
РІШЕННЯ СПІЛЬНОГО ЗАСІДАННЯ
Вченої ради га Конференції трудового колективу 

Н а ц і о н а л ь н о г о  у н і в е р с и т е т у  к о р а б л е б у д у в а н н я  
і м е н і  а д м і р а л а  М а к а р о в а

Протокол № 1 від 11.01.2019р.

№
п/п Р і ш е н н я

2 0 1 9 - 1/ 1,2 1. Звіт ректора, канд. техн. наук, професора НУК Трушлякова Є.І. 
про роботу Національного університету кораблебудування ім. 
адмірала М акарова у 2018 році оцінити позитивно та затвердити. (Звіт 
додається).

2. Вважати, що завдання, поставлені перед колективом університету 
в 2018 році повністю виконані.

3. Інформацію ректора та голови профкому про виконання 
колдоговору за 2018 рік прийняти до відома.

2 0 1 9 - 1/3
Схвалити колективний договір університету на 2019 -  2020 роки та доручити 
ректору та голові профкому підписати його від імені трудового колективу 
університету.

2 0 1 9 - 1/4
1. Затвердити нову редакцію Статуту Національного університету 

кораблебудування ім. адмірала Макарова.
2. Подати Статут Національного університету кораблебудування ім. адмірала 

Макарова на затвердження до Міністерства освіти і науки України.

2 0 1 9 - 1/5
1. Затвердити виборних представників складу Вченої ради від структурних 

підрозділів.
2. Припинити повноваження Вченої ради НУК ім.адм.Макарова, затвердженої 

наказом ректора від 03.07.2015р. №220 та обрати оновлений склад Вченої ради 
університету чисельністю 61 особа:

Члени Вченої ради НУК ім. адм. Макарова за посадою:
1 .  Трушляков Євген Іванович -  ректор, канд. техн. наук, професор НУК.
2. Бідніченко Григорій Вікторович -  проректор з  адміністративно-господарської 

роботи
3 .  Блінцов Володимир Степанович -  проректор з наукової роботи, д-р техн. наук, 

професор.
4. Дубинський Олег Юрійович -  проректор з науково-педагогічної роботи, 

економічних, юридичних та соціальних питань, канд. юр. наук, доцент.
5. Слободян Сергій Олегович -  проректор з науково-педагогічної роботи, канд.
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техн. наук, професор НУК.
6. Хачатуров Едуард Борисович -  проректор з науково-педагогічної, 

адміністративної роботи та розвитку, д-р юр. наук, ст. науковий співробітник.
7. Бобіна Олег Валерійович -  директор Навчально-наукового Гуманітарного 

інституту, канд. іст. наук, доцент.
8. Бондаренко Олександр Валентинович - директор Кораблебудівного навчально- 

наукового інституту, канд. техн. наук, доцент.
9. Борко Андрій Леонідович - декан Факультету морського права, д-р юр. наук, 

доцент.
10. Доценко Сергій Михайлович -  директор Первомайської філії НУК, канд. техн. 

наук, доцент.
11. Літвак Сергій Михайлович -  декан Факультету екологічної та техногенної 

безпеки, канд. техн. наук, професор НУК.
12. Ломоносов Анатолій Вадимович -  директор Херсонської філії НУК, д-р екон. наук, 

професор НУК.
13. Павлов Геннадій Вікторович -  директор Навчально-наукового інституту 

автоматики та електротехніки, д-р техн. наук, професор.
14. Парсяк Володимир Никифорович -  декан Факультету економіки моря, д-р екон. 

наук, професор.
15. Сербін Сергій Іванович -  директор Машинобудівного навчально-наукового 

інституту, д-р техн. наук, професор.
16. Фаріонова Тетяна Анатоліївна -  директор Навчально-наукового інституту 

ком п’ютерних наук та управління проектами, канд. техн. наук, доцент.
17. Харитонов Юрій Миколайович -  декан Факультету морської інфраструктури, д- 

р  техн. наук, професор.
18. Уткіна Світлана Анатоліївна -  вчений секретар НУК.
19. Костирко Тамара Миколаївна -  директор Наукової бібліотеки, канд. наук з 

соціальних комунікацій.
20. Яковлева Ірина Георгіївна -  головний бухгалтер.
21. Тубальцев Анатолій Миколайович -  голова Голова профспілкового комітету, 

доцент.
22. Лазарева Дар’я Володимирівна -  голова Первинної профспілкової організації 

студентів НУК.
Виборні члени Вченої ради НУК ім.адм. Макарова:

1. Дубовий Олександр Миколайович -  завідувач кафедри матеріалознавства та 
технології металів, д-р техн. наук, професор.

