жук, Д.В. 

Довгань. 

3. Заявка № u201900988 Україна. Cпосіб зварювання плавким електродом в 

захисних газах з комбінованим впливом на електродний дріт [Текст] /В.О. Лебедєв, Г.В. 

Жук, С.В. Драган, А.Ф. Галь, С.А. Лой. 

4. Заявка № u201900860 Україна. Теплообмінна поверхня для глушника двигуна 

внутрішнього згоряння [Текст] /В.В. Кузнецов, С.А. Кузнецова, Г.В. Кузнецов. 

5. Заявка № а2019001372 Україна. Припій для паяння жароміцних нікелевих 

сплавів [Текст] /Г.П. Мяльніца, В.В. Квасницький, В.Ф. Квасницький, О.Б. Малий, С.М. 

Самохін С.М., М.В. Матвієнко, Б.В. Бугаєнко, Є.А. Бутурля. 

6. Заявка на свідоцтво про авторське право Україна. Portfolio Selection [Текст] 

/О.Ю. Савіна,  О.В.Гайдаєнко. 

7. Заявка № u201901242 Україна. Гребний гвинт [Текст] А.Ф. Галь, Г.Ю. Гайдай, 

А.Ю. Грешнов. 

8. Заявка № u201901243 Україна. Лабораторний стенд по дослідженню роботи 

крокового двигуна [Текст] О.В. Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, Р.А. 

Ставинський, С.І. Ольшевський, Л.А. Фоменко, С.О. Гаврилов. 

9. Заявка № u201901240 Україна. Лабораторний стенд по дослідженню роботи 

безконтактного двигуна постійного струму [Текст] О.В. Савченко, С.І. Ольшевський, І.С. 

Білюк, Д.Ю. Шарейко, А.М. Фоменко, Л.А. Фоменко, О.В. Майборода, С.О. Гаврилов, 

Л.І. Бугрім. 

10. Заявка № u201901815 Україна. Регульований блок живлення [Текст] О.В. 

Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, С.О. Гаврилов, С.І. Ольшевський, 

Л.А. Фоменко. 

11. Заявка № u201901832 Україна. Лабораторний блок живлення [Текст] О.В. 

Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, С.О. Гаврилов, С.І. Ольшевський, 

Л.І. Бугрім, Л.А. Фоменко. 

12. Заявка № u201901814 Україна. Мікропроцесорна система керування 

електроприводами промислового обладнання [Текст] О.В. Савченко, І.С. Білюк, А.М. 

Фоменко, Д.Ю. Шарейко, Р.А. Ставинський, С.І. Ольшевський, Л.А. Фоменко, С.О. 

Гаврилов, І.В. Оружак. 

13. Заявка № u201901831 Україна. Блок живлення систем автоматики [Текст] О.В. 

Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, С.О. Гаврилов, С.І. Ольшевський, 

Л.І. Бугрім, Л.А. Фоменко, С.В. Ярохін. 

14. Заявка № u201902191 Україна. Гребний гвинт [Текст] А.Ф. Галь, Г.Ю. Гайдай, 

А.Ю. Грешнов. 

15. Заявка № u201902193 Україна. Лабораторний стенд програмування 

мікроконтролерів АVR [Текст] О.В. Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, 

С.О. Гаврилов, Л.І. Бугрім, О.С. Кириченко, С.І. Ольшевський, Л.А. Фоменко. 
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16. Заявка № u201902169 Україна. Лабораторний стенд для дослідження роботи 

тахогенератора постійного струму [Текст] О.В. Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, 

Д.Ю. Шарейко, С.О. Гаврилов, С.І. Ольшевський, Л.І. Бугрім, О.С. Кириченко, Л.А. 

Фоменко. 

17. Заявка № u201902168 Україна. Система керування сервоприводами [Текст] 

О.В. Савченко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, С.І. Ольшевський, С.О. 

Гаврилов, Л.І. Бугрім, О.С. Кириченко, Л.А. Фоменко. 

18. Заявка № u201902715 Україна. Система автоматичного регулювання швидкості 

подачі електродного дроту [Текст] /В.О. Лебедєв, Г.В. Драган, А.Ф. Галь, В.Г. 

Новгородський. 

19. Заявка № u201902935 Україна. Припій для паяння жароміцних нікелевих 

сплавів [Текст] /Г.П. Мяльніца, В.В. Квасницький, В.Ф. Квасницький, О.Б. Малий, С.М. 

Самохін С.М., М.В. Матвієнко, Б.В. Бугаєнко, Є.А. Бутурля. 

20. Заявка № u201903341 Україна. Тепловий акумулятор системи передпускового 

прогріву двигуна внутрішнього згоряння [Текст] / О.І. Клюєв, С.А. Русанов, Е.С. 

Аппазов, К.В. Луняка, Д.В. Коновалов, Б.М Мацків. 

21. Заявка № u201904001 Україна. Гребний гвинт [Текст] А.Ф. Галь, Г.Ю. Гайдай, 

А.Ю. Грешнов. 

22. Заявка № u201904000 Україна. Ланка якірного ланцюга [Текст] А.Ф. Галь, Г.Ю. 

Гайдай, А.Ю. Грешнов. 

23. Заявка № u201904619 Україна. Спосіб формування структури металу шва 

[Текст] /В.О. Лебедєв, Г.В. Драган, А.Ф. Галь, І.В. Сімутєнков , С.В. Новіков, С.А. Лой. 

24. Заявка № u201905063 Україна. Спосіб формування структури металу шва 

[Текст] /М.Р. Ткач, Б.Г. Тимошевський, А.Ю. Проскурін, Ю.М. Галинкін. 

25. Заявка № u201906016 Україна. Косозуба зубчаста передача з лінійною 

п’ятипарною системою зачеплення зубів з «глибоким» профілем [Текст] / О.П. Попов, 

О.І. Савенков, Л.О. Попова, А.В. Мандра. 

26. Заявка № u201906576 Україна. Спеціалізований причал для перевалки 

морських вантажних контейнерів у мурі [Текст] / А.Ф. Галь, Н.М. Вдовенко, Т.В. 

Бондаренко, Ю.Є. Барабанова. 

27. Заявка № u201908685 Україна. Роторний живильник порошку [Текст] / О.М. 

Дубовий, С.А. Лой, В.О. Лебедєв, С.В. Драган. 

28. Заявка № u201908684 Україна. Установка циркуляційного піролізу 

термопластичних високомолекулярних полімерів [Текст] / Л.М. Маркіна, М.І. Рудюк. 

29. Заявка № u201910719 Україна. Трифазний блок живлення силових ланцюгів 

промислового устаткування [Текст] /О.В. Савченко, І.С. Білюк, Д.Ю. Шарейко, А.М. 

Фоменко, С.І. Ольшевський, С.О. Гаврилов, А.М. Мозговий, М.Г. Мозговий, А.О. 

Без’язика, О.С. Кириченко, А.В. Надточій. 

30. Заявка № u201910720 Україна. Блок живлення системи автоматики [Текст] / 

О.В. Савченко, І.С. Білюк, Д.Ю. Шарейко, А.М. Фоменко, С.І. Ольшевський, С.О. 

Гаврилов, А.М. Мозговий, М.Г. Мозговий, Л.А. Фоменко, О.В. Майборода, А.В. 

Надточій. 
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31. Заявка № u201910723 Україна. Лабораторний стенд для програмування 

мікроконтролерів AVR [Текст] / О.В. Савченко, І.С. Білюк, Д.Ю. Шарейко, А.М. 

Фоменко, С.І. Ольшевський, С.О. Гаврилов, А.М. Мозговий, М.Г. Мозговий, В.А. 

Надточій , О.В. Майборода, А.В. Надточій. 

32. Заявка № u201910726 Україна. Система керування сервоприводами [Текст] / 

О.В. Савченко, І.С. Білюк, Д.Ю. Шарейко, А.М. Фоменко, С.І. Ольшевський, С.О. 

Гаврилов, А.М. Мозговий, М.Г. Мозговий, Л.А. Фоменко, О.В. Майборода, В.А. 

Надточій. 

33. Заявка № u201910728 Україна. Лабораторний стенд для дослідження роботи 

тахогенератора постійного струму [Текст] / О.В. Савченко, І.С. Білюк, Д.Ю. Шарейко, 

А.М. Фоменко, С.І. Ольшевський, С.О. Гаврилов, А.М. Мозговий, М.Г. Мозговий, Л.А. 

Фоменко, О.В. Майборода, В.А. Надточій. 

34. Заявка № u201910729 Україна. Лабораторний блок живлення [Текст] / О.В. 

Савченко, І.С. Білюк, Д.Ю. Шарейко, А.М. Фоменко, С.І. Ольшевський, С.О. Гаврилов, 

А.М. Мозговий, М.Г. Мозговий, Л.А. Фоменко, О.В. Майборода, В.А. Надточій. 

35. Заявка № u201910724 Україна. Регульований блок живлення [Текст] / О.В. 

Савченко, І.С. Білюк, Д.Ю. Шарейко, А.М. Фоменко, С.І. Ольшевський, С.О. Гаврилов, 

А.М. Мозговий, М.Г. Мозговий, Л.А. Фоменко, П.Е. Лебедушко, В.А. Надточій. 

36. Заявка № u201910725 Україна. Блок живлення лабораторного стенда [Текст] 

/О.В. Савченко, І.С. Білюк, Д.Ю. Шарейко, А.М. Фоменко, С.І. Ольшевський, С.О. 

Гаврилов, А.М. Мозговий, М.Г. Мозговий, А.О. Без’язика, І.В. Оружак, А.В. Надточій. 

37. Заявка № u201910727 Україна. Блок живлення систем автоматики [Текст] / О.В. 

Савченко, І.С. Білюк, Д.Ю. Шарейко, А.М. Фоменко, С.І. Ольшевський, С.О. Гаврилов, 

А.М. Мозговий, М.Г. Мозговий, А.О. Без’язика, О.С. Кириченко, А.В. Надточій. 

38. Заявка № u201911476 Україна. Гібридна енергоустановка на паливних 

елементах [Текст] / С.І. Сербін, М.В. Ващиленко, О.К. Чередниченко, Dai Fen Chen, Yang 

Zongming. 

39. Заявка № u201911478 Україна. Спосіб оптичного контролю періоду «Tω» 

обертання ротора f1(RotorGener) генератора f1(GenerU), що виконують за допомогою 

функціональної структури диску f1(Diskω) [Текст] / О.О. Ушкаренко. 

40. Заявка № u201911477 Україна. Спосіб керування збудженням синхронного 

генератора при зміні частоти вихідної напруги [Текст] / О.О. Ушкаренко, О.І. Дорогань. 

3.6. ПЕРІОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ВИДАННЯ 

3.6.1 ДРУКОВАНІ ПЕРІОДИЧНІ ІВИДАННЯ 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України 07.05.2019 №612 

(Додаток 7) «Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова» включено до Переліку наукових фахових видань України 

Категорії «Б». Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації КВ 

#23142-12982 ПР від 08.02.2018 р. Фаховий з технічних та економічних наук згідно 

наказу МОН України #612 від 07.05.2019 р. строком до 01.05.2024 року 
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№ 

з/п 

Назва друкованого 

періодичного видання 

Засновник 

(співзасновники) 

Галузь науки, 

назва спеціальності 

або галузь знань 

1 

Збірник наукових праць 

Національного університету 

кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

Національний 

університет 

кораблебудування 

імені адмірала 

Макарова 

Технічні 

 

спеціальності – 122, 

151, 131, 132, 135, 141, 

142, 144, 183 

2 

Збірник наукових праць 

Національного університету 

кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

Національний 

університет 

кораблебудування 

імені адмірала 

Макарова 

Економічні 

 

спеціальності – 051, 073 

 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України 12.05.2015 №528 

(Додаток 10) «Shipbuilding and marine infrastructure» включено до Переліку наукових 

фахових видань України. Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації 

КВ #20886-10686 Р від 12.08.2014 р. Фаховий з технічних наук згідно наказу МОН 

України #528 від 12.05.2015 р. строком до 01.03.2020 року. 
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№ 

з/п 

Назва друкованого 

періодичного видання 

Засновник 

(співзасновники) 

Галузь науки, 

назва спеціальності 

або галузь знань 

1 
Shipbuilding and marine 

infrastructure 

Національний 

університет 

кораблебудування 

імені адмірала 

Макарова 

Технічні 

 

спеціальності – 122, 

151, 131, 132, 135, 141, 

142, 144, 183 

 

3.6.2 НАУКОВІ ВИДАННЯ ЗА 2019 РІК 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 2019 

1. Філіппова Н.М. Мова – мислення – комунікація : навчальний посібник // Н. М. 

Філіппова. – Миколаїв: НУК, 2019. – 152 с. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM), з грифом НУК.; 

2. Філіппова Н.М. «Energy Management» навчальний посібник з англійської мови // 

Н.М. Філіппова, Ю. М. Харитонов, М. О. Ножка - Миколаїв: НУК, 2019.- 156 с. з грифом 

НУК. ISBN 978-966-321-364-4.; 

3. Джерела та системи теплопостачання промислових та комунальних об’єктів: 

Навчальний посібник з грифом «Рекомендовано вченою радою НУК» // Луняка К.В., 

Димо Б.В., Корнієнко В.С., Коновалов Д.В. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2019. – 101 с. 
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4. Шевцов А.П., Харитонов Ю.М., Подаєнко М.Ю. Положення про магістерську 

атестаційну роботу (Електронне видання НУК), 2019. 

5. Leybovych L.I., Patsurkovskiy P.A. Absorbtively-electuochemical method of air 

purification from H 2 S. – LAMBERT Academic Publishing, 2019. – 107 р. 

6. Бугаєнко Б.В., Тубальцев А.М., Петренко Л.М. Монтаж, налагодження та 

експлуатація зварювального устаткування. Навчальний посібник з грифом 

Рекомендовано Вченою Радою НУК. – Миколаїв: НУК, 2019. 134 с. 

7. Савіна О.Ю., Маркіна Л.М. Перша медична допомога в надзвичайних ситуаціях. 

Навчальний посібник. Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адм. Макарова. – 

Миколаїв: НУК, 2019. Навчальне електронне видання комбінованого використання. 

Один електронний оптичний диск (DVD-ROM). 

8. Організація та проведення заходів цивільного захисту у надзвичайних ситуаціях. 

Дубінін В. А., Мармазинський О. А., Суковіцин А. М., Штейн П. В. Навчальний посібник. 

Рекомендовано Методичною радою ім. адм. Макарова. – Миколаїв: НУК, 2019. – 183 с. 

9. Основи експлуатації, обслуговування та ремонту двигунів внутрішнього згоряння. 

Навчальний посібник. / О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін. – Миколаїв: видавець 

Торубара В.В., 2018. – 151 с. 

10. Розрахунок ступеня відцентрового компресора системи наддуву ДВЗ. 

Навчальний посібник. / Мошенцев Ю.Л., Гогоренко О.А. – Миколаїв, НУК, 2018. – 87 с. 

11. Розрахунок відцентрового насосу. / Ю. Л. Мошенцев, А. А. Гогоренко, Б.А. 

Тягнирядно. Миколаїв: НУК, 2019. – 87 с. 

12. Проектування теплообмінних апаратів та систем охолодження двигунів 

внутрішнього згоряння. / Ю. Л. Мошенцев, А. А. Гогоренко, Мінчев Д.С. Миколаїв: НУК, 

2019. – 310 с. 

13. Ткач М.Р. Розрахунково-графічні роботи з теоретичної механіки. Аналітичне та 

комп’ютеризоване рішення. У двох частинах. Частина І. Статика. Кінематика. 

Навчальний посібник / М.Р. Ткач, С.О. Моргун, А.С. Познанський // Миколаїв: НУК, 

2019. – 202 с. ISBN 978-617-7472-27-7. 

14. Система управління фізичним вихованням і спортом в Україні: Навчальний 

посібник / Богатирьов К. О., Богуш В. Л., Резніченко О. І. – Миколаїв: НУК 

ім. адм. Макарова, 2019. – 154 с. 

15. Основи метрології та електромагнітних вимірювань: Навчальний посібник / О.О. 

Пальчиков. – Миколаїв, НУК. 158 с. 

16. Основи проектування спеціалізованих мікроконтролерних та вбудованих 

комп’ютерних систем для засобів суднової і промислової автоматизації: Навчальний 

посібник / С.А. Рожков, Д.О. Жук, О.С. Бичков, І.Ю. Жук, В.І. Костюченко. – Миколаїв: 

ФОП Торубара В.В. 356 с. 

17. Кісєтов Ю.В.«Технологія використання робочих речовин на судні»: навчальний 

посібник, Миколаїв: НУК, 2019. – 158 с. 

18. Дослідження сигналів реальних інформаційних систем з використанням 

приймачів RTL-SDR» Навчальний посібник./ Ш. М. Іхсанов, В. М. Рябенький, О. С. 

Дьяконов. – Миколаїв: Видавництво НУК, 2019. — 184 с. ISBN 978-617-7421-13-8. 
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(universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of ukraine) // The 
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31. M. Iermoshenko, A. Lomonosov O. Lomonosova, I. Nadtochiiand others, only 26 

people. Adaptation of science, education and business to world innovative megatrends / Edited 

by M. Iermoshenko International collective monograph Publishing House Science and 

Innovation Center, Ltd. – St. Louis, Missouri, USA, 2018 296/2 

32. Ломоносов А.В., Ломоносова О.Е., Парсяк К.В. та ін. Університетський 

менеджмент: актуальні аспекти. Монографія. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 

2018, 300/15. 

33. Ломоносов А.В., Ломоносова О.Е., Парсяк К.В. та ін. Університетський 

менеджмент: підгрунтя запровадження. Монографічна серія, том ІІ. Монографія– 

Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019, 296/17 

34. Monography of the faculty of mechanical engineering university of technology 

Koszalin – Koszalin, Poland: Wydawnictwo Uniwersytety Koszalin, 2019 International 

collective monograph Koszalin, Poland: Wydawnictwo Uniwersytety Koszalin, 2019 

84/4,1Konovalov, D., Radchenko, M., Kobalava, H., Andreev, A., Maksymov, V.: Pyrysunko, 

M., Dzhurynska, A.:, Kornienko V., Radchenko R., Kalinichenko I., Radchenko A., Hrych A., 

Andreev A. 

35. Підводна археологія північного Причерномор&#39;я: стан та перспективи 

розвитку Монографія Миколаїв: Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, 2019 336/19,5 Ієвлев М.М.,Чубенко О.В.,Блінцов В .С., Надточий 

А.В. 

36.Mechanics of joints under diffusion welding and brazing of dissimilar materials under 

plastic conditions Monography Mykolaiv: NUS, 2019 254/14,7V.V. Kvasnytskyi, V.M. 

Korzhyk, V.F. Kvasnytskyi, M.V. Matvienko; edited by G.V. Yermolaev. 

37. Іртищева І.О., Гришина Н.В., Тубальцева Н.П. «Прогнозування і планування 

розвитку економіки : мікроекономічний та макроекономічний рівні»  Publishing house 

“Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія). 

38. Л.В. Назарова, І.Т. Кіщак, І.О. Іртищева та ін. «Забезпечення сталого розвитку 

регіону та управління змінами на підприємствах в умовах міжнародних інтеграційних 

процесів» : моногр. /.; заг. ред. Л.В. Назарової . – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2019. – 

254 с. 

39. За ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп Теорія та методологія формування інвестиційно-
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в умовах трансформаційної економіки / П.М. Карась, Л.О. Гришина, В.В. Ільницький – 

стор. 138-157) 2019 Дніпро. – Журнальний фонд, 2019. – 420 с. 17,5. 