2. Блінцов Олександр Володимирович - завідувач кафедри ком п’ютерних 
технологій та інформаційної безпеки, д-р техн. наук, доцент.

3. Богатирьов Костянтин Олександрович -  завідувач кафедри теоретичних основ 
олімпійського та професійного спорту, д-р екон. наук, професор.

4. Вовченко Олександр Іванович -  завідувач кафедри імпульсних процесів і 
технологій, д-р техн. наук, професор.

5. Горбов Віктор Михайлович -  завідувач кафедри експлуатація суднових 
енергетичних установок та теплоенергетика, канд. техн. наук, професор.

6. Грешнов Андрій Юрійович -  заступник декана Факультету морська 
інфраструктура.

7. Гурченков Олексій Петрович - завідувач кафедри економіки та організації 
виробництва, канд. екон. наук, професор.

8. Димо Борис Васильович -  завідувач кафедри технічної теплофізики та суднових 
паровиробних установок, канд. техн. наук, професор.

9. Дудченко Олег Миколайович -  заступник директора з навчальної роботи 
Херсонської філії НУК, канд. техн. наук, професор НУК.

10. Єфімова Ганна Вікторівна -  завідувач кафедри економічної політики та безпеки, 
д-р. екон. наук, професор НУК.

11. Жувагіна Ірина Олександрівна -  декан інженерно-економічного факультету 
Первомайської філії НУК, канд. екон. наук, доцент.

12. Ж ук Дмитро Олександрович -  заступник директора Навчально-наукового
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інституту автоматики та електротехніки, завідувач кафедри суднових 
електроенергетичних систем, канд. техн. наук, доцент.

13. Іртищева Інна Олександрівна -  завідувач кафедри менеджменту, д-р економіч. 
наук, професор.

14. Маркіна Людмила Миколаївна - завідувач кафедри техногенної та цивільної 
безпеки, канд. техн.наук, доцент.

15. Михелев Ігор Леонідович - завідувач кафедри інформаційних управляючих систем 
та технологій, канд. тех.наук, доцент.

16. Мочалов Олександр Олександрович -  директор Навчально-наукового центру 
заочної та дистанційної освіти, д-р техн. наук, професор.

17. Надточій Ірина Ігорівна -  заступник директора Херсонської філії Н УК з 
навчально-методичної та наукової роботи, канд. екон. наук, доцент.

18. Некрасов Валерій Олександрович -  завідувач кафедри теорії та проектування 
суден, д-р техн. наук, професор.

19. Пишнєв Сергій Миколайович -  завідувач кафедри дизайну, канд. техн. наук, 
доцент.

20. Приходько Сергій Борисович -  завідувач кафедри програмного забезпечення 
автоматизованих систем, д-р техн. наук, професор.

21. Радченко Микола Іванович -  завідувач кафедри рефриж ерації та 
кондиціонування, д-р техн. наук, професор.

22. Ратушняк Ігор Олександрович -  директор Коледжу корабелів, канд. техн. наук, 
доцент.

23. Рябенький Володимир Михайлович -  завідувач кафедри теоретичної 
електротехніки та електронних систем, д-р техн. наук, професор.

24. Сандюк Ганна Олександрівна -  помічник декана Факультету морського права з 
наукової роботи, канд.юр. наук.

25. Трибулькевич Катерина Георгіївна -  завідувач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін, д-р. пед. наук, доцент.

26. Тимошевський Борис Георгійович -  завідувач кафедри двигуни внутрішнього 
згоряння, установки та технічна експлуатація, д-р. техн. наук, професор.

27. Ткач Михайло Романович -  завідувач кафедри інженерної механіки та технології 
машинобудування, д-р техн. наук, професор.

28. Трохименко Ганна Григорівна -  завідувач кафедри екології та природоохоронних 
технологій, д-р техн. наук, доцент.