40. Radchenko M., Trushliakov E., Radchenko A., Kantor S., Tkachenko V. Contemporary 

Issues of Heat and Mass Transfer / Mongraphy №360 of the faculty of mechanical engineering 

of Koszalin University of Technology– Koszalin, Poland: Wydawnictwo Uniwersytety 

Koszalin, Vol. 2, 2019. – 529р. (1063 p., 51.76 p.s.). Approach to enhance the energetic 

efficiency of air conditioning systems by cooling load distribution in ambient air procession. – 

P. 547–573ISSN 0239-7129, ISBN 978-83-7365-513-3 www.wydawnictwo.tu.koszalin.pl 

41. Radchenko A., Radchenko M., Zongming Y., Kantor S., Portnoi B., Kornienko V. 

Contemporary Issues of Heat and Mass Transfer / Mongraphy №360 of the faculty of 
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mechanical engineering of Koszalin University of Technology – Koszalin, Poland: 

Wydawnictwo Uniwersytety Koszalin, Vol. 2, 2019. – 529 p. (1063 p., 51.76 p.s.). Cooling gas 
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599.ISSN 0239-7129, ISBN 978-83-7365-513-3 
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mechanical engineering of Koszalin University of Technology – Koszalin, Poland: 
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44. Radchenko R., Radchenko A., Fordui S., Zubarev A., Andreev A., Konovalov 

D.Contemporary Issues of Heat and Mass Transfer / Mongraphy №360 of the faculty of 

mechanical engineering of Koszalin University of Technology – Koszalin, Poland: 

Wydawnictwo Uniwersytety Koszalin, Vol. 2, 2019. – 529р. (1063 p., 51.76 p.s.). Increasing 

fuel efficiency of gas engine by inlet air chilling – P. 641–662ISSN 0239-7129, ISBN 978- 83-
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45. Serbin S., Burunsuz K., Goncharova N., Radchenko A., Radchenko R. Investigations 

Contemporary Issues of Heat and Mass Transfer / Mongraphy №360 of the faculty of 

mechanical engineering of Koszalin University of Technology – Koszalin, Poland: 
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1. Міцність зварних та спаяних з’єднань. Підручник Миколаїв: НУК, 2019 294/17 

Лобанова Л. М. Квасницький В.В., Єгоров Г.В., Єрмолаєв, Г.В., Матвієнко М. В. 
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3.7. ВІДЗНАКИ  

Указом президента України від 3 жовтня 2019 року №731/2019 «Про відзначення 

державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти» доктору технічних 

наук, професору, завідувачу кафедри «Теорії та проектування суден» НЄКРАСОВУ 

Валерію Олександровичу присвоєне почесне звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І 

ТЕХНІКИ УКРАЇНИ». 
Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 25.04.2019р. №193-к 

«Про нагородження педагогічних та науково-педагогічних працівників» відзначено 

співробітників Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів та плідну педагогічну діяльність наступними 

відзнаками: 

Подяка МОН України 

№ ПІБ Посада 

1 Ломжець  

Юлія Вікторівна 

к.п.н., доцент,  

зав. каф. морського та господарського права 

2 Ткач  

Михайло Романович 

д.т.н., професор, зав. кафедри інженерної 

механіки та технології машинобудування 

3 Літвак  

Сергій Михайлович 

к.т.н., доцент,  

декан факультету екологічної хімії,  

4 Слободян 

Сергій Олегович 

к.т.н., професор,  

проректор з НПР НУК 

5 Зубарев  

Анатолій Анатолійович 

нач. відділу кадрів НУК 

6 Ушкаренко  

Олександр Олегович 

к.т.н., доцент  

кафедра ТЕЕС 

7 Хачатуров  

Едуард Борисович 

д.ю.н., проректор з науково-педагогічної, 

адміністративної роботи та розвитку НУК 

Грамота МОН України 

№ ПІБ Посада 

1 Ястреба  

Олексій Петрович 

старший викладач, 

кафедра теорії та проектування суден 

2 Карпеченко  

Антон Анатолійович 

к.т.н., доцент  

кафедра матеріалознавства та технології металів 

3 Дубинський 

Олег Юрійович 

к.ю.н., доцент, проректор з науково-педагогічної 

роботи, економічних, юридичних та соціальних 

питань 

4 Надточій  

Ірина Ігорівна 

к.е.н., доцент, заступник директора ХФ НУК 

5 Коновалов  

Дмитро Вікторович 

к.т.н., доцент,  

зав. каф. теплотехніки ХФ НУК 
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Відмінник освіти і науки 

1 Ушкац  

Михайло Вікторович 

д.ф-м.н., професор  

кафедра фізики 

Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення» 

№ ПІБ Посада 

1 Харитонов  

Юрій Миколайович 

д.т.н., професор,  

декан факультету морської інфраструктури 

2 Рогов  

Георгій Костянтинович 

д.е.н., професор,  

зав. каф. фінансів 

 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 05.06.2019р. №245-к 

«Про нагородження педагогічних та науково-педагогічних працівників» відзначено 

співробітників Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів та плідну педагогічну діяльність наступними 

відзнаками: 

Подяка МОН України 

№ ПІБ Посада 

1 Блінцов  

Олександр Володимирович 

д.т.н., доцент, зав. каф. КТІБ НУК 

2 Бобров 

Максим Миколайович 

к.т.н., асистент, кафедра  матеріалознавства та 

технології металів 

3 Гришина  

Наталія Володимирівна 

к.е.н, доцент, 

кафедра менеджменту 

4 Лабарткава  

Олександр Володимирович 

к.т.н., доцент без вченого звання кафедра 

зварювального виробництва 

5 Литош  

Олена Вадимівна 

к.т.н., доцент кафедра кондиціювання і 

рефрижерації 

6 Марущак  

Світлана Миколаївна  

к.е.н., доцент, кафедра економічної політики та 

безпеки 

7 Сандюк  

Ганна Олександрівна 

к.ю.н., доцент, 

кафедра морського та господарського права 

8 Трибулькевич  

Катерина Георгіївна 

д.п.н., доцент, зав. каф. соціально-

гуманітарних дисциплін 

Грамота МОН України 

№ ПІБ Посада 

1 Трохименко  

Ганна Григорівна 

д.т.н., професор,  

зав. кафедри екології та природоохоронних 

технологій 

Почесна грамота МОН України 

№ ПІБ Посада 

1 Іртищева  д.е.н., професор, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB
http://scholar.google.com/citations?user=fnXJ_9IAAAAJ&hl=ru
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Інна Олександрівна  зав. кафедри менеджменту 

Відповідно до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 

06.05.2019р. №99-рк «Про відзначення з нагоди Дня науки працівників Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова» відзначено співробітників 

університету наступними відзнаками: 

Почесною відзнакою голови Миколаївської обласної державної адміністрації 

«Святий Миколай Чудотворець» III ступеня 

№ ПІБ Посада 

1 Дубового  

Олександра Миколайовича 

Доктора технічних наук, професора, 

завідувача кафедри матеріалознавства та 

технології металів 

2 Горбова  

Віктора Михайловича 

Кандидата технічних наук, професора, 

завідувача кафедри суднових і стаціонарних 

енергетичних установок  

3 Трушлякова  

Євгена Івановича 

Кандидата технічних наук, доцента, 

професора НУК, ректора НУК 

4 Квасницького  

Вячеслава Федоровича 

Доктора технічних наук, професора, 

завідувача кафедри зварювального 

виробництва 

Відповідно до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 

06.05.2019р. №103-рк «Про відзначення з нагоди Дня науки» відзначено співробітників 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова наступними 

відзнаками: 

Почесною грамотою голови Миколаївської обласної державної адміністрації 

№ ПІБ Посада 

1 Новогрецького 

Сергія Миколайовича 

Кандидата технічних наук, доцента 

кафедра суднових електроенергетичних систем 

2 Ломакіну 

Олену Анатоліївну 

Кандидата юридичних наук, доцента , завідувач 

кафедри адміністративного та конституційного 

права 

3 Книрік  

Наталію Ромуальдівну 

Кандидата технічних наук, доцент кафедри 

інформаційних управляючих систем та 

технологій 

4 Шаповал  

Наталю Олександрівну 

Кандидата технічних наук, доцента кафедри 

фізики 

5 Гурець  

Наталію Володимирівну 

викладач кафедра екології та 

природоохоронних технологій 

6 Маркіна  

Сергія Ігоровича 

Кандидата юридичних наук, доцент кафедри 

конституційного та господарського права 

7 Тубальцеву  

Наталю Пилипівну 

Кандидата економічних наук, доцент кафедри 

економіки та організації виробництва 

8 Бугаєнко 

Бориса Васильовича 

Кандидата технічних наук, доцент кафедри 

зварювального виробництва 
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9 Мітєнкова  

Віра Сергіївна 

к.т.н., доцент кафедри експлуатації суднових 

енергетичних установок та теплоенергетики  

Подякою голови Миколаївської обласної державної адміністрації 

№ ПІБ Посада 

1 Проскуріна 

Аркадія Юрійовича 

Кандидата технічних наук, доцента без вченого 

звання кафедри двигунів внутрішнього 

згоряння, установок та технічної експлуатації 

2 Приходько  

Катерину Сергіївну 

Кандидата технічних наук, доцент  

кафедри інформаційних управляючих систем та 

технологій 

3 Жукову  

Олену Юріївну 

Кандидата економічних наук, старшого 

викладача кафедри економіки та організації 

виробництва 

4 Бурунсуз  

Катерина Сергіївна 

Кандидата технічних наук, викладача  

кафедри обліку та економічного аналізу 

Відповідно до розпорядження Миколаївської обласної ради від 25.04.2019р. №56-р 

«Про нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради – «За заслуги перед 

Миколаївщиною» II ступеня» відзначено співробітників Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова наступними відзнаками: 

Відзнакою «За заслуги перед Миколаївщиною» II ступеня 

№ ПІБ Посада 

1 Харитонова  

Юрія Миколайовича 

Доктора технічних наук, професора, декана 

факультету морської інфраструктури  

2 Дубинського  

Олега Юрійовича 

Кандидата юридичних наук, доцента, 

проректора з науково-педагогічної роботи, 

економічних, юридичних та соціальних питань 

3 Слободяна 

Сергія Олеговича 

Кандидата технічних наук, доцента, професора 

НУК, проректора з науково-педагогічної 

роботи 

Відповідно до розпорядження Миколаївської обласної ради від 25.04.2019р. №57-р 

«Про нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради – «Хрест Святого Миколая» 

відзначено співробітників Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова наступними відзнаками: 

Відзнакою «Хрест Святого Миколая» 

№ ПІБ Посада 

1 Копійку 

Сергія Васильовича 

Кандидата технічних наук, доцента кафедри 

проектування та виробництва конструкцій із 

композиційних матеріалів  

2 Сікорського  

Олександра Петровича 

Кандидата юридичних наук, доцента кафедри 

морського та адміністративного права 

Відповідно до розпорядження Миколаївської обласної ради від 06.05.2019р. №62-р 

«Про нагородження до Дня науки» відзначено співробітників Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова наступними відзнаками: 
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Почесною грамотою Миколаївської обласної ради 

№ ПІБ Посада 

1 Буруніну  

Жанну Юріївну 

Кандидата технічних наук, доцента кафедри 

фізики 

2 Гайда  

Анатолія Юліановича 

Кандидата технічних наук, доцента кафедри 

інформаційних управляючих систем та 

технологій 

3 Жирнова  

Михайла Валентиновича 

Кандидата фізико-математичних наук, доцента 

кафедри вищої математики 

4 Маркіну  

Людмилу Миколаївну 

Кандидата технічних наук, доцента, завідувача 

кафедри техногенної та цивільної безпеки 

5 Ремешевську 

Ірину Володимирівну 

Кандидата технічних наук, доцента, завідувача 

кафедри екологічної хімії 

6 Борко  

Андрія Леонідовича 

Доктора юридичних наук, доцента, декана 

факультету морського права 

7 Козлова  

Олексія Валерійовича 

Кандидата технічних наук, доцента 

кафедри комп’ютеризованих систем управління 

8 Войтасика 

Андрія Миколайовича 

старшого викладача кафедри електричної 

інженерії суднових та роботизованих 

комплексів 

9 Корицькийого 

Віктора Ігоровича 

Викладача кафедри комп’ютерних технологій 

та інформаційної безпеки 

10 Клочкова 

Олександра Павловича 

старшого викладача кафедри електричної 

інженерії суднових та роботизованих 

комплексів 

11 Сірівчука  

Андрія Сергійовича 

старшого викладача кафедри електричної 

інженерії суднових та роботизованих 

комплексів 

12 Зінченко  

Андрія Ігоровича 

Кандидата економічних наук, доцента кафедри 

фінансів 

13 Алексєєву  

Світлану Іванівну 

Завідуючого лабораторією кафедри 

зварювального виробництва 

14 Білюка  

Івана Сергійовича 

Кандидата технічних наук, доцента, завідувача 

кафедри автоматики 

15 Горбова  

Ганна Олександрівна 

кандидата юридичних наук, доцент кафедри 

адміністративного та конституційного права 

Подякою Миколаївської обласної ради 

№ ПІБ Посада 

1 Гайдаєнко 

Оксану Володимирівну 

Кандидата технічних наук, доцента  

кафедра ІУСТ 
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2 Гогоренко  

Олексія Анатолійовича 

Кандидата технічних наук, доцента кафедри 

двигунів внутрішнього згоряння, установок та 

технічної експлуатації 

3 Бутурля  

Євгенія Андрійовича 
аспіранта кафедри зварювального виробництва 

Відповідно до Наказу від 16.04.2019р. №177-к департаменту освіти і науки 

Миколаївської обласної державної дміністрації  

Грамотами департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації 

№ ПІБ Посада 

1 Бідніченко  

Олену Галиківну 

кандидата технічних наук, професора  

кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій 

та інженерної графіки  

2 Пухалевич  

Анрія Володимировича 

кандидата технічних наук, викладача 

кафедра програмного забезпечення 

автоматизованих систем 

3 Гончарову 

Олену Олександрівну 

кандидата філософських наук, старшого 

викладача кафедри філософії та культурології 

4 Кравчук  

Ольгу Юріївну  

викладача 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

5 Ткаченко  

Анастасію Валеріївну  

викладача 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

6 Щербак  

Олену Володимирівну  

кандидат філологічних наук, викладач  

кафедра прикладної лінгвістики 

7 Гаврилова  

Сергія Олексійовича 

кандидата технічних наук, доцента 

кафедри автоматики 

8 Шарейко  

Дмитра Юрійовича 

кандидата технічних наук, доцента, 

доцента кафедри автоматики 

9 Арчібісову 

Дарію Станіславівну 

аспіранта кафедри менеджменту 

10 Савченко  

Олега Валерійовича 

завідувача лабораторією 

кафедри автоматики 

11 Черно Олександр 

Олександрович 

кандидата технічних наук, доцент, завідувач 

кафедри комп’ютеризованих систем управління 

12 Вінниченко  

Ірина Леонідівна 

кандидата технічних наук, старший викладач 

кафедри комп’ютеризованих систем управління 

Відповідно до розпорядження Миколаївського міського голови від 13.05.2019р. 

№137 р «Про нагородження Почесною грамотою Миколаївського міського голови» 

відзначено співробітників Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова наступними відзнаками: 

Почесною грамотою Миколаївського міського голови 

№ ПІБ Посада 
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1 Пацурковського 

Павла Анатолійовича 

кандидата технічних наук, асистента кафедри 

технічної теплофізики і суднових паровиробних 

установок 

2 Сорокіну  

Тетяну Миколаївну 

кандидата технічних наук, асистента кафедри 

експлуатації суднових енергетичних установок 

та енергетики 

3 Кривоплясову 

Ірину Вікторівну 

завідуючу навчально-методичним кабінетом 

кафедри фінансів 

 

4 Макарову  

Лідію Миколаївну 

кандидата технічних наук, доцента кафедри  

програмного забезпечення автоматизованих 

систем 

5 Партаса 

Віктора Кириловича 

кандидата технічних наук, доцента кафедри  

інформаційних управляючих систем та 

технологій 

5 Бараненко  

Дмитра Володимировича 

кандидата юридичних наук, доцента кафедри 

теорії та історії держави і права 

7 Петренко 

Леоніда Михайловича 

завідуючого лабораторією 

кафедри зварювального виробництва 

8 Богатирьов 

Костянтин Олександрович 

доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри теоретичних основи олімпійського та 

професійного спорту 

9 Єфімова  

Ганна Вікторівна* 

доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри економічної політики та безпеки 

10 Марущак  

Світлана Миколаївна* 

кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економічної політики та безпеки 

11 Ястреба 

Олексій Петрович 

старший викладач кафедри теорії та 

проектування суден 

Окрім того, співробітників Національного університету кораблебудуванняімені 

адмірала Макарова відзначено 

Подячними листами Миколаївського міського голови 

№ ПІБ Посада 

1 Філіппських  

Марію Олександрівну 

старший викладач кафедри морського та 

господарського права 

2 Галинкіна 

Юрія Миколайовича 

кандидата технічних наук, викладача кафедри 

інженерної механіки та технології 

машинобудування 

3 Познанського  

Андрій Станіславович 

кандидата технічних наук, викладача кафедри 

інженерної механіки та технології 

машинобудування 

4 Грича 

Артема Вікторовича 

кандидата технічних наук, доцента 

кафедри кондиціювання та рефрижерації 
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5 Остапенко  

Олексія Валерійовича  

кандидата технічних наук, доцента 

 кафедри кондиціювання та рефрижерації 

6 Устенко  

Ірину Валеріївну 

кандидата технічних наук, доцента кафедри  

програмного забезпечення автоматизованих 

систем 

7 Чубчик  

Тетяну Тимофіївну 

старшого викладача кафедри управління 

проектами 

8 Соломонюка 

Дениса Миколайовича 

кандидата технічних наук, асистента кафедри 

експлуатації суднових енергетичних 

установок та енергетики 

9 Мельничук 

Світлану Сергіївну 

кандидата біологічних наук, доцента без 

вченого звання кафедри екології та 

природоохоронних технологій 

10 Воленюк  

Людмилу Сергіївну 

кандидата технічних наук, викладача кафедри 

технології суднобудування 

11 Власова  

Олега Ігоровича 

викладача кафедри інженерної механіки та 

технології машинобудування 

12 Рогова  

В’ячеслава Георгійовича 

викладача  

кафедри економіки та організації виробництва 

13 Дубову 

Катерину Олександрівну 

старшого викладача кафедри морського та 

господарського права 

14 Мартиненко  

Володимира 

Олександровича 

кандидата технічних наук, доцента 

кафедри зварювального виробництва 

15 Кушніра  

Володимира 

Олександровича 

старшого лаборанта кафедри зварювального 

виробництва 

16 Перекупку 

Ірину Віталіївну  

старшого лаборанта кафедри зварювального 

виробництва 

17 Левковську  

Марію Миколаївну 

старшого лаборанта кафедри зварювального 

виробництва 

18 Плевако  

Аллу Костянтинівну 

завідуючу лабораторією кафедри 

зварювального виробництва 

19 Пащенко  

Олексій Вікторович* 

кандидат юридичних наук, доцент  

кафедри фінансів 

20 Зотова  

Алла Михайлівна* 

завідувач кабінету кафедри економічної 

політики та безпеки 

Грамота Південного наукового центру НАН і МОН України 

№. П.І.Б Посада 

1 Дмитриченко  

Ігор Володимирович 

кандидат юридичних наук, доцент  

кафедри теорії та історії держави і права 

2 Фаріонова  кандидат технічних наук, доцент 
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Тетяна Анатоліївна  кафедри ПЗАС 

3 Кукліна  

Ольга Юріївна 

кандидат технічних наук, доцент  

кафедра фізики 

4 Суслов  

Сергій Віталійович 

кандидат технічних наук, доцент  

кафедра ПЗАС 

5 Цицюра  

Ксенія Валеріївна 

викладач  

кафедра прикладної лінгвістики 

6 Жук  

Дмитро Олександрович 

кандидат технічних наук, доцент, 

 завідувач кафедри суднових 

електроенергетичних систем 

7 Дубинський  

Ігор Юрійович 

викладач  

кафедри морського та господарського права 

8 Федоренко  

Тетяна Миколаївна 

кандидат юридичних наук, доцент,  

зав. кафедри теорії та історії держави і права 

9 Комишник  

Валерій Іванович 

доцент без вченого звання кафедри економіки та 

організації виробництва, начальник відділу 

електронного реєстру 

10 Івата  

Вячеслав Вікторович 

кандидат економічних наук, доцент, начальник 

відділу методичного забезпечення та 

моніторингу якості навчання 

11 Ященко  

Цвєтана Романівна 

викладач  

кафедра екологічної хімії 

12 Савочкіна Віра 

Володимирівна 

викладач  

кафедра теорії та проектування суден  

13 Пащенко  

Олексій Вікторович 

кандидат юридичних наук, доцент  

кафедри фінансів 

14 Попов  

Олексій Павлович 

доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри «Механіки та конструювання машин» 

15 Самохіна  

Ольга Олександрівна  

Завідувач науково-організаційного сектору  

16 Тищенко  

Ольга Володимирівна 

Завідувач сектору науково-технічної інформації 

17 Чистовська 

Людмила Олександрівна  

Профідний фахівець сектору науково-технічної 

інформації 

18 Мацкевич  

Владіслав Вітольдович 

Завідувач сектору стандартизації та метрології 
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3.8. НАУКОВИЙ ОБ’ЄКТ, ЩО СТАНОВИТЬ НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ 

«НАДВИСОКОВАКУУМНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

КОМПЛЕКС ВВУ-1 Д» 

  
Зовнішні вигляд установки ВВУ-1Д після модернізації: 1 – 

камера; 2 – масс-спектрометр; 3 – система навантаження; 4 – 

пульт управління 

 

Надвисоковакуумний універсальний технологічний комплекс ВВУ-1Д призначено 

для зварювання тиском, паяння та напилення деталей з металів, сплавів, композиційних 

та неметалічних матеріалів у космічному вакуумі                   10-5…10-6 Па. Об’єм робочої 

камери – 3,53 м 3 час досягнення вакууму 1,5 години, максимальна температура 

нагріванні 1600…1800 ºС від високочастотного генератора ВЧГ-2-100/0,006. 

Для створення космічного вакууму застосовано високо вакуумний дуговий агрегат 

АВЭД-40/800, який було розроблено Харківським фізико- технічним інститутом. Агрегат 

АВЭД-40/800 та установку ВВУ-1Д виготовлено Миколаївським кораблебудівним 

інститутом (нині Національний університет кораблебудування) у співдружності з 

Чорноморським суднобудівним заводом. 

Надвисоковакуумний універсальний технологічний комплекс ВВУ-1Д розроблено 

та введено в дію у 1984 р. в галузевій лабораторії «Паяння та зварювання у вакуумі» 

кафедри зварювального виробництва НУК. ВВУ-1Д представляє собою розташований на 

двох поверхневій будівлі унікальний технологічний комплекс з автономним 

охолодженням, який дозволяє виготовляти особливо відповідальні деталі та конструкції. 

Технологічні данні 

1. Об’єм робочої камери, м3 3,53. 

2. Робочий вакуум, Па 10-5 10-6 . 

3. Час досягнення робочого вакууму, хв. – 90. 

4. Максимальна температура нагрівання, °С – 600...1800. 

5. Зусилля гідравлічного пристрою, кн. – 100. 
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Для нагрівання застосовано високочастотний генератор ВЧГ-2-100/0,006. Для 

створення космічного вакууму застосовано високо вакуумний дуговий агрегат АВЭД-

40/800, який було розроблено Харківським фізико-технічним інститутом. Агрегат АВЭД-

40/800 та установку ВВУ-1Д виготовлено Миколаївським кораблебудівним інститутом 

(нині НУК) у співдружності з Чорноморським суднобудівним заводом. 

Дуговий агрегат АВЭД, конструкція робочої камери, металічні, двоконтурні гумові 

та сильфонні ущільнення дають унікальні можливості створення космічного вакууму за 

порівняно короткий проміжок часу. 

Його особливістю є широке призначення і виконання технологічних процесів у 

надвисокому вакуумі при відсутності парів олій. Його створено в СРСР було вперше і 

застосовано для проведення фундаментальних досліджень за державними програмами 

спільно з НВО «Енергія», ЦНДІКМ «Прометей», ДП НВКГ «Заря»-«Машпроект» і 

виготовлення штатних деталей та вузлів ракетної, космічної, ядерної, газотурбінної 

техніки тощо. ВВУ-1Д представляє собою розташований на двох поверхневій будівлі 

унікальний технологічний комплекс з автономним охолодженням, який дозволяє 

виготовляти особливо відповідальні деталі та конструкції. Аналогів в Україні та країнах 

СНД не має.  

Комплекс знаходиться у робочому стані. ВВУ-1Д використовується для виконання 

держбюджетних і госпрозрахункових робіт, докторських і кандидатських дисертацій, 

підготовки спеціалістів і магістрів. На замовлення управління міжнародного науково-

технічного співробітництва МОНУ у 2000…2003 р.р. виконувалась тема 1411 «Техніка 

з’єднання Al2O3/Nb для застосування в ядерних реакторах»;. Сьогодні комплекс потребує 

заміни зношених агрегатів та модернізації, що дозволить розширити його використання, 

в тому числі і за міжнародними грантами. 

 

3.9. НАУКОВІ СУДНА НУК 

 

3.9.1 НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ СУДНО НУК «АЛЬФА» 
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3.9.2 УЧБОВО-НАУКОВЕ СУДНО «ДЕЛЬТА» 

    

 

3.10. НАВЧАЛЬНО-ТРЕНАЖЕРНИЙ СТЕНД СУДНОВОЇ 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 

Отримани сертифікати про відповідність від регістру судноплавства України на на 

навчально-тренажерний стенд суднової електростанції 
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4. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ НУК 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2019 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

132 
 

4.1 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ НУК. 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 2019 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; 

 вивчення досвіду роботи всесвітньовідомих університетів з метою 

подальшого впровадження сучасних методів навчання та оцінки якості навчання; 
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Студенти НУК з КНР разом із українськими студентами святкують традиційне 

китайське «Свято Весни» 

 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; 

 налагодження обміну студентів між НУК і закордонними ЗВО з метою 

навчання та виробничої практики – за програмою «2+2» на сьогодні в КНР навчаються 

12 студентів НУК; 

 покращання побутових умов проживання іноземних студентів у 

гуртожитку – восени-взимку 2019 року було виготовлено меблі та проведено 

ремонтні роботи для студентів з КНР на 13-му поверсі Гуртожитку №1; 

 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. 
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Випуск Бакалаврів, підготовлених в рамках спеціальної програми «4+0», червень 2019 

року, університет «JUST», КНР 

 

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: 

 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; 

 підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації для іноземних держав 

(PhD), для іноземних університетів та науково-дослідних установ; 

 обмін з іноземними університетами вченими, дослідниками, науково- 

технічними працівниками, викладачами та студентами; 

 виконання міжнародних угод про проведення науково-дослідних і 

дослідно- конструкторських робіт на замовлення іноземних установ та організацій; 
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 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; 

 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, Державний технічний університет ім. Лє 

Куі Дона, HITACO Ltd. (Соціалістична Республіка В’єтнам); 

 Інститут океанографічного приладобудування (м. Циндао) – Китайська 

Народна Республіка; 

 Науково-дослідний інститут суднових котлів та турбін (Харбін); 

 Міжнародний морський коледж (м. Чжоушань); 

 Jiangsu University of Science and Technology; 

 Харбінський інженерний університет; 

 Цзілінський науково-дослідний 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.,  
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 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 науково-технічного обміну провінції Цзилінь (м. 

Чанчунь) Хайкоуський економічний інститут,  

 Цюнчжоуський університет,  

 Університет Санья,  

 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,  

 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, DAMEN Shipyards Co – Королівство 

Нідерланди; 

 Barcelona Technical University – Королівство Іспанія; 

 O.M. DUUS A.S.,  

 Stord Haugesund University College – Королівство Норвегія; 

 Confederation of Indian industry, Indian research institute - Індія; 

 African Maritime Academy - Нігерія; 

 Limbe Maritime School - Камерун; 

 Balkan University - Болгарія; 

 Гданьська 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 2019 році також успішно продовжується 

підготовка молодших спеціалістів за програмою «3+Х» разом із Zheijang International 

Maritime College. Загалом станом на 31.12.2019 за спільними програмами НУК та 

китайських ЗВО  навчаються 356 студента з КНР.  
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№ з\п Країна П
В

 

Д
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ч
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а
 

П
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о
гр

а
м

и
 

В
сь

о
го

 

1 Без громадянства     2   2 

2 Азербайджан   19 53   72 

3 Білорусь   1     1 

4 В'єтнам   2     2 

5 Вірменія   3     3 

6 Грузія    16 251 267 

7 Індія  3   3 

8 Іран  1 1      2 

9 Казахстан   1     1 

10 Камерун   1     1 

11 Латвія   1  1 

12 КНР 4 89 2 356 451 

13 Молдова   2     2 

14 РФ   5 5   10 

15 Туреччина   3  1   4 

16 Туркменістан   327 76   403 

17 Узбекистан   6     6 

18 США     1   1 

  Всього   463 157  607 1232 
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Результати приймальної кампанії серед іноземних студентів, без урахування 

спеціалізованих освітніх програм 
 Країна ПВ Денна Заочна Всього 

1 Азербайджан  6 18 24 

2 Вірменія  1  1 

3 Грузія   3 3 

4 Індія  3  3 

5 Іран 1 1  2 

6 Камерун  1  1 

7 Китай 4 46  50 

8 Латвія   1 1 

9 Молдова   2  2 

10 Росія  3  3 

11 США   1 1 

12 Туреччина  1 2 1 4 

13 Туркменістан   113 15 128 

14 Узбекистан  2  2 

 Всього 6 180 39 225 
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Протягом 2019 року було укладено та почато реалізуватися ще дві програми 

«4+0» із Zhoushan Ocean University та Shandong University of Science and 

Technology. А також нова програма «2+2» разом із Wuxi Institute of High 

Technology, в рамках якої планується збільшити кількість студентів із КНР, що 

приїздитимуть на навчання до України. На сьогодні кількість студентів із КНР, що 

навчаються в НУК сягнуло рекордного рівня – загалом 451 студент. 

Також продовжується співпраця НУК з Батумським навігаційно-навчальним 

університетом. Реалізується програма підготовки бакалаврів за спільною 

навчальною програмою, за якою в 2019 році навчалось 251 студент із Грузії. 

Планується розширення співпраці в розрізі запуску нових спільних навчальних 

програм з грузинським університетом. 

 

В ході приймальної кампанії 2019 року в НУК було набрано 424 іноземних 

студента: 

 Спеціалізована спільна освітня програма «4+0», КНР – 53; 

 Спеціалізована спільна освітня програма «3+Х», КНР: 

Кораблебудування – 36, 

Робототехніка – 30, 

Лінгвістика - 4 ; 

 Спеціалізована спільна освітня програма із БННУ, Грузія – 68; 

 Студенти очної та заочної форми навчання, що навчаються в Україні – 225 

 

В 2019 році НУК зберіг свої позиції в ТОП-20 ЗВО в Україні за кількістю 

іноземних студентів і ТОП-10 технічних вишів; 2-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! Також НУК посідає 1-е місце зв 

кількість студентів із КНР, 1-е місце за кількістю студентів із Туркменістану та 3-е 

місце за кількістю студентів із Грузії серед усіх ЗВО України за даними УДЦМО.  
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Статистичні дані УДЦМО, що були представлені у квітні 2019 року 

 

 

4.2 ІНОЗЕМНІ ДЕЛЕГАЦІЇ В НУК 

 

В 2019 році НУК відвідали багато іноземних делегацій, серед яких: 

 

 Візит Ректора Wuxi Institute of High Technologies. 

В ході візиту було підписано договір про започаткування спільної програми 

«2+2» (квітень 2019); 

 Візит представника Lukhnau Integral University з Індії Аміт Кумар (лютий); 

 Представники естонського уряду провели відкриту панельну дискусію з 

питань кібербезпеки (березень); 

 Візит делегації французького консульства місті Одеса та французької 

організації ФРАНКОФОНІЯ (березень); 

 Візит Генерального Консулу КНР в місті Одеса в рамках святкування 

«Dragon Boat Fest» (травень) ; 

 Участь НУК у всеукраїнській акції «Дні Європи в Україні», візит Послів та 
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Консулів країн-членів ЕС до університету(травень); 

 Участь представників ЗВО КНР, Грузії, Литви, Естонії, Азербайджану у 

міжнародній науковій конференції «Інновації в суднобудуванні та 

океанотехніці-2019» (вересень); 

 

 

 
Підписання Договору між Ректором НУК та Ректором WIHT 

 

 
Представники країн-членів ЕС в НУК в рамках «Днів Європи в Україні» 
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 Візити Ректора Батумського навігаційно-навчального університету 

Пармена Георгієвіча Хведелідзе, в ході якого було обговорено спільні навчальні 

програми між НУК та грузинським університетом (вересень); 

 Візит представників Хейлузцянскої освітньої компанії до НУК  (жовтень); 

 Візит Генерального Директора LTH-BAAS до НУК та підписання Угоди 

про співробітництво (жовтень);  

 

 
Підписання Договору між Ректором НУК та Генеральним Директором LTH BAAS 

 

 Візит делегації DAMEN SHIPYARDS GROUP (Нідерланди) разом із 

проектно-конструкторським бюро «Марін Дизайн Інжінірінг» (жовтень); 

 Візит проректора Zhejiang International Maritime College та вручення 

Ректору НУК двох китайських урядових нагород для НУК (грудень)  
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Делегація DAMEN SHIPYARDS GROUP в НУК 

 

 

 
Вручення НУК двох китайських урядових нагород під час візиту 

проректора Zhejiang International Maritime College 
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4.3 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

В рамках діяльності Навчально-наукового центру міжнародного 

співробітництва функціонує 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 2019 році проведено 7 міжнародних науково-технічних та 

освітніх конференцій з міжнародною участю за різними темами, на яких 

були презентовані доповіді вчених з КНР, Польщі, Грузії, Білорусі, 

США, Німеччини, Нідерландів, Азербайджану, Литви та ін. 

За межі України виїжджали 62 співробітники НУК з метою стажування 

і переговорів з науково-технічних та освітніх питань, викладацької 

роботи, проведення наукових досліджень, участі в конференціях та 

семінарах. 

В 2019 році було започатковано дві нові програми типу «4+0» із 

Джоушанським Океанічним Університетом та Університетом науки та 

технологій Шандон. Також було започатковано програму «2+2» із 

Інститутом високих технологій Усі. 

8 жовтня було підписано Договір між НУК та «LTH-BAAS» - 

європейською суднобудівною компанією щодо створення спільного 

навчально-виробничого конструкторського хабу на базі НУК, де 

студенти будуть мати змогу вивчати сучасне програмне забезпечення 

для конструкторських робіт та виконувати реальні закази європейської 

компанії. 
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Візит делегації НУК на Форум ректорів Україна-Польща 

 

25 вересня було підписано Договір про програму подвійних дипломів із 

Університетом Клайпеди (Литва), де передбачено 10 місць зі спонсорських 

коштів «Західноєвропейської судноремонтної корпорації» для українських 

студентів. 

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 

рефрижерації. 

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 31.12.2019 в НУК навчається 1224 іноземних  студенти  з  

14  країн  світу.  Отже,   кількість   іноземців  збільшилася  майже у 10 разів, що 

є показовою динамікою розвитку міжнародного співробітництва та високою 

оцінкою діяльності всього колективу університету.  
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Підписання Угоди між НУК та Університетом науки та технології 

Шаньдун 

 

В 2019 році НУК отримав дві китайські урядові нагороди за спільні 

освітні проекти: 

 

 
    Китайські урядові нагороди за досягнення у співпраці НУК та ZIMC 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2019 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
 

149 
 

 

4.4 ЗАКОРДОННА ДІЯЛЬНІСТЬ НУК 

 

На протязі 2019 року викладачі та співробітники НУК приймали учать у 

багатьох  міжнародних конференціях, стажуваннях, викладанні лекцій та інших 

заходах.  

 

Міжнародні стажування: 

 28 осіб проходили підвищення кваліфікації з відривом від виробництва. 

 Поза планом з відривом від виробництва стажувалися 25 викладача.  

 

 

 

 
Делегація НУК на підприємстві в Китаї 
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Виступ ректора НУК на засіданні Вченої Ради Батумського навчально-

навігаційного університету (Грузія) 

 

Візити офіційних делегацій НУК в іноземні держави у 2019 році: 

 Візит в Zhejiang International Maritime College та Zhoushan Ocean 

University, Китай (квітень); 

 Jiangsu University of Science and Technology, м. Чженцзян, Китай 

(червень);  

 Візит делегації НУК на чолі з керівником Навчального відділу 

Лабарткавою А.В. в Батумський навігаційно-чнавчальний університет 

(червень). 

 Harbin Engineering University, м. Харбін, Китай (серпень);  

 Гданьский Політехнічний Університет, м. Гданськ, Польща (вересень); 

 Форум ректорів Польщі та України, м. Бельско-Бяла, Польща (жовтень); 

 Jiangsu University of Science and Technology, м. Чженцзян, Китай 

(грудень); 

 Візит Ректора НУК в Консульство КНР в Одесі для зустрічі з 

Генеральним Консулом паном Сун Ліцюном (грудень); 

 Візит Ректора НУК та директора ННКІ в Shandong University of Science 

and Technology (грудень); 

 Візит директора ННКІ в Державний технічний університет ім. Лє Куі 

Дона (В’єтнам).  
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Делегація НУК в Zhoushan Ocean University, м. Джоушань, КНР 

 

 
Ректор НУК та керівник ННЦМС в Zhejiang International Maritime College,                      

м. Джоушань, Китай 
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Професор НУК Некрасов В.Б. в Гданському політехнічному університеті 

 

 
Директор Кораблебудівного Інституту О.В. Бондаренкоз випускниками 

НУК у В’єтнамі 
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4.5  МІЖНАРОДНІ УГОДИ НУК В 2019 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: Zhoushan Ocean University, м. Чжоушань. 

Тема співробітництва: Суднобудування, судноремонт, суднобудівна 

освіта і наука.  

Документ, у рамках якого здійснюється співробітництво: Угода про 

співробітництво (безстроково). 

 

 

 Установа-партнер: Integral University of Lukhnau, Індія .    

Тема співробітництва: Суднобудівна наука та освіта.                           

Документ, у рамках якого здійснюється співробітництво: Угода про 

співробітництво. 

 

 Установа-партнер: Wuxi Institute of High Technologies. Тема 

співробітництва: Навчання за схемою «2+2». 

Документ, у рамках якого здійснюється співробітництво: Угода про 

співробітництво. 

 

 Установа-партнер: корпорація LTH-BAAS.                                                            

Тема співробітництва: Суднобудування.                                       

Документ, у рамках якого здійснюється співробітництво: Договір про 

співробітництво. 

 

 Установа-партнер: Університет науки та технологій Шаньдун.  

        Тема співробітництва: Угода про спільну освітню програму «4+0». 

 

 Установа-партнер: Університет Клайпеди, Литва. 
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Тема співробітництва: Угода про програму подвійних дипломів. 

 

4.6  ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 

 

Сектор грантової діяльності та академічної мобільності ННЦМС НУК – це 

підрозділ міжнародного центру, створений задля інтенсифікації та упорядженої 

роботи НУК в сфері грантової підтримки вищої школи з боку міжнародних фондів 

та академічної мобільності студентів та викладачів університету.  

Протягом 2019 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 проведено роботу з підготовки 12 пакетів для отримання фінансової 

підтримки від Державного Фонду Регіонального Розвитку. 

 

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); 

 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. 

 

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 
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дипломів кораблебудівного інституту; 

 підготовлено проект за напрямом КА2 "Interdisciplinary Solutions 

in implementation of Additive manufacturing education in UA". 

 

Також на протязі 2019 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 ВУЗах. 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. 

 

 

4.7. ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ТА МОВНА 

ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

 

Підготовче відділення (ПВ) створене 8 квітня 1993 року при Навчально-

науковому 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.                                                                               

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 2019\2020 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. 
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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. 

В рамках діяльності проекту «Клас Конфуцію» спільно із «Інститутом Конфуція» 

організовано вивчення студентами НУК китайської мови. В результаті, в травні 

близько 74 студентів здійснили здачу екзамену з китайської мови HSK. 

 

4.8  СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА РОБОТА ННЦМС НУК 

 

Для проведення соціально-культурної роботи серед іноземних студентів в 

ННЦМС функціонує 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.  

Силами ННЦМС було організовано та проведено перший україно-

китайський фестиваль «DRAGON BOAT FEST», що відбувся на загальноміському 

рівні та мав важливе регіональне та міжнародне значення. Зокрема, відкрити 

фестиваль прибув Генеральний Консул КНР в місті Одеса. 

В 2019 році було проведено дві «Літні школи для китайських студентів» із 

провінцій Цзянсу та Джоушань. В рамках проекту НУК відвідало близько 50 

студентів, що на протязі трьох тижнів перебували в Україні та ознайомлювались із 

культурою та традиціями нашої держави. 
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DRAGON BOAT FEST 

 

 
Флешмоб китайських студентів во дворі Головного корпусу НУК 
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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. 

Активна робота ведеться також в напрямку інтеграції українських 

студентів до культури та звичаїв країн, з яких до НУК прибувають 

студенти на навчання. 
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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. Це дозволяє краще адаптуватись студентам при складанні іспитів на 

українській мові. 

 

 

Святкова хода на День Європи в Миколаєві 
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5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ НУК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2019 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
 

161 
 

5.1 ДАНІ ПРО КОШТИ, ОТРИМАНІ НУК ЗА 2019 рік 

 

ОБСЯГ НАДХОДЖЕНЬ ІЗ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 

ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ 2019 РОКУ РАЗОМ ПО УНІВЕРСИТЕТУ – 

171.026,76тис.грн. 

 

основна діяльність – 136.296,70тис.грн.,  у т.ч.: 

а) з/плата з нарахуванням – 112.920,80тис.грн.; 

б) комунальні послуги – 5.583,02тис.грн.; 

в) стипендія аспірантам, докторантам – 2.740,05тис.грн.; 

г) мат.допомога студентам-сиротам – 551,59тис.грн.; 

д) одяг та харчування студентів-сиріт  – 2903,51тис.грн.; 

є) оплата послуг сторонніх  організацій  - 1.992,33тис.грн.; 

ж) придбання матеріалів – 9.605,40 тис.грн.; 

 

навчання студентів Коледжу корабелів – 559,92 тис.грн., у т. ч.:   

а) з/плата з нарахуванням – 445,55тис.грн.; 

б) комунальні послуги – 15,15тис.грн.; 

в) одяг та харчування студентів-сиріт  – 84,65тис.грн.; 

г) матеріальна допомога студентам-сиротам – 14,57тис. грн.; 

 

фінансування НДДКР – 4.678,44тис.грн., у т.ч. 

а) з/плата з нарахуванням – 4.163,73тис.грн.; 

б) комунальні послуги – 113,54тис. грн.; 

в) оплата послуг сторонніх  організацій  - 163,88тис.грн.; 

г) придбання матеріалів – 149.27тис.грн.; 

д)витрати на відрядження – 88,02тис.грн.; 

 

витрати із Держбюджету на проведення конференцій –                           

15,00 тис.грн.; 

 

стипендіальне забезпечення студентів університету – 18.031,22тис.грн.;  

 

фінансування Первомайського коледжу НУК – 11.445,48тис.грн., у т.ч.: 

а) з/плата з нарахуванням – 8.624,20тис.грн; 

б) комунальні послуги – 260,00тис.грн.; 

в) одяг та харчування студентів-сиріт -284,04тис.грн; 

г) мат.допомога студентам-сиротам – 28,32тис.грн.; 

д) стипендіальне забезпечення студентів коледжу – 2.248,92тис.грн. 

 
 

 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2019 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
 

162 
 

ДАНІ ПРО СПЕЦКОШТИ, ОТРИМАНІ НУК за 2019 рік – 

65.358,74тис.грн., у т.ч.: 

 

1. Платне навчання –53.902,05тис.грн., з них   

- навчання іноземних студентів – 15.735,91тис.грн.,  

в т.ч. по міжнародним контрактам – 4.427,81тис.грн. 

2. Квартирна плата, проживання у гуртожитках – 5.354,73тис.грн. 

3. Видавництво –207.42тис.грн. 

4. НПО – 436,35тис.грн. 

5. СК «Камбуз» - 875,81тис.грн. 

6. Бази відпочинку –1.271,07тис.грн. 

7. Інші надходження від господарської діяльності – 111,36тис.грн. 

8. Оренда приміщень – 170,96тис.грн. 

9.Надходження за навчання студентів Коледжу корабелів – 1706,73тис.грн., 

з них  

-навчання іноземних студентів 1.680,39тис.грн.  

10. Надходження від реалізації списаного майна (макулатура, металобрухт) 

– 17,58тис.грн.   

11. НДДКР – 1.304,68тис.грн.  

 - по міжнародним контрактам – 280,00тис.грн. 

 

СПЕЦКОШТИ, ОТРИМАНІ ПЕРВОМАЙСЬКИМ КОЛЕДЖЕМ НУК 

– 3.663,43тис.грн 

 

Надходження благодійної допомоги за 2019 рік – 555,49тис.грн.,  

в тому числі  в натуральній  формі – 383,40тис.грн., в грошовій формі – 

172,12тис.грн. 

Надходження благодійної допомоги по Первомайському коледжу – 

13,80тис.грн. 

 

НАДХОДЖЕННЯ СТИПЕНДІЇ КМУ – 71,6 тис.грн. 

 

ДАНІ ПРО ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦКОШТІВ ПО УНІВЕРСИТЕТУ 

за 2019 рік:  

 

Використано всього –  62.690,34тис.грн., у т.ч.: 

1. Заробітна плата, з  нарахуваннями  –47.665,11тис.грн. 

2. Придбання обладнання – 412,64тис.грн.. 

3. Придбання матеріалів –2.023,38тис.грн.  

4. Придбання продуктів харчування – 616,32тис.грн. 

5. Комунальні послуги – 7.549,40тис.грн. 

6. Видатки на відрядження – 2.051,26тис. грн. 

7. Витрати на послуги сторонніх організацій  – 1.538,23тис.грн. 
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8. Оплата податків та зборів -348,13тис.грн. 

9. Перерахування до Профкому НУК на культурно-масову та оздоровчу 

роботу  - 338,19тис.грн. 

10. Виплати ветеранам-учасникам ВВВ – 7,00 тис.грн. 

11. Оплата за нетитульні споруди -140,68 тис.грн. 

 

ПО ПЕРВОМАЙСЬКОМУ КОЛЕДЖУ ВИКОРИСТАНО ВСЬОГО – 

2.674,47тис.грн, у т.ч.: 

 

1. Заробітна плата, з  нарахуваннями  –2.409,83тис.грн 

2. Придбання матеріалів –48,85тис.грн  

4. Придбання медикаментів – 2,50тис.грн. 

5. Комунальні послуги – 151,72тис.грн. 

6. Видатки на відрядження – 2,82тис.грн. 

7. Витрати на послуги сторонніх організацій  – 58,75тис.грн 

 

ЗА 2019 РІК ВИПЛАЧЕНО: 

 

Матеріальна допомога – 431,69тис.грн. 

Премія до ювілею – 19,25тис.грн. 

Премії за захист дисертацій – 147,75 

Винагорода за заслуги перед університетом – 206,24тис.грн. 

На СОТ «Корабел» відпочивало 112співробітників на суму 168,0тис. грн. 

та 9 студентів на суму 9,0тис.грн. 

На базі відпочинку «Акваторія» м. Очаків відпочило 99 співробітників на 

загальну суму 40,81тис.грн. 

 

Станом на 1 січня 2020 року 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 2019 році – 53,2 млн.грн., 

фактично надійшло – 67,7 млн.грн. , перевиконання кошторису склало 14,5млн.грн. 