29. Фатеев Микола Володимирович -  директор Навчально-наукового центру 
післядипломної освіти, канд. техн. наук, професор.

30. Філіпішина Лілія Михайлівна -  доцент кафедри економіки та економічного 
аналізу Первомайської філії НУК, д-р екон. наук, доцент.

31. Філіппова Ніна Михайлівна -  канд. філол. наук, професор Н УК кафедри 
прикладної лінгвістики.

32. Чернов Сергій Костянтинович -  завідувач кафедри управління проектами, д-р 
техн. наук, професор.

33. Яцунський Олександр Сергійович -  завідувач кафедри фізичного виховання та 
спорту, доцент.

Члени Вченої ради НУК ім. адм. Макарова з числа студентів:
1. Іваненко Тетяна Сергіївна -  студентка гр.3271, Факультету екологічної та 

техногенної безпеки
2. Кравченко Анна Сергіївна - студент гр.1511, Факультету морського права.
3. Кривобок Єлизавета Анатоліївна - студентка гр.3531, Гуманітарного навчально- 

наукового інституту.
4. Равінський Кирило Андрійович - студент гр.4321, Навчально-наукового 

інституту автоматики та електротехніки.
5. Суслов Владислав Сергійович - студент гр.4431, Факультету економіки моря.
6. Тимченко Марина Вікторівна -  студентка гр.1522, Гуманітарного навчально- 

наукового інституту.
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2019-1/6
Затвердити «Правила внутрішнього трудового розпорядку Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова».

2019-1/7
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 882 від 12.07.2004 р., 
рішення стипендіальної комісії від 10.01.2019р. за №13.

І. Рекомендувати на призначення іменної академічної стипендії Президента 
України на весняний семестр 2018-2019 н.р. студентів:

1. Ф ом енкоЛ іліану Андріївну (гр.4371);
2. Д єдову  А льону Ант онівну (гр. 2111).

II. Рекомендувати на призначення іменної академічної стипендії ім. 
М.С.Грушевського на весняний семестр 2018-2019 н.р. студентку Ю рченко Ірину  
В іт аліївну (гр.2521);

III. Рекомендувати на призначення іменної академічної стипендії Кабінету 
Міністрів України на весняний семестр 2018-2019 н.р. студента П риходька А ндрія  
С ергійовича (гр.3151).

2019-1/8
Затвердити здобувачу Кривій Маргариті Сергіївні відкориговану тему 

кандидатської дисертації «Наукові засади екологічно прийнятного технологічного 
процесу утилізації зношених автомобільних шин і гумо-технічних відходів», 
спеціальність 21.06.01 -  екологічна безпека, Науковий керівник -  канд.техн.наук, 
доцент Маркіна Л.М.

2019-1/9
Затвердити «Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих науковців Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова».

2019-1/10
Затвердити «Положення про навчально-наукову лабораторію прикладної філософії 
на базі кафедри філософії та культурології НУК ім.адм.Макарова (без права 
юридичної особи)».

2019-1/11
Затвердити кафедрі прикладної лінгвістики освітньо-професійну програму 
«Філологія (прикладна лінгвістика)», підготовки фахівців першого (бакалаврського) 
рівень вищої освіти, галузь знань 03- Гуманітарні науки, спеціальність 035- 
Філологія, спеціалізація 035.10-Прикладна лінгвістика;

Р І Ш Е Н Н Я  В Ч Е Н О Ї  Р А Д И

Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова

Протокол № 2 від 25.01.2019р.

№
п/п Р і ш е н н я

2019-2/1-1 В клю чити  Д убового  О лексан д ра  М и ко л ай о ви ч а  до бю л етен я  для 
гол о су ван н я  щ одо обранн я Г олови  В чен о ї ради.

2019-2/1-2 Затвердити лічильну комісію у складі: Грешнов Андрій Юрійович, Сандюк Ганна 
Олександрівна, Тимошевський Борис Георгійович.

2019-2/1-3 Затвердити протокол лічильної комісії та вважати Дубового Олександра 
Миколайовича обраним Головою Вченої ради НУК згідно результатів таємного
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голосування: “за” -  53, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  1.