Доведено бюджетних асигнувань за основною діяльністю університету 

згідно кошторису на 2019 рік –  130,8 млн.грн., фактично отримали від Державного 

бюджету до кінця року –  136,86 млн.грн. 

За 2019 рік внаслідок міжнародної діяльності отримано валютної виручки у 

розмірі 483,44 тис.дол.США (за 2018 рік - 295,44 тис.дол. США), з них  

- по контрактам на навчання 443.17 тис.дол.США (275,39 тис. дол.США); 

- проживання у гуртожитку 40.27 тис.дол.США (13,00 тис.дол. США). 
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Завдяки перевиконанню кошторису по спеціальному фонду та збільшенню 

асигнувань по загальному фонду, а також за рахунок економії  комунальних послуг 

та енергоносіїв, університету вдалось провести: 

 - ремонтні роботи навчальних корпусів та гуртожитків НУК (ремонтні 

роботи приміщень, заміна електропроводки, ремонт дахів, ремонт кімнат); 

- закупівлю меблів для учбових корпусів та філій НУК; 

- придбання електротоварів (кабелі, проводи, електротовари та ін.); 

- придбання канцелярських товарів для всіх підрозділів університету; 

- закупівлю товарів для проведення ремонтних робіт на базах відпочинку 

(будматеріали, електроприлади, плитка); 

- встановлення стели НУК; 

- роботи з облаштування музею та фасаду, присвяченого 100-річчю НУК, а 

саме: розроблення та затвердження проекту музею, замовлення стендів, замовлення 

назви навчального закладу; 

- закупівлю лавок та урн для зон відпочинку навчальних корпусів; 

- роботи та закупівлю товарів для відновлення роботи учбового корпусу за 

адресою вул. Морехідна, 2; 

- ремонтні роботи суден «Дельта» та «Ікар»; 

- закупівлю кондиціонерів та провести їх монтаж в приміщеннях унівеситету; 

- придбання принтерів  та багатофункціональних пристроїв для 

безперебійної роботи університету, комп’ютерної техніки; 

- придбання товарів та послуги на поточні та нагальні потреби університету, 

окремих підрозділів та інститутів (сантехнічні, електромонтажні, друкарські, 

газопостачальні та ін.); 

- виконанання усіх заявок по заміні вікон в корпусах університету та в 

гуртожитку № 1, а також проведення закупки вікон для встановлення їх в 

головному корпусі (блоки А та Б). 

Дані щодо проведення відкритих торгів через електронну систему закупівель 

prozorro.gov.ua для потреб НУК ім. адм. Макарова у 2019 році наведено у таблиці: 

№ з/п Найменування Сума, грн 

1 Папір 333 000 

2 Вікна металопластикові 1 440 000 

3 Плитка тротуарна 349 500 

4 Комп’ютерна техніка 488 729,16 

5 Лінолеум (в асортим.) 274 519,26 

6 Двері металопластикові 240 000 

7 Вікна металопластикові 182 150 
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Обов’язковим для навчального процесу, для роботи всіх структурних 

підрозділів, філій університету, баз відпочинку, спортивних комплексів, 

гуртожитків є закупівля комунальних послуг. 

Для цього було проведено процедури закупівля згідно Закону України «Про 

публічні закупівлі», а саме, як «Відкриті торги» (закупівля природного газу та 

закупівля електричної енергії), так й переговорні процедури закупівлі  у 

монополістів з надання цих послуг, в сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення, розподілу електричної енергії, послуг з розподілу перетікань 

реактивної електричної енергії, послуг з постачання теплової енергії. 

 

ВИТРАТИ ЗА ПУБЛІЧНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

ДЛЯ ПОТРЕБ НУК ІМ. АДМ. МАКАРОВА У 2019 РОЦІ 

№ з/п Найменування Сума, грн 

Миколаїв 

1 Електроенергія (учбові корпуси) 3 524 633,09 

2 Електроенергія (гуртожитки) 2 107 042,88 

3 Електроенергія (розподіл) 942 765,216 

4 Електроенергія (реактив) 127 725,816 

5 Розподіл природнього газу 600 668,68 

6 Водопостачання 952 406,73 

7 Водовідведення 750 337,24 

8 Газові плити (гуртожитки) 71 124,52 

Всього: 9 076 704,172 

Відомча квартира 

9 Теплопостачання 4 740,07 

10 Водопостачання 357,86 

11 Водовідведення 282,20 

Всього: 5 380,13 

8 Бензин 371 293,80 

9 Вікна металопластикові 480 000 

Всього: 4 159 192,22 
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Херсон 

12 Теплопостачання (ТЕЦ) 348 760,10 

13 Електроенергія 5 708,06 

14 Водопостачання 9 094,76 

15 Водовідведення 8 913,11 

Всього: 372 476,03 

Первомайськ 

16 Електроенергія (розподіл) 52 185,52 

17 Електроенергія (реактив) 1 469,45 

18 Водопостачання 11 946,71 

19 Водовідведенняі 10 043,63 

Всього: 75 645,31 

Очаків 

20 Водопостачання 7 338,50 

21 Водовідведення 7 691,20 

 Електропостачання (розподіл) 5 649,82 

Всього: 20 679,52 

Березанка 

22 Електроенергія (розподіл) 53 674, 52 

23 Електроенергія (реактив) 24 717,82 

Всього: 78 392,34 

РАЗОМ 9 629 277,502 
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5.2  ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НУК ІМ. АДМ. МАКАРОВА У 2019 

Р. 

 

На балансі НУК ім. адм. Макарова знаходиться 21 об’єкт: 

 5 навчальних корпусів у м. Миколаєві: Головний, Новий, Старий 

навчальні корпуси, навчальний корпус по вул. Потьомкінській, 138а  та 

навчальний корпус по вул. Морехідна, 2; 

 навчальні корпуси в містах Херсоні, Первомайську та Феодосії; 

 два гуртожитки; 

 три котельні (№1– по ПГУ-9; №2 – по вул. Бузника, 3; №3 – по вул. 

Кузнецькій, 5); 

 їдальня по пр. Героїв України, 9а, яка в теперішній час знаходиться в 

процесі реконструкції під навчальний корпус; 

 фізкультурно-оздоровчий корпус по пр. Героїв 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. Героїв України, 9в; 

 Будівля павільйону на Каботажному молі. 

Протягом 2019 року МОН підрозділами адміністративно-господарчої частини 

було виконано значний обсяг ремонтно-будівельних та інших робіт на об’єктах 

господарювання університету. 

 

ОСНОВНІ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ, ВИКОНАНІ У 2019 Р. 

 

Головний навчальний корпус 

 

Ремонтно-будівельною дільницею було виконано поточний ремонт аудиторій 

та кабінетів №№ 104, 99 (б, в), 208(б, в), 228 (а, б), 230, 239, 242,328, 333, 338, 503 

(а, б, в), 613, 620, а також частковий ремонт в ауд. №   247, 250, 321, 322, 336, 410, 

422, 450, 454,  518, 526, 608 загальною площею приміщень 1258 м.кв.,в холах блоків 

«А-Б» та «В-Г», санвузлі 2 поверху блоку «В». Виконано частковий ремонт м’якої 

покрівлі переходу блоків «Б-Д». Виконано частковий ремонт цоколя бл. «Д» та 

демонтажні роботи в ауд. Д6 (медпункт). 
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Виконано такі об’єми робіт: ремонт 

штукатурного шару стін та стель – 103,5 м.кв., 

вапняне фарбування стін та стель – 551,2 м.кв., 

ґрунтування, вирівнювання та шпатлювання стін та 

стель – 1214,1 м.кв., водоемульсійне фарбування 

стін та стель – 1326,7 м.кв., олійне фарбування 

радіаторів, труб, вікон, дверей тощо – 144,8 м.кв., 

улаштування цементної стяжки підлоги -75 м.кв., 

улаштування металевого каркасу стін та 

облицювання ЛГК - 117,5 м.кв., улаштування 

підвісної стелі типу «Армстронг» - 68,5 м.кв., 

демонтаж та облицювання стін глазурованою 

керамічною плиткою – 1,7 м.кв., шліфування та 

покриття паркетної підлоги лаком – 308,6 м.кв., 

ремонт лінолеумного покриття підлоги – 11 м.кв., ремонт паркетного покриття 

підлоги – 10 м.кв., улаштування лінолеумного покриття підлоги – 161,9 м.кв., 

улаштування плінтусу ПВХ- 167,8 м.п., улаштування покриття підлоги плитами 

OSB – 52,4 м.кв., улаштування покриття підлоги з ламінату – 47,6 м.кв., ремонт 

покриття підлоги з керамічної плитки – 1м.кв., демонтаж металевої перегородки 

-17,9 м.кв., облицювання цоколя плитами – 0,5 м.кв., встановлення дверного 

блоку -2 шт., покриття лаком вхідного дверного блоку -8,4 м.кв., мурування 

внутрішніх стін цеглою – 1,4 м.кв.,  а також фарбування плінтусів, та  ремонт, 

олійне фарбування віконних блоків. 

Виконано заміну віконних блоків на металопластикові в аудиторіях №№ 

228, 239, 322, 333, 338, 518, 526, 613 та ще 59 шт. в інших аудиторіях загальною 

площею 360 м.кв.,  відремонтовано віконні укоси в цих приміщеннях.  
 

Новий навчальний корпус 

Виконано поточний ремонт спортивної зали , а також частковий ремонт в 

аудиторіях 15,17, 311, 316, 454, загальною площею 759 м.кв., та холу навчального 

корпусу.  
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Виконано частковий ремонт штукатурного шару стелі  та вапняне 

фарбування в коридорі.  

Виконано такі об’єми робіт: ремонт штукатурного шару стін – 10 м.кв., 

ґрунтування, вирівнювання, шпатлювання стін та стелі – 30м.кв., вапняне 

фарбування стін та стелі – 10 м.кв., водоемульсійне фарбування стель і стін – 20 

м.кв., ремонт паркетної підлоги – 1,5 м.кв., ремонт та олійне фарбування 

віконних блоків , підвіконня, утеплювання внутрішніх віконних укосів 

пінопластом – 5 шт. 

Виконано заміну  віконних блоків на металопластикові в спортивній залі та 

15 шт. в аудиторіях, загальною площею 85 м.кв., відремонтовано віконні укоси в 

цих приміщеннях. 

Підрядною організацією та власними силами виконано ремонт м’якої 

покрівлі об’ємом до 900 метрів квадратних. 

 

Старий навчальний корпус 

За рахунок спонсорської допомоги та коштів університету виконано 

поточний ремонт в ауд. №47, лаб№10а та коридор (№13а), загальною площею 

133м.кв. 

Виконано наступні об’єми робіт: ґрунтування та шпатлювання стін та стелі 

–11 м.кв., водоемульсійне фарбування стін та стель – 93,3 м.кв. олійне 

фарбування труб та радіаторів – 3,6 м.кв., шліфування, шпатлювання та покриття 

паркетного підлоги лаком – 42,2 м.кв, улаштування декоративного 

оздоблювання  стін - 42,3 м.кв., олійне фарбування стінових панелі - 49,2 м.кв., 

олійне фарбування покриття підлоги - 33,6 м.кв. 

Виконано заміну віконних блоків на металопластикові в аудиторіях №№ 

48(3 шт.), 49 (2 шт.), 50 (2 шт.), 54 (3 шт.), 79 (1 шт.), 76 (6 шт.), лабораторії №51 

(2 шт.), читальному залі (3 шт.), площею 67 м.кв. та  відремонтовано віконні 

укоси в цих приміщеннях. 

 

Гуртожиток №1 

Виконано заміну старих душових піддонів на нові в 6-х студентських блоках 

№№ 418, 703, 702, 713, 918, 1202, 1322. 

Виконані наступні об’єми робіт: улаштування гідроізоляції підлоги та 

частково стін – 14 м.кв., улаштування цементної стяжки підлоги – 7 м.кв., 

часткове облицювання глазурованою керамічною плиткою стін – 7 м.кв. 

Виконано ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх 

стінових панелі на технічному поверсі – 561 м.п. 

Виконані демонтажні роботи в житлових блоках на 13 поверсі в Південному 

та Західному крилі гуртожитку: зняття шпалер зі стін та стель, демонтаж ПВХ 

плит зі стелі, демонтаж штукатурки стін та керамічної плитки зі стін в с / вузлах, 

а також шпатлювання стін та часткове облицювання стін та підлоги керамічною 

плиткою. 
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На теперішній час виконуються ремонтні роботи на 13 поверсі силами 

ремонтно-будівельної ділянки на площі 290 м.кв. та силами підрядної організації 

– площею 180 м.кв. з заміною електромережі та улаштуванням мережі інтернету. 

       

 

Гуртожиток №2 

Виконано часткове шпатлювання, вапняне фарбування стін фасаду – 50 

м.кв., також відремонтовано штукатурний шар оголовків приямків. 

 

СОТ «Корабел»  с. Коблеве 

За рахунок коштів університету власними силами виконано ремонтно-

будівельні роботи з підготовки до літнього оздоровчого сезону. А саме: поточний 

ремонт у приміщеннях спальних корпусів №1 та №2, блок-веранди, приміщені 

чергового та директора табору.. 

Виконані наступні об’єми робіт: очищення стін від грибкового нальоту та 

обробка протигрибковим засобом, ремонт штукатурного шару стін, стель та 

цоколя – 264 м.кв., ґрунтування та шпатлювання стін та стель – 293 м.кв., 

водоемульсійне фарбування стін та стель – 345 м.кв., вапняне фарбування стін та 

стель – 390 м.кв., олійне фарбування дерев’яних перил балконів, плінтусу, 

ел.щитових – 10 м.кв., ремонт та зміцнення димоходу в кухні блок-веранди, 

часткове улаштування стяжки підлоги, ремонт лінолеумного покриття підлоги, 

ремонт облицювання плитки в с/вузлах, улаштування гідроізоляції стін в 

душової 2-поверхового спального корпусу, олійне фарбування труб та огорожі.  
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Б/в «Акваторія» м. Очаків 

За рахунок коштів університету виконано ремонтно-будівельні роботи з 

підготовки до літнього оздоровчого сезону та улаштування  2-х с/вузлів в 

кімнатах для відпочиваючих. На базі функціонує на теперішній час 6 кімнат з 

усіма зручностями. 

Виконані наступні об’єми робіт: ремонт штукатурного шару стін, стель –10 

м.кв., облицювання стін глазурованою керамічною плиткою – 46 м.кв., 

улаштування покриття підлоги керамічною плиткою  -  7,6 м.кв. 

 

Водна станція, вул. Спортивна 3 

Виконується  поточний ремонт елінгів, пірсу та закріплення берегової лінії. 

Забетоновано близько 250 м.кв. для розміщення яхт. Проводяться заходи по 

покращенню стану території та споруд. 

  

  
 

Відділ головного механіка 

Проведена підготовка трьох котелень та двох топочних до опалювального 

сезону 2019-2020 років. Виконано профілактику котельного обладнання, повірку 

та ремонт приладів обліку. 

На вул.. Морехідна,2 виконано роботи по зміні схеми теплопостачання та її 

ремонту. 

Проведено гідравлічні іспити на всіх об’єктах господарювання систем 

опалення та водопостачання. Систематично виконувались роботи по їх ремонту, 
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за результатом чого було замінено близько 80 метрів труб. Виконано пуско-

налагоджувальні роботи на котельнях та топочних, розпочато опалювальний 

сезон 2019-2020 років. 

Проводяться ремонтні роботи по відновленню системи опалення в 

гуртожитку №1. 

Ведеться постійний контроль по забезпеченню теплом всіх об’єктів 

господарювання. 

 

Відділ головного енергетика 

Протягом року співробітниками відділу виконувались електромонтажні 

роботи в приміщеннях, де проводились ремонтно-будівельні роботи бригадою 

будівельників. Постійно проводяться роботи по ремонту електричних мереж  та 

обладнання на об’єктах університету.  

Проводиться профілактика шести трансформаторних підстанцій та кабелю. 

Проведено заміну кабелю на складах НУК та прокладено новий кабель у 

гуртожитку №1 для підключення електричних плит та забезпечення 

безперебійної подачі електроенергії. 

Проведено профілактичні роботи на території та корпусах СОТ «Корабел», 

що дало можливість оздоровлення співробітників в літній період без аварійних 

ситуацій. 

Постійно виконуються заходи по економії використання електроенергії, 

встановлюються енергозберігаючі ліхтарі , прожектори та лампи. 

Здано на утилізацію списані лампи в кількості 1500 штук. 

 

Відділ матеріально - технічного постачання 

Вся робота пов’язана з проведенням моніторингу ринкових цін на товари та 

обладнання  та забезпечення закупівель і зберігання їх на складах. 

Всі підрозділи та допоміжний персонал забезпечуються інвентарем, 

будівельними матеріалами, обладнанням, миючими засобами та предметами 

особистої гігієни, згідно колективного договору. В цьому році проведено закупку 

будівельних матеріалів, труб, інструментів та іншої продукції, яка дасть змогу 

виконувати роботу по поліпшенню роботи та відпочинку співробітників та їх 

сімей, покращенню побуту студентів. 

 

Іншими підрозділами АГЧ: 

- Проводиться забезпечення об’єктів НУК засобами індивідуального 

захисту, протипожежним інвентарем та вогнегасниками. Здійснюється їх 

перезарядка. 

- Здійснюються заходи по охороні праці, протипожежної та техногенної 

безпеки. Постійно проводяться заняття та перевірки знань по цьому напрямку. 

Проводяться перевірки всіх підрозділів, кафедр, кабінетів та лабораторій по 

забезпеченню безпечних умов праці співробітників та їх відпочинку.  
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6. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА, 
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ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК НУК 
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6.1  МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ТА СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Для організації навчально-виховного процесу в Національному університеті 

кораблебудування створено інфраструктуру, до складу якої входять такі суб’єкти 

виховної роботи: ректор, проректор з науково-педагогічної роботи відповідно до 

функціональних обов’язків, центр молодіжної політики, заступники 

деканів/директорів з молодіжної політики, професорсько-викладацький колектив, 

куратори студентських груп, кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 

навчально-наукового гуманітарного інституту, Наукова бібліотека НУК, 

Студентська рада НУК, Первинна профспілкова організація студентів НУК, 

студентські спортивні клуби, клуби за інтересами (Юридична клініка, творчі 

колективи, команди КВК тощо). 

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 національно-

патріотичного виховання студентів НУК та ін.), Статуту НУК ім. адм. Макарова та 

положень, які регламентують діяльність суб’єктів виховного процесу. 

Демократичні і гуманістичні засади виховної роботи поєднуються з 

прищепленням поваги до України, її законів, історії, культури, національних 

традицій, духовності, моралі, професійної і ділової етики. Тому виховна діяльність 

охоплює такі напрями як нацiонально-патрiотичне та громадянське, військово-

патріотичне, морально-етичне та правове, культурно-естетичне, фізичне та 

екологічне виховання, формування здорового способу життя, волонтерський рух, 

виховна робота в гуртожитках. 

За звітній період в НУК відбувалися численні творчі та культурно-

просвітницькі заходи, серед загальноуніверситетських заходів можна відзначити 

такі: 

- 14 лютого 2018 року «В НУК панує любов!»; 

- 2 березня «Chinese Spring Fest - свято весни»; 

- 6 березня концерт джазової музики для жінок університету; 

-19 квітня День французького кіно у НУК ім. адмірала Макарова;  

-29 квітня фінал шоу «НУК має талант»;  

- 5 травня вшанування ветеранів Другої світової війни;  

-16 травня День Європи - 2019;  

- 30 травня зустріч студентів з послами ЄС;  

- 2 липня урочисте вручення дипломів випускникам НУК 2019;  

-31 серпня урочистий традиційний захід «Посвята в студенти НУК 2019»;  

- З 14 - 22 жовтня заходи з нагоди Дня захисника України;  

- 31 жовтня  «Night in University 2.0»; 

- 6 листопада фестиваль популярної музики «7 футів під кілем»; 

- 15 листопада осіння толока в СОТ «Корабел»;  
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Щорічно проводяться заходи до Днів Європи, міжнародного Дня науки, Дня 

примирення й Перемоги, Дня довкілля, патріотичні акції та інші. Фахівцями 

Центру систематично проводяться квест-ігри, присвячені тижню екологічних 

знань, тижню права, тижню психології, а також проводиться інтелектуально 

розважальна гра «Мафія». Протягом звітного періоду проводилися лекції, бесіди, 

відео-лекторії, круглі столи, конкурси, змагання, творчі заходи, флеш-моби, 

завдячуючи волонтерам оновлюється експозиція музею АТО.  

Колектив студентської ради бере активну участь у проведенні КВК, 

флешмобів, ярмарок домашньої випічки та збору коштів, одягу і художньої 

літератури й іншої різнопланової допомоги воїнам АТО. 

Студентська рада на чолі з Владом Сусловим співпрацює з громадськими, 

молодіжними, студентськими та волонтерськими організаціями, відомими особами 

на теренах міста та України з метою покращення роботи студентського 

самоврядування. Така співпраця показала ефективну роботу щодо організації та 

проведення культурно-масових, спортивних, благодійних та соціальних заходів 

факультетського та Університетського рівнів. Всі студентські ради інститутів 

(факультетів) мають свою групу в соціальних мережах Telegram та Facebook.  

У період літніх канікул активісти студентської республіки НУК брали участь 

у стажуванні в органах виконавчої влади Миколаївської міської ради. Також 

студенти-активісти долучилися до виїзних тренінгів «Школи активу в Коблево», де 

в рамках тренінгів мали нагоду розвинути лідерські якості. Для залучення 

студентського активу до агітаційної кампанії приймальної комісії, кожний з 

інститутів (факультетів) підготував відеоролик або брошуру про інститут 

(факультет) для абітурієнтів. Члени студради є членами Вченої ради університету 

(факультетів / інституту), ректорату, ради трудового колективу, стипендіальної 

комісії. Студентська рада є організатором та активним учасником молодіжних 

заходів різного рівня та спрямування, що проходять в Університеті, на 

факультетах/інституті, в місті. 

За вагомий внесок у розвиток молодіжної політики міста Миколаєва та  

активну участь у громадському житті Університету і міста, розвиток студентського 

самоврядування Почесну нагороду одержав голова студентської ради НУК. Також 

активісти студентської ради Університету одержали перемогу в міському творчому 

конкурсі До Днів Європи – 2019. 

Щомісячно провідні фахівці Центру молодіжної політики  проводять наради 

зі студентським активом із питань планування, організації та проведення заходів в 

Університеті. За 2019 рік було проведено 15 спільних нарад. 

У 2019 році започаткована досить ефективна форма спілкування ректорату з 

колективом Студентської ради інститутів та факультетів – зустрічі з метою надання 

відповідей студентському колективу на виявлені проблеми. Важливі для студентів 

навчальні, наукові, соціальні та творчі питання обговорювали на зустрічах з 

Ректором, проректорами, директорами інститутів, деканами факультетів, 

завідувачами кафедр. 
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У зв’язку зі значним збільшенням кількості іноземних студентів особливої 

значущості набула робота з формування чуйного і толерантного ставлення до 

представників інших країн, залучення студентів-іноземців до громадського та 

культурного життя Університету, сприяння адаптації іноземців. Для іноземних 

студентів за сприяння центру проводилися численні тематичні заходи, творчі 

вечори і виставки. Студенти-іноземці постійно залучалися до 

загальноуніверситетських заходів культурно-мистецького спрямування. Потужну 

інформаційну та виховну функції в роботі з іноземцями несуть тематичні виставки, 

кіноперегляди, інформаційні стенди, студентські вечори, перфоменси та тематичні 

заходи. 

Окремим напрямком у вихованні є організація роботи з пільговими 

категоріями студентів, надання інформаційної, організаційної, правової підтримки. 

У Центрі молодіжної політики зібрано електронну базу даних пільгових категорій 

студентів. Студенти з особливими потребами можуть здобувати вищу освіту за 

всіма спеціальностями, використовуючи дистанційну форму навчання. 

У 2018-2019 н.р. уповноваженою особою з соціальних питань Центру 

молодіжної політики проведено низку заходів, які стосувалися роботи з особами з 

інвалідністю, дітьми сиротами, особами з числа дітей сиріт та позбавлних 

батьківського піклування, учасниками ССО. Уповноваженою постійно 

проводиться робота з оформлення пакету документів на отримання соціальних 

стипендій. Фахівцями центру організовувались та проводилися засідання з 

нагальних питань, електронною поштою розсилалися методичні матеріали до 

кураторських годин. Із метою вдосконалення рівня надання інклюзивної освіти в 

НУК. На виконання Постанови КМУ № 635 від 10 липня 2019 р. про «Порядок 

організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти» спільно із провідними 

психологами Гуманітарного інституту було проведено цикл семінарів для науково-

педагогічних працівників щодо специфіки роботи зі студентами з особливими 

освітніми потребами.  

Навчальні корпуси та гуртожитки Університету обладнані пандусами для 

полегшення особам з інвалідністю та представникам інших маломобільних груп 

доступу до першого поверху. В Головному корпусі НУК та в гуртожитку №1 

подальше пересування на інші поверхи здійснюється за допомогою ліфтів. 

Протягом 2019-2020 н. р. планується облаштування навчальних корпусів 

спеціальними сповіщувальними знаками про місця загального користування та 

засобів транспортування в Університеті для осіб з інвалідністю. 

Кошти, передбачені кошторисом студради на 2019 навчальний рік, були 

витрачені за цільовим призначенням – виключно на потреби студентства 

Університету: придбано костюми для студентського клубу КВК, спортінвентар та 

спортивна форма для збірних команд університету, призи для фестивалів, 

конкурсів, загальноуніверситетських заходів, всеукраїнських конференцій та 

олімпіад, відряджень студентів. Це підтверджено членами контрольно-ревізійної 

комісії та зафіксовано у протоколі. Потребу студентів у гуртожитках забезпечено 

на 100%. 
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Професорсько-викладацьким колективом НУК проводиться ефективна 

робота щодо виховання патріотів української держави та здійснюється підготовка 

висококваліфікованих спеціалістів в галузі кораблебудівної освіти. НУК став 

справжньою кузнею видатних особистостей, яких знає Україна і світ. які зробили 

значний внесок у розвиток науки, техніки, літератури, мистецтва, економіки, 

державотворення та політики і є прикладом для студентства, – вагомий результат 

діяльності Альма-матер. 
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7. ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ 

НУК ЗА 2019 РІК 
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7.1  РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ НУК У 2019 РОЦІ 

 

Вчена рада Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова (далі – Вчена рада) обрана 11.01.2019 року (протокол №1), строком на 

п’ять років у складі 61 особи (при цьому 10 відсотків - виборні представники з числа 

студентів). Склад Вченої ради затверджено наказом ректора (№ 10 від 15.01.2019р.). 

Зміни та доповнення до складу Вченої ради: накази №28 від  07.02.2019р., №222 від 

07.10.2019р. Після змін та доповнень склад Вченої ради  61 особи. 

Робота Вченої ради проводиться за планом, розробленим на навчальний 2018-

2019 рік, який затверджено ректором та схвалено Вченою радою (протокол № 8 від 

30.08.2018р.) та на навчальний 2019-2020 рік, який затверджено наказом ректора від 

03.09.2019р. № 189 та схвалено Вченою радою (протокол № 8 від 30.08.2019р.). 

За звітній період проведено 12 засідань Вченої ради, в тому числі 1 спільне 

засідання Вченої ради та Конференції трудового колективу НУК ім.адм.Макарова 

(11.01.2019року). 

Результати діяльності Вченої ради НУК за 2019 рік: 

Звіт ректора Національного університету кораблебудування ім. адмірала 

Макарова за 2018р. затвердили на спільному засіданні Вченої ради та Конференції  

трудового  колективу НУК імені адмірала Макарова (11.01.2019р.). 

Затвердили «Річний Звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження 

статусу національного НУК ім.адм.Макарова» (протокол №5, 26.04.19р.). 

Ухвалили Задачі колективу НУК ім. адмірала Макарова на 2019-2020 

навчальний рік. (протокол №9, 04.10.19р.). 

Затвердили звіт про виконання Антикорупційної програми НУК ім. адмірала 

Макарова у 2019 році. (протоколи №3, 22.02.19р., №12, 27.12.19р.). 

Затвердили зміни до Статуту НУК ім. адмірала Макарова. (протокол №1, 

11.01.19р.). 

На спільному засіданні Вченої ради та Конференції трудового колективу НУК 

ім.адм.Макарова, обрали виборних представників підрозділів університету до 

складу Вченої ради та затвердили оновлений склад Вченої ради (протокол №1, 

11.01.19р.). 

Обрали Голову Вченої ради – доктора технічних наук, професора Дубового 

Олександра Миколайовича (протокол №2, 25.01.19р.) та заступника Голови Вченої 

ради - доктора технічних наук, професора Рябенького Володимира Михайловича 

(протокол №3, 22.02.19р.) 
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Заслухали інформацію головного бухгалтера про річний фінансовий звіт 

університету за 2018 рік та фінансовий план на 2019 рік. (протокол №3, 22.02.19р.). 

Заслухали ректора Трушлякова Є.І. та голову профкому Тубальцева А.М. про 

виконання Колективного договору за 2018 рік (протокол №1, 11.01.19р.) та 

затвердили Колективний договір на 2019-2020 роки (протокол №1, 11.01.19р.). 

1. Основні напрями наукової діяльності: 

1.1 Ухвалили  «Підсумки науково-дослідної роботи НУК ім.адм.Макарова за 

2018рік»  (протокол №4, 29.03.19р.) та «Звіт про виконання планів підготовки 

аспірантів і докторантів». (протокол №4, 29.03.19р.). 

1.2 Ухвалили рішення про створення у НУК ім.адм.Макарова ТЕХНОПАРКУ 

«НАУКОВО-ВИРОБНИЧИХ ІННОВАЦІЙ У МОРЕ-ГОСПОДАРСЬКОМУ 

КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ»”. (протокол №10, 25.10.19р.). 

1.3 Розглядали питання щодо організації підготовки до акредитації наукової 

діяльності Університету. (протокол №5, 26.04.19р.). 

1.4 Рекомендували на подання роботу колективу авторів для здобуття щорічної 

премій Президента України для молодих вчених 2019 року:  

"Ресурсовідновлювальні енергокомплекси глибокої утилізації теплоти з 

низькотемпературними конденсаційними поверхнями" - робота колективу авторів: 

викладача кафедри теплотехніки Херсонської філії НУК імені адмірала Макарова 

Корнієнко Вікторії Сергіївни; канд. техн. наук, викладача кафедри обліку та 

економічного аналізу НУК імені адмірала Макарова Бурунсуз Катерини Сергіївни; 

канд. техн. наук, доцент кафедри турбін НУК імені адмірала Макарова Радченка 

Романа Миколайовича; аспіранта кафедри кондиціювання та рефрижерації НУК 

імені адмірала Макарова Портного Богдана Сергійовича. (протокол №3, 

22.02.19р.). 

1.5 Рекомендували на подання роботу колективу авторів для здобуття щорічної 

премій Верховної ради України для молодих вчених 2019 року: 

"Новітні суднові енергетичні установки на базі термохімічних та воднево-

металогідридних технологій" – робота колективу авторів: канд. техн. наук, доцента 

кафедри Двигуни внутрішнього згорання, установки та технічна експлуатація 

Митрофанова Олександра Сергійовича; канд. техн. наук, доцента кафедри 

Двигуни внутрішнього згорання, установки та технічна експлуатація Проскуріна 

Аркадія Юрійовича; канд. техн. наук, викладача кафедри Інженерна механіка та 

технологія машинобудування Познанського Андрія Станіславовича; канд. техн. 

наук, викладача кафедри Інженерна механіка та технологія машинобудування 

Галинкіна Юрія Миколайовича. (протокол №3, 22.02.19р.). 

1.6 Підтримали висунення на здобуття Державної премії України в галузі освіти 

2019р., в номінації «Наукові досягнення в галузі освіти» циклу наукових праць на 

тему «Теоретико-методологічне обґрунтування і практичне впровадження системи 
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підготовки фахівців для сектору безпеки і оборони України з кібербезпеки», як 

спільні наукові досягнення  колективу авторів Воробієнко П.П., Даник Ю.Г., 

Корнейко О.В., Мамченко С.М., Новіков О.М., Оксіюк О.Г., Руснак І.С., Телелим 

В.М. (протокол №7, 27.06.19р.). 

1.7 . Рекомендували наукові проекти молодих учених для участі у конкурсному 

відборі на 2020 рік за рахунок коштів державного бюджету: (протокол №8, 

30.08.19р.). 

 «Новітні технології створення функціональних напилених покриттів у 

суднобудуванні», науковий керівник проекту Карпеченко А.А.  

 «Розробка інноваційних енергоустановок на базі роторно-поршневих 

розширювальних двигунів для підводних технічних засобів», науковий керівник 

проекту Митрофанов О.С. 

 «Апаратно – цифровий комплекс для визначення вібраційних характеристик 

елементів суднових та стаціонарних теплових двигунів», науковий керівник проекту 

Галинкін Ю.М. 

 «Інструменти нейросеміотичного програмування в українському 

кінодискурсі», науковий керівник проекту Щербак О.В. 

 «Формування інноваційної моделі розвитку аквакультури в системі 

забезпечення глобальної продовольчої безпеки», науковий керівник проекту 

Гришина Н.В. 

 «Інформаційне моделювання проектів розвитку муніципальної 

інфраструктури», науковий керівник проекту Чернова Л.С. 

 «Розробка концепції глибокої утилізації теплоти енергоустановок на основі 

низькотемпературної конденсації для суден і кораблів», науковий керівник проекту 

Радченко Р.М. 

1.8  Затвердили результати виконання етапу «Розробка низькоемісійної камери 

згоряння, що працює на низькокалорійному паливі» Науково-дослідної роботи 

«Розробка передової технології SOFC-GT для суднових енергосистем» (за 

договором з Міністерством освіти і науки України від 25.07.2019 р. № М/107-

2019р.), науковий керівник НДР, д-р техн.наук, професор, Сербін С.І. (протокол 

№11, 29.11.19р.). 

1.9 Затвердили результати виконання етапу «Розробка термоакустичних систем 

утилізації теплових викидів суднових енергетичних установок» Науково-дослідної 

роботи «Підвищення ефективності енергетичних установок шляхом використання 

термоакустичних технологій» (за договором з Міністерством освіти і науки 

України від 25.07.2019р. № М/108-2019 р.), науковий керівник НДР, канд. техн. 

наук, доцент Коробко В.В. (протокол №11, 29.11.19р.). 

1.10. Затвердили звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих 

вчених: Боброва М.М., Проскуріна А.Ю. (протокол №8, 30.08.19р.). 
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2. Розглядали питання щодо виконання критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного: 

2.1. Затвердили Заходи Національного університету кораблебудування ім. адм. 

Макарова щодо забезпечення відповідності критеріям підтвердження закладом 

вищої освіти статусу національного (згідно до Постанови КМУ № 912 від 

22.11.2017р.) на 2019-2021рр. (протокол №7, 27.06.19р.). 

2.2. Зробили моніторинг критеріїв відповідності наукової та науково-технічної 

діяльності для підтвердження статусу національного ВНЗ. (протокол №6, 

31.05.19р.). 

2.3. Затвердили «План поліпшення кадрового забезпечення навчально-наукової 

діяльності в НУК ім.адм.Макарова особами з науковими ступенями доктора та 

кандидата наук, Ph.D». (протокол №7, 27.06.19р.). 

2.4. Затвердили «Заходи поліпшення показників порівняльних критеріїв 

підтвердження статусу національного ЗВО щодо здобувачів вищої освіти». 

(протокол №9,04.10.19р.)  

2.5. Розглянули питання про формування єдиного інформаційного середовища 

Університету, в якому забезпечиться автоматизація  основних процесів діяльності 

університету. (протокол №11,29.11.19р.). 

2.6.  Заслухали інформацію начальника навчально-наукового центру 

міжнародного співробітництва Михайлова М.С. про виконання порівняльних 

критеріїв надання та підтвердження статусу національного ЗВО за результатами 

міжнародної діяльності. (протокол №11,29.11.19р.). 

2.7.  Заслухали інформацію проректора з наукової роботи, професора Блінцова 

В.С. про наукові видання НУК ім.адм.Макарова та наукометричні показники 

науково-педагогічних працівників Університету, з урахуванням вимог порівняльних 

критеріїв надання та підтвердження статусу національного ЗВО. (протокол 

№12,27.12.19р.). 

 

3. Ухвалили рішення з питань організації навчально-виховного процесу: 

3.1. Про підготовку університету до 2019-2020 навчального року. Доповідали: 

проректор з науково-педагогічної роботи, канд.техн.наук, професор НУК Слободян 

С.О.; проректор з адміністративно-господарської роботи Бідніченко Г.В. (протокол 

№7, 27.06.19р.). 

3.2. Попередні результати вступної кампанії 2019 року (протокол №8, 30.08.19р.) 

та підсумки вступної кампанії 2019 року. (протокол №10, 25.10.19р.) 

3.3. Затвердили Заходи щодо покращення профорієнтаційно-агітаційної роботи. 

(протокол №9, 04.10.19р.). 

3.4. Про підсумки працевлаштування випускників НУК ім.адм.Макарова. 

(протокол №9, 04.10.19р.). 
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3.5. Підсумки робіт щодо ліцензування та акредитації спеціальностей 

університету у 2018-2019 н.р. та завдання на 2019-2020 н.р. (протокол №10, 

25.10.19р.). 

3.6. Підсумки роботи державних екзаменаційних комісій. (протокол №4, 

29.03.19р.). 

3.7. Результати екзаменаційної сесії. (протокол №2, 25.01.19р.). 

3.8. Затвердили Програми фахових вступних випробувань при прийомі на 

навчання для здобуття ОКР «доктор філософії». (протокол №5, 26.04.19р.). 

3.9. Про хід виконання заходів щодо прийому студентів на перший курс. 

(протокол №6, 31.05.19р.). 

4. Підготовка наукових кадрів, підвищення кваліфікації викладачів. 

4.1. Розглядали питання про поліпшення кадрового забезпечення навчально-

наукової діяльності в НУК та про кандидатури НПП Університету, які планують 

захист дисертації до кінця 2021 року. (протокол №5, 26.04.19р.). 

4.2. Ухвалено «Підсумки роботи університету по підвищенню кваліфікації 

викладачів у 2019р.». (протокол №10, 25.10.19р.). 

4.3. Затверджено теми дисертаційних робіт здобувачів наукових ступенів: 

 Докторських дисертацій       -  3 

 Кандидатських дисертацій   -  16 

4.4. Затверджено коригування тем дисертаційних робіт здобувачів наукових 

ступенів: 

 Докторських дисертацій       -  2 

 Кандидатських дисертацій   -  12 

4.5. Рекомендували до вступу в докторантуру НУК у 2019 році: Кузнецова В.В., 

Карпеченка А.А. (протокол №8, 30.08.19р.). 

4.6. Затвердили звіт про виконання плану першого року підготовки докторанту 

Чередніченко  О.К. (протокол №8, 30.08.19р.). 

4.7. Надано дозвіл здійснювати наукове керівництво аспірантами і здобувачами: 

канд.фіз-мат.наук, доценту Латанській Л.О. (протокол №7,27.06.19р.); 

канд.тех.наук, доценту Черно О.О. (протокол №7,27.06.19р.); канд.тех.наук, 

доценту Білюку І.С. (протокол №7,27.06.19р.), канд.техн.наук, доценту Жуку О.К. 

(протокол №7,27.06.19р.);  канд.техн.наук, доценту Личку Б.М. (протокол 

№7,27.06.19р.);    

4.8. Призначили другого наукового керівника аспіранту Бутурля Є.А. (протокол 

№3,22.02.19р.);   

4.9. Надали дозвіл на зміну наукового керівника здобувачу Пирисунько М.А. 

(протокол №4, 29.03.19р.); здобувачу Манзюку А.Ю. (протокол №4, 29.03.19р.); 
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4.10. Прийняли рішення про відрахування аспірантів І року очної форми 

підготовки: Біленького О.О., Морванюка К.С., Підлубного Д.О. за академічну 

заборгованість та порушення строків виконання індивідуального плану. (протокол 

№7,27.06.19р.);   

4.11. Надано дозвіл продовжити термін навчання в аспірантурі з відривом від 

виробництва Боднарчук Юлії Сергіївні. (протокол №7,27.06.19р.). 

5. Обрано за конкурсом на посади таємним голосуванням (протоколи №2, 

25.01.19р., №8, 30.08.19р.): 

 Директори та декани - 4 особи; 

 Завідувачів кафедрами – 17 осіб; 

 Професорів – 13 осіб; 

 Доцентів – 32 особи; 

 Старших викладачів – 7 осіб; 

6. Звіти та оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів. 

6.1. Звіт про результати роботи спеціалізованої вченої ради Д 38.060.01 у НУК 

ім.адм.Макарова за період з 22.12.2016 рік по 30.08.2019 рік. (Доп.: голова 

спец.вч.ради Д 38.060.01, професор Харитонов Ю.М.). (протокол №8, 30.08.19р.). 

6.2. Звіт завідувача кафедри вищої математики канд. техн. наук, доцента Гайші 

О.О. про діяльність кафедри за період з 2016-2018 років. (протокол №3, 22.02.19р.). 

6.3. Ухвалили клопотання Вченої ради Навчально-наукового інституту 

комп’ютерних наук та управління проектами НУК ім.адм.Макарова щодо 

розірвання контратку з завідувачем кафедри вищої математики, канд.техн.наук, 

доцентом Гайшою О.О. (протокол №4, 29.03.19р.). 

6.4. Звіт директора Херсонської філії НУК д-ра екон.наук, професора НУК 

Ломоносова А.В. про роботу Херсонської філії НУК за 2016-2019 рр. (протокол №5, 

26.04.19р.). 

6.5. Заслухали д-р юр. наук, ст.наук.співробітник Хачатуров Е.Б. про роботу 

Технопарку «Науково-виробничих інновацій у море-господарському комплексі 

України». (протокол №11, 29.11.19р.). 

7. Рекомендовано студентів для призначення іменних та персональних 

стипендій: 

7.1. Рекомендували на призначення  стипендій студентам  (протоколи №1, 

11.01.19р., №7, 27.06.19р ): 

  академічної стипендії Президента України - 3 стипендії  (студентам: 

Фоменко Л.А., Дєдова А.А., Нечуєва Д.О.) 

 академічної стипендії імені М.С. Грушевського - 3 стипендії (студентам: 

Ахмедовій Юрченко І.В., Чупріну Н.М.) 
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 академічної стипендії Кабінету Міністрів України - 2 стипендії (студентам: 

Приходько А.С., Устенко А.С.) 

 академічної стипендії Верховної Ради України - 2 стипендії (студентам: 

Скрипнику М.О., Кравченко А.С.) 

 соціальної стипендії Верховної Ради України - 1 стипендія (студентці 

Сологуб К.П.) 

7.2 Рекомендували студентів на призначення  стипендії голови Миколаївської 

обласної державної адміністрації, голови Миколаївської обласної ради: Кулічкову 

А.О.(ФЕТБ), Кіліманова Б.О.(ННІАЕ), Шпаковську Н.О.(ННГІ), Дриголу С.В. 

(КННІ). (протокол №9,04.10.19р.). 

8. Надано рекомендації щодо друку та видання: 

8.1. Прийняли рішення вивести зі складу співзасновників періодичного 

наукового видання НУК ім.адм.Макарова «Суднобудування та морська 

інфраструктура» «Академію наук суднобудування України» і «Міжнародну 

академію морських наук, технологій та інновацій» та запросити до складу 

співзасновників періодичного наукового видання НУК «Суднобудування та морська 

інфраструктура» («SHIPBUILDING AND MARINE INFRASTRUCTURE») 

Батумський  навчальний університет навігації  (Грузія). (протоколи №3,22.02.19р.) 

8.2. Рекомендували до видання «Збірник наукових праць НУК ім.адм.Макарова» 

№3-4, 2018р. (протоколи №6,31.05.19р.) та міжнародного фахового видання 

«Суднобудування та морська інфраструктура» №2,2018р. (протокол №6,31.05.19р.). 

8.3. Рекомендували на здобуття державної премії України в галузі освіти 2019 

року підручник «Схемотехніка. Пристрої цифрової електроніки» авторів: 

Рябенького В.М., Жуйкова В.Я., Ямненко Я.С., Борисова О.В. (протокол №2, 

25.01.19р.). 

8.4. Рекомендували до друку матеріали Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції «Проблеми соціально-гуманітарних наук». (протокол №3, 

22.02.19р.). 

8.5. Надали дозвіл щодо видання та надання їм гриф «Рекомендовано Вченою 

радою НУК ім. адмірала Макарова»: 

 Навчальні посібники – 26 (в тому числі - 2 англійською мовою). 

8.6. Рекомендували до видання: 

 Монографій – 9 (в тому числі - 2 англійською мовою); 

 Словник – 1; 

 Довідник – 1. 