2019-2/2-1 Включити в бюлетень для голосування щодо обрання на посади:
П різвищ е, ім  ’я  т а по  

бат ькові
О брання на посаду

Борко А ндрій  Л еонідович декан факультету морського права

Л ом акіна О лена А натоліївна
завідувач кафедри адм іністративного та  конституційного 
права

Раш ковський Олександр 
С аулович

завідувач кафедри технології суднобудування

Щ едролосєв О лександр 
В ікторович

завідувач кафедри суднобудування та  рем онту суден 
Х ерсонської філії

У ш кац М ихайло В ікторович професор кафедри фізики

К ириченко О лександр 
С ергійович

доцент каф едри  теоретичної електротехніки і електронних 
систем

Д ьяконов О лексій С ергійович
доцент каф едри  теоретичної електротехніки і електронних 
систем

Ш евчук С ергій  В алентинович доцент каф едри  обліку і економічного аналізу

Баланенко О лена Г еоргіївна старш ий викладач кафедри обліку і економ ічного аналізу

Ц иганова О лександра 
С ергіївна

старш ий викладач кафедри обліку і економ ічного аналізу

М арш ак О лена Іллівна старш ий викладач кафедри інф орм аційних управляю чих 
систем  та  технологій

М агась Н аталія Іванівна
старш ий викладач кафедри екології та  природоохоронних 
технологій

Т ерлич Станіслав 
В олодим ирович

старш ий викладач кафедри суднобудування та  ремонту 
суден Х ерсонської філії

Результати голосування по кожній кандидатурі щодо включення 
до бюлетеня таємного голосування -  одноголосно.____________________

2019-2/2-2 1. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати БОРКО Андрія 
Леонідовичаобраним за конкурсом на посаду декана Факультету морського права 
згідно результатів таємного голосування: “за” -  50, “проти” -  немає, “недійсних 
бюлетенів” -  4.

2. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ЛОМАКІНУ Олену 
Анатоліївну обранною за конкурсом на посаду завідувача кафедри 
адміністративного та конституційного права згідно результатів таємного 
голосування: “за” -  54, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

3. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати РАШКОВСЬКОГО 
Олександра Сауловича обраним за конкурсом на посаду завідувача кафедри 
технології суднобудування згідно результатів таємного голосування: “за” -  54, 
“проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

4. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ЩЕДРОЛОСЄВА 
Олександра Вікторовича обраним за конкурсом на посаду завідувача кафедри 
суднобудування та ремонту суден Херсонської філії згідно результатів таємного 
голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  2.

5. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати УШКАЦА Михайла 
Вікторовича обраним за конкурсом на посаду професора кафедри фізики згідно 
результатів таємного голосування: “за” -  54, “проти” -  немає, “недійсних 
бюлетенів” -  немає.

6. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати КИРИЧЕНКА
Олександра Сергійовича обраним за конкурсом на посаду доцента кафедри 
теоретичної електротехніки і електронних систем згідно результатів таємного 
голосування: “за” -  52, “проти” -  1, “недійсних бюлетенів” -  1.____________________
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7. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ДЬЯКОНОВА Олексія 
Сергійовича обраним за конкурсом на посаду доцент кафедри теоретичної 
електротехніки і електронних систем згідно результатів таємного голосування: “за” 
-  53, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  1.

8. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ШЕВЧУК Сергія 
Валентиновича обраним за конкурсом на посаду доцент кафедри обліку і 
економічного аналізу згідно результатів таємного голосування: “за” -  53, “проти” -  
немає, “недійсних бюлетенів” -  1.

9. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати БАЛАНЕНКО Олену 
Г еоргіївну обранною за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри обліку і 
економічного аналізу згідно результатів таємного голосування: “за” -  53, “проти” -  
немає, “недійсних бюлетенів” -  1.

10. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ЦИГАНОВУ 
Олександру Сергіївну обранною за конкурсом на посаду старшого викладача 
кафедри обліку і економічного аналізу згідно результатів таємного голосування: 
“за” -  53, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  1.

11. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати МАРШАК Олену 
Іллівну обранною за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри 
інформаційних управляючих систем та технологій згідно результатів таємного 
голосування: “за” -  53, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  1.

12. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати МАГАСЬ Наталію 
Іванівну обранною за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри екології 
та природоохоронних технологій згідно результатів таємного голосування: “за” -  
53 , “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  1.

13. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ТЕРЛИЧ 
Станіслава Володимировича обраним за конкурсом на посаду старшого 
викладача кафедри суднобудування та ремонту суден Херсонської філії згідно 
результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  2, “недійсних бюлетенів” -  
немає.

Результати голосування по кожній кандидатурі -  одноголосно.

2019-2/3 Результати зимової екзаменаційної сесії 2018-2019 навчального року прийняти до 
відома.

2019-2/4 Затвердити «Правила Прийому до НУК ім. адмірала Макарова у 2019р.».

2019-2/5-1 Рекомендувати підручник «Схемотехніка. Пристрої цифрової електроніки» авторів: 
Рябенького В.М., Жуйкова В.Я., Ямненко Я.С., Борисова О.В. на здобуття 
державної премії України в галузі освіти 2019 року.

2019-2/5-2 Рекомендувати до друку монографію «Интенсификация теплопередачи в 
теплообменных аппаратах газотурбинных установок», авторів: Кузнецов В.В., 
Шевцов А.П., обсягом 200 стор.

2019-2/5-3 1. Рекомендувати до видання навчальний посібник «РОЗРАХУНОК СТУПЕНЯ 
ВІДЦЕНТРОВОГО НАДДУВНОГО КОМПРЕСОРА» (електронне видання 
комбінованого використання на DVD-ROM), авторів Ю. Л. Мошенцев, О. А. 
Гогоренко, обсягом 6 др. арк.
2. Надати навчальному посібнику «РОЗРАХУНОК СТУПЕНЯ ВІДЦЕНТРОВОГО 
НАДДУВНОГО КОМПРЕСОРА» (електронне видання комбінованого 
використання на DVD-ROM), авторів Ю. Л. Мошенцев, О. А. Гогоренко гриф 
«Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, як навчальний 
посібник».
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2019-2/5-4 Затвердити тему докторської дисертації канд.техн.наук, доценту Коробко 
Володимиру Владиславовичу у новій редакції «Ефективність енергетичних 
установок з утилізацією теплоти термоакустичними технологіями», спеціальність 
05.05.03 -  двигуни та енергетичні установки, Науковий консультант д-р техн.наук, 
професор Шевцов А.П.

2019-2/5-5 Затвердити здобувачу Московко Олексію Олексійовичу відкориговану тему 
кандидатської дисертації «Підвищення ефективності суднових енергетичних 
установок на кріогенних паливах», спеціальність 05.05.03 -  двигуни та енергетичні 
установки, науковий керівник канд. техн. наук, доцент Коробко В.В.

2019-2/5-6 Затвердити здобувачу Шалапко Денису Олеговичу відкориговану тему 
кандидатської дисертації «Підвищення ефективності суднових ДВЗ застосуванням 
малих домішок водню до основного палива», спеціальність 05.05.03 -  двигуни та 
енергетичні установки, науковий керівник д-р техн. наук, професор Тимошевський 
Б.Г.

2019-2/5-7 1. Рекомендувати до видання навчальний посібник «ENGLISH FOR 
ECOLOGISTS», авторів Міняйлова А.В., Шляхтіна О.С., обсяг 156 стор.
2. Надати навчальному посібнику «ENGLISH FOR ECOLOGISTS», авторів 
Міняйлова А.В., Шляхтіна О.С. гриф «Рекомендовано Вченою радою НУК ім. 
адмірала Макарова, як навчальний посібник».

2019-2/5-8 1. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Курс лекцій по фізики. 
Механіка» для іноземних студентів з дисципліни «Фізика» (російською мовою), 
авторів Буруніна Ж.Ю., Коваль С.С., Ушкац М.В., Шаповал Н.О., обсяг 7 др. арк.

2. Надати навчальному посібнику «Курс лекцій по фізики. Механіка» для 
іноземних студентів з дисципліни «Фізика» (російською мовою), авторів Буруніна 
Ж.Ю., Коваль С.С., Ушкац М.В., Шаповал Н.О. гриф «Рекомендовано Вченою 
радою НУК ім. адмірала Макарова, як навчальний посібник».

2019-2/5-9 1. Рекомендувати до видання навчальний посібник «МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ 
ЕКОНОМІКИ У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ», авторів Коваленко М.А., 
Ломоносова О.Е., Швороб Г.М., обсягом 232 стор.
2. Надати навчальному посібнику «МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІКИ У 
СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ», авторів Коваленко М.А., Ломоносова О.Е., Швороб 
Г.М. гриф «Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, 
як навчальний посібник».

2019-2/5-10 затвердити «Положення про академічну доброчесність у Національному 
університеті кораблебудування імені адм. Макарова».

2019-2/5-11 1. Включити освітньо-професійну програму «Обліково-аналітичне 
забезпечення системи управління та аудит промислових і комунальних 
підприємств» другого (магістерського) рівня в перелік та в межах ліцензійного 
обсягу спеціальності 144-Теплоенергетика.

2. Включити освітньо-професійну програму «Управління проектною 
діяльністю» другого (магістерського) рівня в перелік та в межах ліцензійного 
обсягу спеціальності 151-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

3. Включити освітньо-професійну програму «Програмні та інформаційні 
системи» другого (магістерського) рівня в перелік та в межах ліцензійного обсягу 
спеціальності 152-Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

4. Включити освітньо-професійну програму «Інноваційна діяльність на 
підприємствах машинобудування» другого (магістерського) рівня в перелік та в
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межах ліцензійного обсягу спеціальності 131- Прикладна механіка.

2019-2/5-12 Затвердити кафедрі менеджменту освітньо-професійну програму «Управління 
закладом охорони здоров’я», підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 
вищої освіти, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 073 
Менеджмент.

2019-2/5-13 Затвердити Факультету морського права освітньо-професійну програму підготовки 
першого (бакалаврського) рівня, галузь знань 08 Право, спеціальність 081 Право, 
розробники: Дубинський О.Ю., Борко А.Л., Ломакіна О.А., Ломжець Ю.В., 
Федоренко Т.М.

2019-2/5-14 Затвердити «Положення про Всеукраїнську олімпіаду в Національному 
університеті кораблебудування імені адмірала Макарова для професійної орієнтації 
вступників на основі повної загальної середньої освіти».

2019-2/5-15 Затвердити кафедрі фінансів програми навчальних дисциплін навчального плану 
«бакалавра», спеціальності «Фінанси і кредит».

Р І Ш Е Н Н Я  В Ч Е Н О Ї  Р А Д И

Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова

Протокол № 3 від 22.02.2019р.

№
п/п Р і ш е н н я

2019-3/1 Інформацію про річний фінансовий звіт за 2018 рік. та фінансовий план на 2019 рік 
Університету прийняти до відома.

2019-3/2-1 Затвердити лічильну комісію у складі: Димо Борис Васильович, Михелєв Ігор 
Леонідович, Жувагіна Ірина Олександрівна.

2019-3/2-2 Включити кандидатуру Проскуріна Аркадія Юрійовича в бюлетень для 
голосування.

2019-3/2-3 Прийняти рішення щодо присвоєння вчене звання доцента по кафедрі Двигуни 
внутрішнього згоряння, установки та технічна експлуатація канд. техн. наук 
Проскуріну Аркадію Юрійовичу згідно результатів таємного голосування: “за” -  
52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

2019-3/3 I. Для таємного голосування щодо включення кандидатів до колективу авторів 
роботи для участі у конкурсі на здобуття премії Президента України для молодих 
вчених 2019 р. призначити лічильну комісію у складі: Михелєв І.Л. (голова), Димо 
Б.В., Жувагіна І.О.

II. 1) На підставі результатів таємного голосування включити до колективу 
авторів роботи «Ресурсовідновлювальні енергокомплекси глибокої утилізації 
теплоти з низькотемпературними конденсаційними поверхнями» викладача 
кафедри теплотехніки Херсонської філії Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова Корнієнко Вікторію Сергіївну.

Результати голосування:
"за" -  52; "проти" -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.
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2) На підставі результатів таємного голосування включити до колективу 
авторів роботи «Ресурсовідновлювальні енергокомплекси глибокої утилізації 
теплоти з низькотемпературними конденсаційними поверхнями» канд. техн. наук, 
викладача кафедри обліку та економічного аналізу Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова Бурунсуз Катерину Сергіївну.

Результати голосування:
"за" -  52; "проти" -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

3) На підставі результатів таємного голосування включити до колективу 
авторів роботи «Ресурсовідновлювальні енергокомплекси глибокої утилізації 
теплоти з низькотемпературними конденсаційними поверхнями» канд. техн. наук, 
доцента кафедри турбін Національного університету кораблебудування імені 
адмірала Макарова Радченко Романа Миколайовича.