9. Прийняли рішення щодо реструктуризації структурних підрозділів:  

9.1. Перейменування кафедри «Теоретичної електротехніки та електронних 

систем» у кафедру «Програмованої електроніки, електротехніки та 

телекомунікацій». (протокол №5, 26.04.19р.). 
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9.2. Підтримали рішення вченої ради Кораблебудівного навчально-наукового 

інституту щодо реструктуризації кафедри «Конструкції та механіки судна» в 

«Кафедру будівельної механіки та конструкції корпусу корабля» та «Навчально-

науковий центр Гідромеханіки». (протокол №8, 30.08.19р.). 

10. Прийняли рішення щодо внесення змін до: 

10.1. «Правил прийому до НУК імені адмірала Макарова у 2019 році». 

(протоколи: №6, 31.05.19р., №7 від 27.06.2019р., ). 

10.2. «Правил прийому до Коледжу корабелів НУК імені адмірала Макарова у 

2019 році». (протокол №7 від 27.06.2019р.). 

10.3. «Правил прийому до Первомайського Коледжу НУК імені адмірала 

Макарова у 2019 році». (протокол №7 від 27.06.2019р.). 

11. Затвердили Правила, Порядки, Положення та Інструкції Університету (за 

напрямами діяльності): 

11.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №1, 11.01.19р.). 

11.2. Правила прийому до Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова у 2019 році. (протокол №2, 25.01.19р.). 

11.3. Правила прийому до Національного університету кораблебудування ім. адм. 

Макарова у 2020 році. (протокол №12, 27.12.19р.). 

11.4. Правила прийому до Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова в 2020 році осіб, які проживають на тимчасово окупованій 

території України, для здобуття вищої освіти. (протокол №12, 27.12.19р.). 

11.5. Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2020 році. (протокол 

№12, 27.12.19р.). 

11.6. Правила прийому до Коледжу корабелів НУК ім.адм.Макарова у 2020 році. 

(протокол №11, 29.11.19р.). 

11.7. Правила прийому до Первомайського коледжу корабелів НУК 

ім.адм.Макарова у 2020 році. (протокол №11, 29.11.19р.). 

11.8. Положення про Вчену раду Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова. (протокол №4, 29.03.19р.). 

11.9. Положення про навчально-наукову лабораторію прикладної філософії на 

базі кафедри філософії та культурології НУК ім.адм.Макарова (без права юридичної 

особи). (протокол №1, 11.01.19р.). 

11.10. Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих науковців Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова. (протокол №1, 11.01.19р.). 
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11.11. Положення про академічну доброчесність у Національному університеті 

кораблебудування імені адм. Макарова. (протокол №2, 25.01.19р.). 

11.12. Положення про Всеукраїнську олімпіаду  в Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова для професійної орієнтації вступників 

на основі повної загальної середньої освіти. (протокол №2, 25.01.19р.). 

11.13. Положення про нагородження почесною відзнакою "Адмірал Макаров" 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол 

№3, 22.02.19р.). 

11.14. Положення про порядок організації та проведення дуального навчання 

у  Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. 

(протокол №3, 22.02.19р.). 

11.15. Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів, 

докторантів Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова. (протокол №3, 22.02.19р.). 

11.16. Положення про конкурс на кращого викладача, співробітника у 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол 

№3, 22.02.19р.). 

11.17. Положення про конкурс «Кращий молодий науковець» Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №3, 

22.02.19р.). 

11.18. Положення про науковий гурток «Молодь у політиці» за напрямом 

«Політологія» Національного університету кораблебудування ім.адм.Макарова. 

(протокол №5, 26.04.19р.). 

11.19. Положення про студентські наукові гуртки ХФ НУК (протокол №5, 

26.04.19р.): 

 «Положення про студентський науковий гурток «Економіко-математичні 

студії» кафедри економіки, керівник гуртка к.е.н., доц. Пулянович О.В. 

 «Положення про студентський науковий гурток «Економічні інновації» 

кафедри економіки, керівник гуртка викладач Огорь Г.М. 

 «Положення про студентський науковий гурток «Актуальні проблеми 

господарського та трудового права» кафедри суспільних наук, керівник гуртка 

викладач Зеленюк І.С. 

 «Положення про студентський науковий гурток «Суднова енергетика» 

кафедри суднового машинобудування та енергетики, керівник гуртка к.т.н., доцент 

Андреєв А. А. 

 «Положення про студентський науковий гурток «Світ обертається навколо 

зварювання» кафедри зварювання, керівник гуртка доцент НУК Лой С.А. 

 «Положення про студентський науковий гурток «Інформаційні технології У 

парадигмі l&d  (learning & development)» кафедри інформаційних технологій та 

фізико-математичних, керівник гуртка д.т.н., доцент Літвінова М.Б. 
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 «Положення про студентський науковий гурток «Моделювання 

електромеханічних систем в CAD cередовищі» кафедри автоматики та 

електрообладнання, керівник гуртка к.т.н., старший викладач Надточий А.В. 

 «Положення про студентський науковий гурток «Інтелектуальне керування 

рухомими та нерухомими об’єктами» кафедри автоматики та електрообладнання, 

керівник гуртка к.т.н., доцент без вченого звання Надточій В.А. 

11.20. Положення про навчальну та науково-дослідну лабораторію 

інноваційної електроніки (Кремнійова долина НУК). (протокол №6,31.05.19р.) 

11.21. Положення про Кораблебудівний навчально-науковий інститут НУК ім. 

адмірала Макарова. (протокол №7,27.06.19р.). 

11.22. Положення про вибіркові дисципліни у Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №8,30.08.19р.). 

11.23. Положення  про порядок створення та організацію роботи Атестаційної 

комісії у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. 

(протокол №8,30.08.19р.). 

11.24. Положення про порядок організації права на академічну мобільність у 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол 

№8,30.08.19р.). 

11.25. Положення про порядок відрахування, переривання навчання,  

поновлення і переведення здобувачів вищої освіти  

у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. 

(протокол №8,30.08.19р.). 

11.26. Положення про диплом з відзнакою у Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №8,30.08.19р.). 

11.27. Положення про порядок підготовки, формування та видання наказів у 

студентських справах, які затверджують у базі даних ЄДЕБО у Національному 

університеті кораблебудування  імені адмірала Макарова. (протокол №8,30.08.19р.). 

11.28. Положення про переведення студентів університету, що навчаються за 

договором (контрактом) з компенсацією вартості навчання на бюджетну форму 

навчання у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. 

(протокол №8,30.08.19р.). 

11.29. Положення про гурток, секцію (проблемну групу) фізкультурно-

оздоровчого та спортивного спрямування кафедри фізичного виховання та спорту у 

Національному університеті кораблебудування ім.адм.Макарова. (протокол 

№8,30.08.19р.). 

11.30. Положення про проблемний психологічний кіногурток «Все в твоїх 

руках» Національного університету кораблебудування ім.адм.Макарова, за 

напрямом Психологія. (протокол №8,30.08.19р.). 
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11.31. Положення про Очаківське представництво Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №9,04.10.19р.). 

11.32. Положення про політику попередження і боротьби із сексуальними 

домаганнями в Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова. (протокол №9,04.10.19р.). 

11.33. Положення про атестацію педагогічних працівників Національного 

університету кораблебудування ім. адм. Макарова. (протокол №9,04.10.19р.). 

11.34. Положення про науковий гурток «Північне Причорномор’я» за 

напрямом – «Історія» Національного університету кораблебудування 

ім.адм.Макарова». (протокол №10, 25.10.19р.). 

11.35. Положення про наукові школи Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №11, 29.11.19р.). 

11.36. Положення про Асоціацію випускників Національного університету 

кораблебудування ім. адм. Макарова / Українського державного морського 

технічного університету ім. адм. Макарова / Миколаївського кораблебудівного 

інституту ім. адм. Макарова. (протокол №11, 29.11.19р.). 

11.37. Положення про Київське представництво Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №11, 29.11.19р.). 

11.38. Положення  про запобігання та виявлення академічного плагіату у 

освітній та науково - дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол 

№12, 27.12.19р.). 

11.39. Положення про організацію прийому до Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова при вступі на навчання на основі раніше 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) та при вступі для здобуття 

ступеня бакалавра за іншою спеціальністю у 2020 році. (протокол №12, 27.12.19р.). 

11.40. Положення про організацію та проведення апеляцій вступників при 

прийомі до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

у 2020 році. (протокол №12, 27.12.19р.). 

11.41. Положення про організацію та проведення співбесіди при прийомі до 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2020 році. 

(протокол №12, 27.12.19р.). 

11.42. Положення про підготовку, організацію та проведення підсумкової 

атестації слухачів Центру довузівської підготовки Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №12, 27.12.19р.). 

11.43. Положення про Приймальну комісію Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №12, 27.12.19р.). 
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11.44. Положення про прийом іноземців і осіб без громадянства на навчання і 

стажування до Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова у 2020 році. (протокол №12, 27.12.19р.). 

11.45. Інструкція з дотримання прав людини та заборони утиску та 

дискримінації в Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова. (протокол №9,04.10.19р.). 

12. Рішеннями Вченої ради НУК:  

12.1. З метою підтримки науково-педагогічних працівників університету, які 

досягли значних успіхів у науково-педагогічній роботі, дозволити наступним 

співробітникам університету мати навчальне навантаження на 1,0 ставку - 180 годин 

на навчальний рік: Вінніченко І.Л., Гончаровій О.О., Васильєву Я.В.,  Подаєнко 

М.Ю., Зайцеву Д.В., Маркіній Л.М., Лабарткава О.В., Гричу А.В. (протокол 

№8,30.08.19р.) та Галинкіну Ю.М., Герасіну О.С., Топалову А.М., Боброву М.М. 

(протокол №12,27.12.19р.). 

13. Прийняли рішення про присвоєння звань та  нагородження 

співробітників НУК:  

13.1. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Професора» по 

кафедрі економіки і організації виробництва Первомайської філії НУК д-ру екон. 

наук, доценту Філіпішиній Лілії Михайлівні. (протокол №5, 26.04.19р.). 

13.2. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Професора» по 

кафедрі комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки д-ру техн. наук, доценту 

Блінцову Олександру Володимировичу. (протокол №6, 31.05.19р.). 

13.3. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Професора» по 

кафедрі теорії та проектування суден канд.техн.наук, доценту Бондаренку 

Олександру Валентиновичу. (протокол №9, 04.10.19р.). 

13.4. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Професора» по 

кафедрі економіки Херсонської філії НУК д-ру екон.наук, доценту Руснак Аллі 

Валентинівні. (протокол №10, 25.10.19р.). 

13.5. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Професора» по 

кафедрі економіки Херсонської філії НУК д-ру екон. наук, доценту Ломоносову 

Анатолію Вадимовичу. (протокол №11, 29.11.19р.). 

13.6. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Доцента»  по кафедрі 

двигуни внутрішнього згоряння, установки та технічна експлуатація Проскуріну 

Аркадію Юрійовичу. (протокол №2, 22.02.19р.). 

13.7. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Доцента» по кафедрі 

програмного забезпечення автоматизованих систем канд. техн. наук Макаровій Лідії 

Миколаївні. (протокол №5, 26.04.19р.). 
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13.8. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Доцента» по кафедрі 

економіки Херсонської філії НУК канд. екон. наук Парсяк Катерині Володимирівні. 

(протокол №7, 27.06.19р.). 

13.9. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Доцента» по кафедрі 

комп’ютеризовані системи управління канд.техн.наук Козлову Олексію 

Валерійовичу. (протокол №8, 30.08.19р.). 

13.10. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Доцента» по кафедрі 

економіки та організації виробництва канд.екон.наук Жуковій Олені Юріївні. 

(протокол №9, 04.10.19р.). 

13.11. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Доцента» по кафедрі 

інженерної механіки та технології машинобудування канд.техн.наук Моргуну 

Сергію Олександровичу. (протокол №10, 25.10.19р.). 

13.12. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Доцента» по кафедрі 

інженерної механіки та технології машинобудування канд. техн. наук Познанському 

Андрію Станіславовичу. (протокол №11, 29.11.19р.). 

13.13. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Доцента» по кафедрі 

адміністративного та конституційного права канд.юр.наук Маркіну Сергію 

Ігоровичу.  (протокол №11, 29.11.19р.). 

13.14. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Доцента» по кафедрі 

програмного забезпечення автоматизованих систем канд.техн.наук Черновій Любаві 

Сергіївні. (протокол №11, 29.11.19р.). 

13.15. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Професора НУК» по 

кафедрі програмного забезпечення автоматизованих систем канд. техн. наук, 

доценту Фаріоновій Татьяні Анатоліївні. (протокол №5, 26.04.19р.). 

13.16. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Професора НУК» по 

кафедрі фінансів д-ру екон. наук, доценту Рогову Георгію Костянтиновичу. 

(протокол №7, 27.06.19р.). 

13.17. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Професора НУК» по 

кафедрі суднового машинобудування та енергетики Херсонської філії НУК 

канд.техн.наук, доценту Андреєву Андрію Адольфовичу. (протокол №9, 04.10.19р.). 

13.18. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Доцента НУК» по 

кафедрі зварювального виробництва канд.техн.наук Лабарткава Олександру 

Володимировичу. (протокол №9, 04.10.19р.). 

13.19. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Доцента НУК» по 

кафедрі кондиціонування та рефрижерації Зубареву Анатолію Анатолійовичу. 

(протокол №10, 25.10.19р.). 

13.20. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Доцента НУК» по 

кафедрі економіки та організації виробництва Комишнику Валерію Івановичу. 

(протокол №10, 25.10.19р.). 
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13.21. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Доцента НУК» по 

кафедрі програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій канд. техн. 

наук Дьяконову Олексію Сергійовичу. (протокол №11, 29.11.19р.). 

13.22. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання «Доцента НУК» по 

кафедрі суднових електроенергетичних систем канд. техн. наук Костюченку Віталію 

Івановичу. (протокол №11, 29.11.19р.). 

13.23. Прийнято рішення щодо присвоєння звання «Почесний член Вченої ради 

НУК ім.адм.Макарова» - Квасницькому В’ячеславу Федоровичу, д-ру техн. наук, 

професору, завідувачу кафедри зварювального виробництва; Попову Олексію 

Павловичу, д-ру техн. наук, професору, завідувачу кафедри механіки та 

конструювання машин; Рашковському Олександру Сауловичу, д-ру техн.наук, 

професору, завідувачу кафедри технології суднобудування; Романовському Георгію 

Федоровичу - д-ру техн. наук, професору, кафедра турбін. (протокол №4, 

29.03.19р.). 

13.24. Прийняли рішення про рекомендацію кандидатури д-ра техн. наук., 

професора, зав. кафедрою теорії та проектування суден Нєкрасова Валерія 

Олександровича до нагородження почесним званням «Заслужений діяч науки і 

техніки України». (протокол №3, 22.02.19р.). 

13.25. Прийняли рішення про рекомендацію кандидатури д-ра техн. наук, 

професора Сербіна С.І. до присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і 

техніки України». (протокол №11, 29.11.19р.). 

13.26. Прийняли рішення про рекомендацію кандидатури ст.викладача кафедри 

теорії та проектування суден Ястреби Олексія Петровича до нагородження 

Грамотою МОН України. (протокол №3, 22.02.19р.). 

13.27. Прийняли рішення про рекомендацію кандидатури канд.техн.наук, 

асистента кафедри технології суднобудування Воленюк Людмили Сергіївни до 

нагородження Подякою МОН України. (протокол №3, 22.02.19р.). 

14. Інші питання, що розглядались Вченою радою: 

14.1. Ухвалювали: 

 Ліцензійні справи щодо започаткування нових спеціальностей з підготовки 

фахівців вищої освіти та розширення провадження освітньої діяльності  у сфері 

вищої освіти;  

 Акредитаційні справи з підготовки фахівців;  

 Засоби діагностики якості вищої освіти; 

 Програми нормативних навчальних дисциплін;  

 Навчальні плани та Освітньо-професійні програми підготовки фахівців;  

 Звіти про діяльність НУК ім. адм. Макарова  з підготовки фахівців; 

14.2. Затвердили Програми фахових вступних випробувань при прийомі на 

навчання для здобуття ОКР «доктор філософії». (протокол №5, 26.04.19р.). 
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14.3. Підготували Лист до МОНУ зі зверненням про ініціативу щодо призначення 

професійного свята «Дня Суднобудівника».  (протокол №7, 27.06.19р.). 

14.4. Заслухали проректора з науково-педагогічної роботи, економічних, 

юридичних та соціальних питань  Дубинського О. Ю. про виконання закупівель 

товарів, робіт і послуг для поліпшення соціально-побутових умов проживання, 

навчання і роботи працівників та студентів Університету у 2019 році. (протоколи 

№8, 30.08.19р., №11, 29.11.2019р.)  

14.5. Ухвалили рішення про створення «Асоціації випускників та партнерів 

МКІ/УДМТУ/НУК ім.адм.Макарова» та відповідного Благодійного фонду. 

(протокол №6, 31.05.19р.). 

14.6  Затвердили План основних заходів щодо підготовки та проведення 

святкування 100-річчя НУК. (протокол №9,04.10.19р.). 
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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 У 2019 РОЦІ 

 

Фізична культура й спорт завжди були серед приоритетів розвитку НУК. В 

2019 році в університеті проведено низку організаційно-практичних заходів щодо 

розвитку фізичної культури і спорту: 

  постійне розглядання питань розвитку фізичної культури та спорту, 

підготовки професійних спортсменів й олімпійців керівництвом НУК; 

  проведення навчально-тренувальних занять, робота груп спортивного 

вдосконалення; 

  розробка оптимального розкладу роботи спортивних залів; 

  проведення змагань серед студентів та професорсько-викладацького 

складу в програмі щорічних Спартакіад НУК, обласних Спортивних іграх; 

  участь спортсменів НУК у Всеукраїнських універсіадах, в  змаганнях 

України, Європи та Світу. 

 

Стан та тенденції розвитку фізичного виховання та фізкультурно-

оздоровчої роботи у порівнянні з минулими роками стабільний, постійно 

ведеться агітаційна робота щодо вступу спортсменів до Національного 

університету кораблебудування. 

   

Результати виступів спортсменів Національного університету 

кораблебудування ім. адмірала Макарова у 2019  році 
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Полозюк 

Аліна 

фехтування  Ім, ІІІм (ком.)  ЧЄ -ІІІм 

Шелухіна 

Катерина 

фехтування ІІІ м. (ком)   

Скалій 

Владислав 

фехтування Ім (ком), ІІІ 

м. (особ) 

  

Болдарєв 

Богдан 

фехтування Ім.   

Дощенко 

Павло 

веслування 

академічне 

І (в вісімці)  ЧЄ -ІІм 

Нагребельний 

Олександр 

веслування 

академічне 

Ім.  ЧЄ ІІм. 

Кириловський 

Роман 

веслування 

академічне 

Чемпіонат 

України І 

місце  

ІІ місце Чемпіонат 

Європи ІІм 

Щербина 

Ольга 

веслування 

академічне 

Чемпіонат 

України  І 

місце  

 ЧЄ 4м. 

Масайло 

Валерія 

бадмінтон Чемпіонат 

України  І 

місце  

 Чемпіонат 

Європи 

Міжнародн

ий турнір 

Ім, ІІм. 

Пойда Дар’я бадмінтон Чемпіонат 

України  І 

місце  

  

Кутузова Анна бадмінтон  ІІІ 

Всеукраїнськ

а універсіада 

  

Гладка 

Катерина 

кікбоксінг 

(аєро) 

ЧУ 1 місце  ЧС  І місце 

ЧС 19 – 

ІІІм. 
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Скрипченко 

Крістіна 

кікбоксинг 

музичні 

форми 

Кубок 

України Ім 

 Чемпіонат 

світу Ім 

Щербакова 

Єлізавєита 

кікбоксинг 

музичні 

форми 

ЧУ -Ім   

Фатич Максим бокс 1І місце   

Павленко 

Вікторія 

кікбоксинг ЧУ І м Чемпіонат 

світу ІІ м. 

 

Павлюк 

Олександр 

кікбоксинг Кубок 

України Ім 

 Європейськ

і ігри - Ім 

Геращенко 

Марія 

кікбоксинг Кубок 

України ІІм 

  

Пен Лі МІН шахи  Імісце    

Міжнарод

ний турнір 

І місце 

Пен Лі Лі шахи  Ім   

Вальковий 

Олександр 

шахи  Ім   

Шарипов 

Артур 

шахи  Ім.   

Рудий Ігор боротьба 

греко-

римська 

ІІ місце 

Всеукраїнськ

ий турнір ІІІ 

місце 

 ЧС  

Курочкін Ігор боротьба 

греко-

римська 

ІІ місце 

ІІІ місце 

ЧУ, Кубок 

України 

Міжнародні 

турніри 

Чемпіонат 

світу ІІ м. 
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Бондар 

Вікторія 

велоспорт Чемпіонат 

України  Ім 

 І місце 

Федотова 

Ксенія 

велоспорт ЧУ ІІм.   

Погорелов 

Владислав 

велоспорт Чемпіонат 

України ІІІм 

   

Непийвода 

Андрій 

велоспорт ЧУ ІІІм   

Зубарь 

Владислав 

велоспорт Чемпіонат 

України  ІІм 

  

Федотова 

Ксенія 

велоспорт Чемпіонат 

України ІІІм 

  

Соколовський 

Максим 

велоспорт ЧУ ІІІм   

Казаков 

Ярослав 

велоспорт ЧУ ІІІм.   

Гриненко 

Богдан 

плавання  Чемпіонат 

Європи 

І 

 

 

ЧС Ім. 

Жучкова 

карина 

легка 

атлетика 

ЧУ молодь ІІ 

м, ІІІм 

  

Василевський 

Андрій 

легка 

атлетика 

ЧУ молодь 

Ім 

  

Вітковський 

Дмитро 

легка 

атлетика 

ЧУ ІІІм   

Соколов 

Олександр 

легка 

атлетика 

ЧУ Ім, 60 м  

 

 ЧЄ ІІІм. 
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Качуровський 

Микола 

легка 

атлетика 

 Кубок 

України І 

місце 

  

Чорний 

Святослав 

легка 

атлетика 

Чемпіонат 

України 

молодь І м. 

  

Цвєтов Ігор легка 

атлетика 

 Чу, Кубок 

України1, 1, 

2 місця 

 ЧС.Ім,  

рекордсме

н світу 

Шаповалов 

Сергій 

легка 

атлетика 

ЧУ І., ІІм.   

Гудима Артем вітрильний 

спорт 

ЧУ Ім   

Муковнин 

Роман 

вітрильний 

спорт 

ЧУ ІІІм   

                               

Інформація про проведені спортивно-масові заходи у 2019 році 

в Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова 

 

№ Назва заходу Термін 

проведення 

Кількість 

команд 

Кількість 

учасників 

1. Чемпіонати серед 

студентів 

протягом 

навчального 

року 

Баскетбол    - 6 46 

Бадмінтон    - 6 37 

Футзал         - 6 44 

Волейбол     - 6 43 

Наст.теніс    - 6 26 

   Шахи - 6 36 

2. Турнір з баскетболу на 

приз ректора НКІ 

Александрова М.М. 

квітень, 2019 5 54 
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3. Парусна регата пам’яті  

адмірала Макарова 

вересень, 2019  24 86 

 Кубок Кінбурнської коси липень 2019р. 49 190 

4. Чемпіонати з пляжного 

волейболу, баскетболу, 

футболу, настільному 

тенісу 

липень - 

серпень, 2019р. 

 60 

 

 

Інформація про роботу груп спортивного вдосконалення у 2019 році 

в Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова 

№ Назва спортивних 

секцій 

Кількість 

студентів 

ПІБ тренера 

(штатного) 

ПІБ тренера 

(за сумісництвом) 

1. Волейбол (ч/ж) 30 Сокол О.В. Чернега С.С. 

2. Баскетбол (чоловіки) 16   

3. ММА 16 Шевченко О.А.  

4. Настільний теніс 15  Щепанський Ю. 

5. Легка атлетика 42 Деркач В.М.  

6. Вітрильний спорт 59 Калінчев П.К.  

7. Боротьба греко-римська 27 Бєлобаба С.Б. 

 

 

8. Веслування академічне 34 Пришутов П.М.  

9. Плавання 7  Абрамов К.В. 

10. Бадмінтон 57 Колоскова І.В. Яцунський Є.О. 

 

8.2  СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА В НУК У 2019 РОЦІ 
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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. За усіма видами 

спорту було охоплено 511 студентів, у тому числі: 

1. Бадмінтон      -57                               

2. Баскетбол          - 28                        

3. Веслування академічне - 34 

4. Волейбол     - 30 

5. Бокс     - 12 

6. Боротьба греко-римська - 27 

7. Настільний теніс   - 15 

8. Вітрильний спорт  -59 

9. Плавання    - 7 

10.Футбол    - 30 

11.Шахи      - 14 

12.Легка атлетика    - 42                        

13.Теніс    -  6 

14.Важка атлетика   -  8 

15.Атлетична гімнастика     -82 

16.Фехтування   -  9 

17.Веслування(байдарки, каное) -5 

18.Кікбоксінг   - 16 

19.Акробатика   -  9 

20.Велоспорт    -  11 

Також протягом навчального року працювали секції для професорсько-

викладацького складу університету з таких видів спорту: бадмінтон, волейбол, 

баскетбол, шахи, вітрильний спорт, більярд. Всього відвідують ці заняття 

близько 87 співробітників. 
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Масова, оздоровча, фізкультурна та спортивна робота. 

З 21 січня по 1 лютого 2019р в Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова проходила 51 Спартакіада серед 

професорсько-викладацького складу та співробітників НУК. Цей спортивний 

захід включав змагання з 7 видів спорту: волейбол, шахи, бадмінтон, більярд, 

боулінг, баскетбол, настільний теніс. Учасниками були 180  викладачів та 

співробітників університету із 7 команд.   

          Результати Спартакіади: 

Перше загальнокомандне місце  - команда ННГІ–ФМП (40очок,  І м. – 

бадмінтон, волейбол, боулінг,  баскетбол); 

Друге загальнокомандне місце –команда ННІКНУП (33оч.,  більярд, н. теніс); 

Третє загальнокомандне місце – команда КННІ-ФЕТБ  (31оч.)   

Четверте загальнокомандне місце – команда ННІАЕТ-ФМІ  (43оч.)   

П’яте загальнокомандне місце – команда АГР (27оч.) 

Шосте загальнокомандне місце –команда МННІ  ( 22оч.) 

Сьоме загальнокомандне місце -  команда ФЕМ (19оч.) 

 На початку квітня 2019р. був проведений   традиційний баскетбольний турнір 

на приз ректора МКІ академіка 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.  

В червні 2019 р.  відбувся відкритий чемпіонат НУК ім.. адм.. Макарова з 

бадмінтону серед ветеранів/аматорів, в якому прийняли участь студенти, 

співробітники університету та гості з України та Китаю. Наші спортсмени зайняли 

призові місця.                 
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В вересні 2019 р. була проведена традиційна регата з вітрильного спорту на приз 

адмірала Макарова, в змаганнях прийняли участь 24 команди,  команда НУК 

завоювала перше командне місце.  

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. 

На початку липня відбулася  університетська традиційна  Екологічна регата 

Кубок Кінбурнської коси в якій прийняли участь 49 екіпажів. 

Яхтсмени університету прийняли участь в  Чемпіонаті України серед 

крейсерсько-перегонових яхт, де посіли призові місця.  

Протягом навчального року  серед студентів, які проживають в гуртожитках, 

були проведені: Турнір з шахів, в змаганнях прийняли участь 10 чоловік, 

настільного тенісу – 9 чоловік,, крос фіту-20чол.  

  Навчальний рік  в університеті відзначився проведенням Спартакіада 2018-

2019 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  ННІАЕТ  в її скарбничці: перше 

місце в шахах, н.теніс, легка атлетика. 

 ДРУГЕ загально - командне місце посіла команда   ННГІ (перше місце – волейбол) 

ТРЕТЄ місце - команда ННІКНУП ( друге місце  –бадмінтон) 

На четвертому місці команда – ФЕМ, на п’ятому – команда  Міжнародного відділу, 

шостому – КННІ, сьомому – ФЕТБ, восьмому – МННІ. 

Призерів Спартакіади нагороджено дипломи. 
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Студенти – легкоатлети завжди є активними  учасниками міських та обласних 

змагань, як в якості учасників. так і якості суддівства, волонтерства. На 

легкоатлетичній естафеті «Золота осінь» та Весняній л/а естафеті 2019р. наші 

спортсмени здобули абсолютну першість серед ЗВО міста. 

Збірні команди університету брали участь у ХVІІ  обласних Спортивних іграх  

2018-2019 н.р.  серед студентів ЗВО типу університет.    

Спортсмени  НУК є  членами збірних команд (кандидати, резерв)України з: 

         акробатика – 1 чол., 

         бадмінтону - 2 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., 

         фехтування - 7 чол., 

          гандбол - 2  чол., 

          бокс – 1 чол., 

          вітрильний спорт  - 1 чол.,  

          шахи – 3 чол. 

У складі збірних команд області та країни в змаганнях брали участь: 

 Чемпіонат світу: 

Гладка Катерина – кікбоксинг, присвоєно звання ЗМСУ 

Піддубний Олександр – академічне веслування 

Курочкін Ігор – боротьба греко-римська 

Гриненко Богдан – плавання 

Цвєтов Ігор – легка атлетика 
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           Чемпіонат Європи: 

Дмитрієв Костянтин – академічне веслування 

Богоявленський Владислав – академічне веслування 

Егоров Даниіл – академічне веслування 

Нагребельний Олександр - академічне веслування 

Кириловський Роман - академічне веслування 

Дощенко Павло – академічне веслування 

Бондар Вікторія – велоспорт 

Федотова Ксенія - велоспорт 

Гриненко Богдан – плавання 

Аленіна Євгенія - фехтування 

Пен Лі Мін - шахи 

 Чемпіонат України: 

Дмитрієв Костянтин – академічне веслування 

Богоявленський Владислав – академічне веслування 

Егоров Даниіл – академічне веслування 

Нагребельний ОЛександр - академічне веслування 

Кириловський Роман - академічне веслування 

Дощенко Павло – академічне веслування 

Зубарь Владислав – велоспорт 

Непийвода – велоспорт 

Соколовський Максим – велоспорт 

Казаков Ярослав – велоспорт 

Погорелов  Владислав - велоспорт 

Федотова Ксенія - велоспорт 

Рудой Ігор - боротьба греко-римська 

Рєзніков Володимир - боротьба греко-римська 

Шевченко Андрій - боротьба греко-римська 

Курочкін Ігор - боротьба греко-римська 
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Дідак Ігор - боротьба греко-римська 

Степанов Стас - боротьба греко-римська 

Фістік Олександр - бокс 

Лук’янов Павло – кікбоксинг 

Павленко Владислав – кікбоксинг 

Щербакова Єлізавєта - кікбоксинг 

Павленко вікторія - кікбоксинг 

Соколов Олександр – легка атлетика 

Василевський Андрій - легка атлетика 

Козуб Юлія - легка атлетика 

Жучкова Карина – легка атлетика 

Шаповалд Сергій – легка атлетика 

Вітковський Дмитро – легка атлетика 

Стаценко Микита - акробатика 

Стаценко Станіслав - акробатика 

Пен Лі Мін – шахи 

Пойда Дарья – бадмінтон 

Іванов Владислав  – бадмінтон 

Масайло Валерія – бадмінтон 

Кутузова Анна - бадмінтон 

Абрамов Олександр - фехтування 

Баскетбольна команда НУК під керівництвом Заслуженого  тренера України 

Валентина Берестнева виграла регіональні (зональні) змагання серед  

університетських команд півдня та східу України та здобула почесне друге місце 

у фіналі XIV літньої Всеукраїнської Універсіади.  
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9. ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ 

КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

У НУК. ЮРИДИЧНА СЛУЖБА НУК. 
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9.1  ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В НУК У 2019 РОЦІ 

 

 В Національному університеті кораблебудівання ім. адм. Макарова за 

звітний період у межах компетенції вживалися заходи, спрямовані на безумовне 

та чітке виконання норм Закону України «Про запобігання корупції» та 

положень, закріплених у Антикорупційній програмі Університету.  

 З метою запобігання виникнення корупційних ризиків з боку науково-

педагогічних працівників та співробітників Університету здійснювався 

систематичний, всебічний та об’єктивний контроль шляхом перевірки роботи 

працівників. За результатами роботи, факти чи обставини, які могли би свідчити 

про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів у НУК, а також 

корупційних ризиків у діяльності не виявлено. Випадків правопорушень 

пов’язаних з корупцією серед працівників Університету та яких притягнуто до 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень за цей рік не було. 

 Національним університетом кораблебудування було вжито організаційних 

та практичних заходів щодо виконання статті 45 Закону України «Про 

запобігання корупції», у результаті чого посадовими особами Університету, які 

підпадають під вимоги цієї статті своєчасно подані е-декларації за 2018 рік. 

 Проректором з науково-педагогічної роботи, економічних, юридичних та 

соціальних питань здійснювався постійний контроль за цільовим використання 

бюджетних коштів, збереження майна, достовірністю ведення бухгалтерського 

обліку. З метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим 

правопорушенням та іншим зловживанням, протягом року було здійснено 

прозору процедуру закупівлі товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів 

згідно законодавства. На офіційному сайті Університету розміщували 

інформацію з питань здійснення державних закупівель передбачену 

нормативними актами. 
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 Із метою посилення контролю за здійсненням  закупівель товарів і послуг в 

Університеті запроваджено обов’язкове візування документів щодо закупівлі 

товарів та послуг. 

 Питання запобігання та протидії корупції в НУК неодноразово розглядалися 

та обговорювалися на ректоратах, під час засідань Вченої ради та на Конференції 

трудового колективу, а також під час проведення засідань кафедр, директорату 

інституту та деканатів факультетів, під час зустрічей  зі студентами. 

Незаконні дії окремих викладачів формують негативну, а головне – 

неправдиву громадську думку щодо реального стану справ в освітянської галузі 

загалом. В інститутах (на факультетах) ведеться цілеспрямована роз’яснювальна 

робота серед науково-педагогічних працівників, співробітників та студентів 

щодо профілактики правопорушень в період вступної кампанії та заліково-

екзаменаційних сесій, до такої роботи залучаються представники студентського 

самоврядування. 

При прийомі на роботу фахівці відділу кадрів інформують працівників про 

неухильне дотримання антикорупційного законодавства України та 

неприпустимість вчинення корупційних діянь. Усі кандидати на заміщення 

вакантних посад працівників, під час співбесіди, попереджаються про 

відповідальність за надання недостовірної інформації щодо працюючих в 

Університеті близьких осіб. 

Протягом звітного періоду здійснено контроль за дотриманням вимог 

законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. В Університеті 

забезпечується постійний моніторинг дотримання посадовими особами 

антикорупційного законодавства, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб. 

З метою недопущення випадків порушення антикорупційного 

законодавства,  уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції 

в НУК входить до складу приймальної комісії, тендерного комітету та бере 

участь в засіданнях Вченої ради і ректорату.  
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У звітному періоді на «телефон довіри» та до «скринь довіри» інформація 

стосовно порушення антикорупційного законодавства співробітниками та 

студентами Університету не надходила. Звернення громадян мали місце, однак 

питань порушення антикорупційного законодавства не стосувалися. 

 Протягом 2019 року на офіційному веб-сайті Університету постійно 

оприлюднювалася та оновлювалася інформація щодо запобігання корупції та за 

напрямами діяльності структурних підрозділів Університету відповідно до 

вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та статті 79 Закону 

України «Про вищу освіту», статті 30 Закону України «Про освіту». За звітній 

період в Університеті не було виявлено порушень вимог Законів України «Про 

доступ до публічної інформації» та «Про інформацію», вся інформація 

надавалась вчасно і в повному обсязі відповідно до законів. 

Адміністрацією та науково-педагогічними працівниками Університету 

створюються і пропагується позитивний імідж студента, який самостійно 

навчається, не вчиняючи корупційні дії. 

9.2  ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ НУК У 2019 РОЦІ 

 

З метою оптимізації роботи державного закладу - Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова та на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України № 1040 від 26.11.2008 р. Про 

затвердження загального положення про юридичну службу міністерства, іншого 

органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, 

наказом в.о. ректора № 737 від 21.12.2017 р. створено Юридичну службу НУК 

ім. адмірала Макарова, назначено керівника, кандидатуру якого погоджено МОН 

України. 

Юридична служба НУК ім. адмірала Макарова утворено як самостійний 

структурний підрозділ. У своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням, а також 
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іншими нормативно-правовими актами та розпорядженнями і наказами ректора. 

Підпорядковується безпосередньо ректору НУК ім. адмірала Макарова. 

Основним завданням юридичної служби є організація правової роботи, 

спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання 

невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів університетом, 

його керівником та працівниками під час виконання покладених на них завдань 

і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів університету в 

судах. 

1. Відшкодування заборгованостей по претензіям: 

- Загальна сума боргу, на стягнення якого були відправлені претензії у 

період 2019 року становить два мільйони одна тисяча триста п’ятдесят п’ять  

гривень  (2001355,23 грн.), загальна сума погашеної заборгованості станом на 

11.12.2019 становить двісті двадцять шість тисяч сто дев’яносто п’ять гривень 

сорок дві копійки (226195,42грн.), що становить 11 % від загальної суми, на 

стягнення якої було відправлені претензії. 

- За заявами боржників було списано борги, загальна сума яких складає 

сорок три тисячі сімсот п’ятдесят гривень.  

2. Юридичні консультації 

Юридично службою було надано 32 консультації співробітникам 

університету. 

3. Судові справи:  

- Виграна справа №915/931/17 за позовом ТОВ «Миколаївгаз Збут» на 

суму 503867,45 грн. та судові витрати (постанова ВСУ); 

- Виграна справа №400/698/19 за позовом НУК ім. адм. Макарова до ГУ 

ДФС у Миколаївській обл., на суму 42610, 11 грн.; 

- На стадіях розгляду перебувають дві позовні заяви на стягнення 

заборгованостей з колишніх студентів за навчання (на суму 18526,91 грн. та 

25444,19 грн.). 

4. Протягом року працівники юридичної служби: 

- брали участь у розробці проектів актів та інших документів з питань 

діяльності університету;  
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- проводили юридичну експертизу та погоджували проекти актів та інших 

документів, підготовлених структурними підрозділами університету;  

- організовували роботу, пов’язану з укладенням договорів, надавали 

правову оцінку проектам договорів;  

- працівники юридичної служби безпосередньо брали участь у їх 

підготовці договорів та здійснення контролю за їх виконанням;  

- брали участь у забезпечені захисту майнових прав та законних інтересів 

університету; 

- сприяли дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу 

університету під час вирішення виробничих та соціальних питань. 
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 08.01.2019 - Щедрівки в НУК () 
Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1886949358084524?__tn__=-R 

 09.01.2019 - Покладання квітів С.О. Макарову  
Відео за посиланням: https://www.facebook.com/watch/?v=415807945893536 

 09.01.2019 - Вшанування пам'яті Степана Макарова до 170-ї річниці з дня народження адмірала  
Посилання: 

https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1887838931328900?__xts__%5B0%5D=68.ARBr

exIaKZnH3xXh-

5DAypz9gunxwWADjTr1UquUIJA2cozOH_9EJF4L1iGX5Gy42MdmqHU5bTeIKOm_voMgvOowfwIgkof

FARt1Y4UY1bdUTk8ZDriWWKn59xjNIgDSpRvGq67WzaADPXT9qd4yrje9zqDkziV6l8Z9qsGwDnpOj

8-sa_GBbyL8v9Yloe3QKTbw8a08ZIzNG-ZdYLZgjw8VNKAKddscjrKCOTW8YXgc_w7hG23Q-

Iwji0qz55TvrJ4wZBd_7AfGBX_I_D6RUAuYAgTCIG5S94W7q3XPKP_06Zb1UKNZtImSVjV4GjAV8AYUI

z13UwU9ViCa7QPx2oyqJgq-&__tn__=-R 

 11.01.2019 - Морской лицей – НУК: история взаимоотношений и перспективы развития  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1890654847713975?__tn__=-R 

 https://news.pn/ru/public/211154?fbclid=IwAR3gaTa8cNlXJZzF8i7ghv9q_j-
Ym9f02s9LjjfC1pdoBXfuhyAHLPpMn9g 

 11.01.2019 - Выставка картин Михаила Ковалевского  
Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1890913727688087?__tn__=-R 

 16.01.2019 - Виставка картин Михайла Ковалевського  
Відео за посиланням: https://www.facebook.com/watch/?v=281153779242775 

 21.01.2019 - Встреча студентов ХФ НУК с ректором  
Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1904618056317654?__tn__=-R 

 22.01.2019 - 52-га традиційна спартакіада професорсько-педагогічного складу і співробітників 
університету  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1905725562873570?__tn__=-R 

 52-га традиційна спартакіада професорсько-педагогічного складу і співробітників 

університету  

Відео за посиланням: https://www.facebook.com/watch/?v=818142121857798 

 29.01.2019 - Урочисте вручення дипломів магістрів денної форми навчання Навчально-

наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1915841715195288?__tn__=-R 

 29.01.2019 - Владиславу Витольдовичу Мацкевичу 85 лет () 

Посилання:https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1916313305148129?__tn__=-R 

 30.01.2019 - Владиславу Витольдовичу Мацкевичу 85 лет  
Відео за посиланням: https://www.facebook.com/watch/?v=828391604177090 

 02.02.2019 - Фінал традиційної 52-ї спартакіади професорсько-педагогічного складу і 

співробітників університету 

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1921658391280287?__tn__=-R 

 02.02.2019 - Вручення дипломів магістрам Факультету економіки моря – 2019 

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1921748891271237?__tn__=-R 

 03.02.2019 - Фінал традиційної 52-ї спартакіади професорсько-педагогічного складу і 
співробітників університету  

Відео за посиланням:  https://www.facebook.com/watch/?v=373511310152612 

 04.02.2019 - Китайський символ Нового року в Національному університеті кораблебудування 
ім. адмірала Макарова  

Посилання:  https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1924961050950021?__tn__=-R 
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 07.02.2019 - Наукова бібліотека НУК ім. адмірала Макарова нагородила кращих читачів року 

Посилання:  https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1928862810559845?__tn__=-R 

 14.02.2019 - В НУК ім. адмірала Макарова панує любов!  
Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1939448806167912?__tn__=-R 

 15.02.2019 - В НУК ім. адмірала Макарова панує любов!  
Відео за посиланням:   https://www.facebook.com/watch/?v=568022693679094 

 26.02.2019 - Науковець з Індії Аміт Кумар відвідав НУК ім. адмірала Макарова  
Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1957366537709472?__tn__=-R 

 26.02.2019 - Науковець з Індії Аміт Кумар відвідав НУК ім. адмірала Макарова  
Відео за посиланням: https://www.facebook.com/watch/?v=385340652256557 

 28.02.2019 - В НУК ім. адмірала Макарова обрали представників студентського самоврядування  
Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1960455674067225?__tn__=-R 

 01.03.2019 - Зустрічь студентів та викладачів Навчально-наукового інституту комп’ютерних 
наук та управління проектами НУК з ІТ-професіоналами  

Посилання:https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1960726254040167?__tn__=-R 

 03.03.2019 - Chinese Spring Fest - свято весни в НУК ім. адмірала Макарова  
Посилання:https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1963882487057877?__tn__=-R 

 04.03.2019 - Chinese Spring Fest - свято весни в НУК ім. адмірала Макарова 
Відео за посиланням: https://www.facebook.com/watch/?v=569386056805165 

 05.03.2019 - Міністр інфраструктури України Володимир Омелян, в ході свого візиту до 

Миколаєва, відвідав НУК ім. адмірала Макарова  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1967166023396190?__tn__=-R 

 06.03.2019 - Міністр інфраструктури України Володимир Омелян, в ході свого візиту до 
Миколаєва, відвідав НУК ім. адмірала Макарова  

Відео за посиланням: https://www.facebook.com/watch/?v=361607434436517 

 07.03.2019 - В НУК ім. адмірала Макарова привітали жінок з 8 березня феєричним музичним 

концертом    

Посилання:   https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1968671816578944?__tn__=-R 

 07.мар - В НУК ім. адмірала Макарова привітали жінок з 8 березня феєричним музичним 
концертом  

Відео за посиланням: https://www.facebook.com/watch/?v=338121053474770 

 12.03.2019 - Міжнародна компанія LTH-Baas запрошує на роботу спеціалістів з НУК ім. адмірала 

Макарова 

Посилання:  https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1975718412540951?__tn__=-R 

 13.03.2019 - «Викарбувані на віки»  

Посилання:https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1976929879086471?__tn__=-R 

 14.мар - Технологічний інститут Усі став новим китайським партнером НУК ім. адмірала 
Макарова 

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1978171262295666?__tn__=-R 

 

 22.03.2019 - Експерти з Естонії та України провели відкриту панельну дискусію в НУК імені 
адмірала Макарова     

Посилання:  https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1989225027856956?__tn__=-R 

 22.03.2019 - Експерти з Естонії та України провели відкриту панельну дискусію в НУК імені 
адмірала Макарова  

Відео за посиланням:  https://www.facebook.com/watch/?v=779047725802895 

 22.03.2019 - «Вибори і референдуми» - в НУК ім. адмірала Макарова провели турнір з брейн-

рингу  
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Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/1989547457824713?__tn__=-R 

 11.04.2019 - Актуальні проблеми спорту, фізичного виховання та здоров’я людини: в НУК ім. 

адмірала Макарова пройшла регіональна конференція  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2019204864858972?__tn__=-R 

 13.04.2019 - Баскетболисты НУК-победители III этапа всеукраинских зональных соревнований 
XIV летней Универсиады Украины!  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2022145887898203?__tn__=-R 

 13.04.2019 - «Привідкрити завісу журналістики»: в НУК ім. адмірала Макарова пройшла Школа 
від “Преступности.НЕТ”    

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2022384624540996?__tn__=-R 

 15.04.2019 - НУК ім. адмірала Макарова презентували себе на міжнародній виставці «Освіта та 
кар'єра – 2019»      

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2025242410921884?__tn__=-R 

 15.04.2019 - До п’ятої річниці початку військової агресії проти України  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2025254414254017?__tn__=-R 

 18.04.2019 - День французького кіно у НУК ім. адмірала Макарова  
Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2028281097284682?__tn__=-R 

 19.04.2019 - Перший в Україні конкурс студентських наукових робіт на тему менеджменту у 
спорті пройшов в НУК                  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2029737167139075?__tn__=-R 

 19.04.2019 - Перший в Україні конкурс студентських наукових робіт на тему менеджменту у 

спорті пройшов в НУК ім. адмірала Макарова  

Відео за посиланням:  https://www.facebook.com/watch/?v=289267948679661 

 19.04.2019 - НУК ім. адмірала Макарова відроджує культурні традиції  
Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2030817717031020?__tn__=-R 

 19.04.2019 - Музично-літературний вечір "Поезія. Весна. Любов" в НУК  
Відео за посиланням: https://www.facebook.com/watch/?v=2293377887571011 

 20.04.2019 - В НУК ім. адмірала Макарова дискутували на тему сучасності на конференції 
«Філософські та культурологічні проблеми людства очима студентства»  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2032432380202887?__tn__=-R 

 24.04.2019 - Студенти ФЕМ НУК ім. адмірала Макарова презентували свої стартапи на 

"Економічному турнірі"  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2039087569537368?__tn__=-R 

 26.04.2019 - В НУК ім. адмірала Макарова оцінили фізичний стан студентів 

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2041934999252625?__tn__=-R 

 27.04.2019 - Вітаємо всіх зі світлим святом Великодня! Бажаємо мирного неба над головою та 
злагоди в родині! 

Посилання: https://www.facebook.com/watch/?v=2229340463986502 

 05.05.2019 - Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова гостинно 
прийняв учасників Фіналу чемпіонату України шахів серед юнаків та дівчат до 10 років  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2055638371215621?__tn__=-R 

 07.05.2019 - В НУК ім. адмірала Макарова привітали ветеранів з Днем Перемоги  
Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2058562607589864?__tn__=-R 

 10.05.2019 - Healthy Challenge: в НУК ім. адмірала Макарова оголосили тиждень здорового 

харчування   

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2063341990445259?__tn__=-R 

 16.05.2019 - В НУК ім. адмірала Макарова пройшла 15-та ювілейна конференція з прикладної 
лінгвістики  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2072710902841701?__tn__=-R 
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 18.05.2019 - НУК ім. адмірала Макарова святкує День Європи: представники іноземних 

делегацій та святкова хода   

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2075004149279043?__tn__=-R 

 18.05.2019 - НУК ім. адмірала Макарова святкує День Європи  

Відео за посиланням:  https://www.facebook.com/watch/?v=452729688870183 

 20.05.2019 - Круглий стіл «ІНДУСТРІЯ МОРСЬКОГО СЕРВІСУ»  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2079109648868493?__tn__=-R 

 23.05.2019 - Команда НУК им. адмирала Макарова-серебряный призер баскетбольной 

Универсиады Украины!  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2084241748355283?__tn__=-R 

 26.05.2019 - Знаменитому николаевскому ученому-педагогу Виктору Горбову - 75!  
Посилання: 

https://www.facebook.com/infocenterNUK/photos/a.1728881573891304/2088935704552554/?t

ype=3&theater 

 30.05.2019 - В НУК ім. адмірала Макарова оголосили результати конкурсу «Кращий молодий 
науковець»    

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2095938893852235?__tn__=-R 

 30.05.2019 - Конкурс кращих молодих науковців НУК 2019  
Відео за посиланням:  https://www.facebook.com/watch/?v=2354436998166026 

 01.06.2019 - В Миколаєві пройшов перший українсько-китайський фестиваль «Poetic Dragon 
Boat Festival»  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2098619950250796?__tn__=-R 

 01.06.2019 - В Миколаєві пройшов перший українсько-китайський фестиваль «Poetic Dragon 

Boat Festival»  

Відео за посиланням:  https://www.facebook.com/watch/?v=342625296400275 

 03.06.2019 - Українсько-китайський фестиваль «Poetic Dragon Boat Festival»  
Відео за посиланням: https://www.facebook.com/watch/?v=783336485393242 

 19.06.2019 - Співпраця НУК ім. адмірала Макарова з Гданським технологічним університетом  
Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2130032800442844?__tn__=-R 

 27.06.2019 - Захист дипломних робіт бакалаврів-менеджерів - 2019!  
Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2148171081962349?__tn__=-R 

 01.07.2019 - Серед плеяди наших спортсменів-зірок - випускник Сергій Гладир, майстер спорту 
України міжнародного класу!  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2155785581200899?__tn__=-R 

 04.07.2019 - Яскраво, гучно, масштабно! В НУК ім. адмірала Макарова вручили дипломи 

бакалаврам       

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2160303420749115?__tn__=-R 

 04.07.2019 - Яскраво, гучно, масштабно! В НУК ім. адмірала Макарова вручили дипломи 

бакалаврам  

Відео за посиланням:  https://www.facebook.com/watch/?v=464489460785239 

 19.07.2019 - Освіта, розваги та відпочинок: «Літню школу НУК - 2019» розпочато!  

Посилання:https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2185171684928955?__tn__=-R 

 25.07.2019 - «Літня школа НУК - 2019»  
Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2196335510479239?__tn__=-R 

 06.08.2019 - НУК ім. адмірала Макарова підписав меморандум з Міністерством екології та 
природних ресурсів України                

Посилання:https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2216800615099395 

 01.09.2019 - НУК ім. адмірала Макарова зустрів нових студентів  
Посилання:https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2262546963858093 
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 11.09.2019 - Спортсмени НУК ім. адмірала Макарова здобули срібні медалі на чемпіонаті Європи 

серед молоді до 23 років               

Посилання:https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2281112988668157 

 13.09.2019 - В НУК ім. адмірала Макарова пройшла XV міжнародна науково-практична 

конференція «Управління проектами: стан та перспективи»  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2284993078280148 

 13.09.2019 - В НУК ім. адмірала Макарова на міжнародній конференції торкнулися питання 
громадянського суспільства та правової держави  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2285146771598112 

 15.09.2019 - ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування пройшов в НУК ім. 
адмірала Макарова  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2288000937979362 

 23.09.2019 - В Миколаєві пройшла регата “Кубок ім. адмірала Макарова”  
Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2303811766398279 

 24.09.2019 - XIII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екології та 
енергозбереження» пройшла в НУК ім. адмірала Макарова  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2305489509563838 

 26.09.2019 - На конференції в НУК ім. адмірала Макарова розглянули проблеми суднобудування  
Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2309637809149008 

 27.09.2019 - В НУК ім. адмірала Макарова дискутували на тему історії Миколаєва та 
Миколаївської області  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2311432348969554 

 04.10.2019 - НУК ім. адмірала Макарова посилив українсько-польську співпрацю  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2324366874342768 

 04.10.2019 - В НУК імені адмірала Макарова відкрили Виставку творів викладачів кафедри 
дизайну  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2324426217670167 

 09.10.2019 - Новый предмет для студентов НУКа поможет найти хорошую работу в Украине и 
за рубежом  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2279289045517218?__tn__=-R 

 09.10.2019 - Николаевский НУК имени адмирала Макарова подписал договор о сотрудничестве 

с корпорацией LTH-BAAS   

Посилання: 

https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2334626699983452?__xts__%5B0%5D=68.ARAT

RjPkMJL1AWlJyMzzl_z6Xl7cLYCRqbRZCTeECib9Ka9kbbjfTeOpD5CppxO_Oqp77Mv_vhWsV8DCJnzN

MbdgTsWHgw3Mu-sTtEM3JmMg4Kw9JNyUTrC7Op8_iVMBo-cKoF9I9HkbPuTas_0Z6-kJEzcHgB-

FHLy_z0AoAG0_mxk_Ml6Qn3l2LAY8pvmY3rGuq4vr8exg71AS83Hi0tFWqAj3C-

oDnlpOyfYedpAWCgSOrHY6LEi69qsLIP1WaGUkrjZLglNnwJyZsaXHx3W3jo7BCD3R4rcP7-C-

pHetzr0xwwqtvojP3aAX-5M-r7MbkI3EuEVyOAabzGQeBrIVqliy2wwd4w45lICZ0u8Av2c&__tn__=-R 

 21.10.2019 - НУК ім. адмірала Макарова поширює горизонти співпраці  
Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2357732517672870 

 26.10.2019 -В НУК ім. адмірала Макарова презентували україно-словацьку програму навчання 

для IT-спеціалістів   

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2368145086631613 

 26.10.2019 - В НУК ім. адмірала Макарова презентували україно-словацьку програму навчання.  
Відео за посиланням: https://www.facebook.com/infocenterNUK/videos/426122574773484/ 

 05.11.2019 - Найкращі топ-менеджери ПАТ “ПриватБанк” читатимуть лекції в НУК ім. адмірала 
Макарова 

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2387864634659658 
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 07.11.2019 - Молоді таланти та досвідчені рокери: НУК ім. адмірала Макарова відродив 

легендарний щорічний концерт “Сім футів під кілем”  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2391837077595747 

 07.11.2019 - Молоді таланти та досвідчені рокери: НУК ім. адмірала Макарова відродив 

легендарний щорічний концерт “Сім футів під кілем”. Відеосюжет  

Відео за посиланням: https://www.facebook.com/infocenterNUK/videos/571025620337999/ 

 16.11.2019 - Студентів НУК ім. адмірала Макарова нагородили стипендіями міського голови  
Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2410755099037278 

 19.11.2019 - Делегація НУК прийняла участь в роботі III Міжнародної конференції з морської 
безпеки  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2417116188401169 

 21.11.2019 - В НУК ім. адмірала Макарова відбувся конкурс “Кращий студент року 2019”  
Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2421641031282018 

 22.11.2019 - В Миколаєві реконструювали рекреаційну зону на честь видатного діяча НУК  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2424069534372501 

 22.11.2019 -В Миколаєві реконструювали рекреаційну зону на честь видатного діяча НУК 

Відео за посиланням: https://www.facebook.com/infocenterNUK/videos/969054803461291/ 

 25.11.2019 - В НУК ім. адмірала Макарова пройшли курси підвищення кваліфікації судових 

експертів з дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2430576620388459 

 28.11.2019 -  Новаторські погляди, ідеї та дослідження: на Факультеті економіки моря НУК 
презентували нові наукові концепції  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2437145383064916 

 02.12.2019 - Народний депутат України Олександр Пасічний завітав до Національного 
університету кораблебудування ім. адм. Макарова  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2445642622215192 

 04.12.2019 - 3 грудня в головному корпусі Національного університету кораблебудування ім. 

адмірала Макарова відбулося відкриття фотовиставки BEING ECOLOGICAL  

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2449924008453720 

 30.01.2019 - Адмирал Степан Макаров и его генеалогическое древо  
Посилання: http://www.niknews.mk.ua/2019/01/30/admiral-stepan-makarov-i-ego-

genealogicheskoe-drevo/ 

 30.01.2019 - 51-а Спартакіада професорсько – викладацького складу та співробітників 
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова  

Посилання: https://svidok.info/en/evidence/14086 

 09.02.2019 - Китайский Новый год 
Посилання: https://svidok.info/uk/evidence/25768 

 06.03.2019 - Министр Омелян 

Посилання: https://svidok.info/en/news/26644 

 11.03.2019 - В НУК прошел литературный вечер  
Посилання: https://svidok.info/ru/evidence/15300 

 11.03.2019 - В Национальном университет кораблестроения состоялся праздничный концерт 
ко Дню весны  

Посилання: https://svidok.info/en/evidence/15286 

 26.03.2019 - «Преступности.НЕТ» совместно с НУК открывают набор на второй бесплатный 
курс «Школа журналистики» 

Посилання: https://news.pn/ru/public/214561 

 01.04.2019 - В НУК имени адмирала Макарова заявили, что они лидеры международной 
образовательной деятельности в южном регионе 
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Посилання: https://news.pn/ru/public/215097 

 04.04.2019 - Гороно Николаева нашло здание под морской лицей – его хотят переселить в 

школу №37 

Посилання: https://news.pn/ru/public/215235 

 08.04.2019 - На турнире памяти ректора НКИ Александрова николаевские баскетболисты-
ветераны – вторые  

Посилання: http://www.niknews.mk.ua/2019/04/08/na-turnire-pamjati-rektora-nki-

aleksandrova-nikolaevskie-basketbolisty-veterany-vtorye/ 

 22.04.2019 - НУК адмирала Макарова продолжает наращивать свою работу на китайском рынке 
образовательных услуг и научно-технического сотрудничества         

Посилання: https://news.pn/ru/public/216060 

 29.04.2019 - В Николаеве весеннюю эстафету выиграл НУК имени адмирала С. Макарова  

Посилання: http://www.niknews.mk.ua/2019/04/29/v-nikolaeve-vesennjuju-estafetu-vyigral-nuk-

imeni-admirala-s-makarova/ 

 29.04.2019 - В Николаеве весеннюю эстафету выиграл кораблестроительный университет  
Посилання: https://svidok.info/ru/evidence/28533 

 04.05.2019 - В Николаеве состоялся первый в Украине конкурс студенческих научных работ на 
тему менеджмента в спорте 

Посилання: https://svidok.info/en/evidence/28654 

 16.05.2019 -  экологический проект Nikoecobag 
Посилання: https://svidok.info/uk/news/29013 

 18.05.2019 - День Европы в Украине: Представители иностранных делегаций провели встречу 
со студентами Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова  

Посилання: https://svidok.info/ru/evidence/29110 

 18.05.2019 - Украино-Китайский фестиваль «Poetic Dragon Boat Festival»  

Посилання: https://svidok.info/en/news/29094 

 26.05.2019 - Знаменитый николаевский ученый-педагог Виктор Горбов отмечает 75-летие  

Посилання: https://news.pn/ru/public/217699 

 27.05.2019 - У НУК имени адмирала С. Макарова - «серебро» Украинской баскетбольной 

студенческой лиги  

Посилання: http://www.niknews.mk.ua/2019/05/27/u-nuk-imeni-admirala-s-makarova-serebro-

ukrainskoj-basketbolnoj-studencheskoj-ligi/ 

 27.05.2019 - сообщение о заминировании корпуса университета НУК им. адмирала Макарова  
Посилання: https://svidok.info/ru/news/29395 

 27.05.2019 - В НУК взрывного устройства не обнаружили 
Посилання: https://svidok.info/uk/news/29414 

 27.05.2019 - В Николаеве неизвестный сообщил о минировании главного корпуса НУК в 
Соляных  

Посилання: https://news.pn/ru/criminal/217744 

 27.05.2019 - Сообщение о заминировании главного корпуса николаевского НУК оказалось 
ложным – полиция устанавливает личность анонима 

Посилання: https://news.pn/ru/incidents/217757 

 27.05.2019 - Сообщение о минировании НУК имени адмирала Макарова оказалось ложным  
Посилання: http://nikvesti.com/news/incidents/159423 

 28.05.2019 - В Николаеве 31 мая состоится городской украинско-китайский фестиваль «Poetic 
Dragon Boat Festival»  

Посилання: https://news.pn/ru/public/217803 

 28.05.2019 - В Николаеве устроят украинско-китайский фестиваль с «драконами»  

Посилання: http://nikvesti.com/news/public/159530 
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 29.05.2019 - Дальнее плавание. Профессору НУК Виктору Горбову - 75!  

Посилання: http://www.niknews.mk.ua/2019/05/29/dalnee-plavanie-professoru-nuk-viktoru-

gorbovu-75/ 

 19.06.2019 - Спартакиада николаевских СМИ начнется с бадминтона  

Посилання: http://www.niknews.mk.ua/2019/06/19/spartakiada-nikolaevskih-smi-nachnetsja-s-

badmintona/ 

 19.06.2019 - Наибольшее количество студентов из Китая, которые получают образование в 
Украине, учатся в николаевском НУКе 

Посилання: https://svidok.info/ru/evidence/30096 

 21.06.2019 - Николаевская область и НУК имени адмирала Макарова укрепили свои позиции в 
Китае 

Посилання: https://news.pn/ru/messages/218948 

 22.06.2019 - Мастер спорта Сергей Розумяк в 16 раз выиграл спартакиаду николаевских 
журналистов 

Посилання: http://www.niknews.mk.ua/2019/06/22/master-sporta-sergej-rozumjak-v-16-raz-

vyigral-spartakiadu-nikolaevaskih-zhurnalistov/ 

 01.07.2019 - В Николаеве состоялось открытие 26-й экологической регаты – на старт вышло 46 
экипажей 

Посилання: https://news.pn/ru/public/219449 

 01.07.2019 - Экологическая регата имени Сергея Шаповалова подняла паруса в Николаеве в 26-
й раз! 

Посилання: http://www.niknews.mk.ua/2019/07/01/start-po-traditsii-byl-dan-v-oblastnom-jaht-

klube-28-ijunja-na-tseremonii-otkrytia-uchastnikov-privetstvovali-rektor-nuk-imeni-admirala-

makarova-evgenij-trushljakov-predsedatel-nikolaevskoj-oblastnoj-federatsii-parusnogo-sporta-

leonid-shumilov-i-glavnyj-s/ 

 01.07.2019 - В Николаеве прошла регата «Кубок Кинбурнской косы»  
Посилання: http://nikvesti.com/news/sport/161997 

 02.07.2019 - Киевский гроссмейстер Юлия Осьмак - победитель шахматного фестиваля в 

Николаеве  

Посилання: http://www.niknews.mk.ua/2019/07/02/kievskij-grossmejster-julia-osmak-pobeditel-

shahmatnogo-festivalja-v-nikolaeve/ 

 05.07.2019 - «Ярко, феерично, масштабно!» - в НУК им. адмирала Макарова вручили дипломы 

бакалаврам 

Посилання: https://news.pn/ru/messages/219671 

 05.07.2019 - Кафедра менеджемента НУК имени адмирала Макарова приглашает абитуриентов 
стать перспективными управленцами 

Посилання: https://news.pn/ru/messages/219720 

 09.07.2019 - За награды открытого чемпионата города Николаева на площадках НУК 
состязались бадминтонисты Китая, Бангладеш, Украины, Молдовы  

Посилання: http://www.niknews.mk.ua/2019/07/09/za-nagrady-otkrytogo-chempionata-goroda-

nikolaeva-na-ploschadkah-nuk-sostjazalis-badmintonisty-kitaja-bangladesh-ukrainy-moldovy/ 

 18.07.2019 - Крейсерский клуб НУК приглашает всех желающих взять участие в спортивной 

регате памяти Б.С. Немирова 

Посилання: https://svidok.info/ru/evidence/19109 

 06.08.2019 - Николаевский НУК им. адмирала Макарова подписал меморандум с 

Министерством экологии и природных ресурсов Украины 

Посилання: https://inshe.tv/nikolaev/2019-08-06/458909/ 

 03.09.2019 - Объектив сегодня  "Посвящение в студенты"  
Посилання: https://www.facebook.com/watch/?v=257392411810572 
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 10.09.2019 - Новый предмет для студентов НУКа поможет найти хорошую работу в Украине и 

за рубежом  

Посилання: http://www.niknews.mk.ua/2019/09/10/novyj-predmet-dlja-studentov-nuka-

pomozhet-najti-horoshuju-rabotu-v-ukraine-i-za-rubezhom/?fbclid=IwAR11D_CIIFQHv-

AvdsymZ0IsnpuugH7WpLfdbbFD8SQgUcLXWq3p4YwImvw 

 12.09.2019 - Студенты НУК имени адмирала Макарова стали серебряными призерами 
чемпионата Европы по академической гребле 

Посилання: https://news.pn/ru/sport/223192 

 26.09.2019 - На международной конференции в НУК им. адмирала Макарова рассмотрели 
проблемы судостроения 

Посилання: https://news.pn/ru/public/223948 

 04.10.2019 - НУК имени адмирала Макарова усилил украинско-польское сотрудничество  

Посилання: https://news.pn/ru/public/224366 

 09.10.2019 - Николаевский НУК имени адмирала Макарова подписал договор о сотрудничестве 

с корпорацией LTH-BAAS  

Посилання: https://news.pn/ru/messages/224597 

 21.10.2019 - НУК им. адмирала Макарова расширяет горизонты сотрудничества 
Посилання: https://news.pn/ru/public/225176 

 22.10.2019 - Ректор НУК им. адмирала Макарова Евгений Трушляков в пограмме "Добрый 

вечер"  

Відео за посиланням: 

https://www.facebook.com/trknis.tv/videos/vb.205654763535651/979893829021955/?type=2&t

heater 

 08.11.2019 - Заведующий кафедрой эксплуатации судовых энергоустановок и теплоэнергетики 
НУК им. адмирала Макарова Виктор Горбов в программе "Добрый вечер"   

Відео за посиланням:  https://www.facebook.com/trknis.tv/videos/1520844731391173/ 

 19.11.2019 - Делегация НУК приняла участие в работе III Международной конференции по 

морской безопасности  

Посилання: https://news.pn/ru/public/226644 

 23.11.2019 - Фонари, скамейки в стиле лофт, тротуарная плитка и зеленые насаждения: В 

Николаеве за почти $100 тысяч отремонтировали сквер имени Александрова  

Посилання: https://news.pn/ru/money/226860 

 01.12.2019 - ТРК Нис ТВ "Вулиця Спортивна" 01.12.19 Віктор Деркач 

Посилання: https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/2445691328876988?__tn__=-R 
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