Результати голосування:
"за" -  52; "проти" -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

4) На підставі результатів таємного голосування включити до колективу 
авторів роботи «Ресурсовідновлювальні енергокомплекси глибокої утилізації 
теплоти з низькотемпературними конденсаційними поверхнями» аспіранта кафедри 
кондиціювання та рефрижерації Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова Портного Богдана Сергійовича.

Результати голосування:
"за" -  52; "проти" -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

III. На підставі результатів голосування рекомендувати роботу 
«Ресурсовідновлювальні енергокомплекси глибокої утилізації теплоти з 
низькотемпературними конденсаційними поверхнями», авторів: Корнієнко В.С., 
Бурунсуз К.С., Радченко Р.М., Портного Б.С. в цілому до участі у конкурсі на 
здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених 2019 року.

Результати голосування: "за" -  52; "проти" -  немає.

2019-3/4 I. Для таємного голосування щодо включення кандидатів до колективу авторів 
роботи для участі у конкурсі на здобуття премії Верховної Ради України для 
молодих вчених 2019 р. призначити лічильну комісію у складі: Михелєв І.Л. 
(голова), Димо Б.В., Жувагіна І.О.
II. 1) На підставі результатів таємного голосування включити до колективу авторів 
роботи "Новітні суднові енергетичні установки на базі термохімічних та воднево- 
металогідридних технологій" канд. техн. наук, доцента кафедри Двигуни 
внутрішнього згорання, установки та технічна експлуатація Митрофанова 
Олександра Сергійовича.

Результати голосування:
"за" -  52; "проти" -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

2) На підставі результатів таємного голосування включити до колективу авторів 
роботи "Новітні суднові енергетичні установки на базі термохімічних та воднево- 
металогідридних технологій" канд. техн. наук, доцента кафедри Двигуни 
внутрішнього згорання, установки та технічна експлуатація Проскуріна Аркадія 
Юрійовича.

Результати голосування:
"за" -  52; "проти" -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.
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3) На підставі результатів таємного голосування включити до колективу авторів 
роботи "Новітні суднові енергетичні установки на базі термохімічних та воднево- 
металогідридних технологій" канд. техн. наук, викладача кафедри Інженерна 
механіка та технологія машинобудування Познанського Андрія Станіславовича.

Результати голосування:
"за" -  52; "проти" -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

4) На підставі результатів таємного голосування включити до колективу авторів 
роботи "Новітні суднові енергетичні установки на базі термохімічних та воднево- 
металогідридних технологій" канд. техн. наук, викладача кафедри Інженерна 
механіка та технологія машинобудування Г алинкіна Юрія Миколайовича.

Результати голосування:
"за" -  52; "проти" -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

III. На підставі результатів голосування рекомендувати роботу "Новітні суднові 
енергетичні установки на базі термохімічних та воднево-металогідридних 
технологій", авторів: Митрофанова О.С., Проскуріна А.Ю., Познанського А.С., 
Галинкіна Ю.М. в цілому до участі у конкурсі на здобуття щорічної премії 
Верховної Ради України для молодих вчених 2019 року.

Результати голосування: "за" -  52 ; "проти" -  немає .

2019-3/5 Визнати роботу канд.техн.наук, доцента Гайші Олександра Олександровича на 
посаді завідувача кафедри вищої математики незадовільною.

Результати голосування: "за" -  47; "проти" -  немає, “утримався” -  5.

2019-3/6 Інформацію про виконання Антикорупційної програми прийняти довідома.

2019-3/7 Обрати завідувача кафедри теоретичної електротехніки та електронних систем, д- 
ра техн. наук, професора Рябенького Воломимира Михайловича заступником 
голови Вченої ради НУК.

2019-3/8-1 1. Вивести зі складу співзасновників періодичного наукового видання НУК 
«Суднобудування та морська інфраструктура» Академію наук суднобудування 
України та Міжнародну академію морських наук, технологій та інновацій.
2. Згідно чинного законодавства повідомити співзасновників щодо рішення 
Вченої ради НУК листом на адреси, що вказані у Договорі про створення вище 
зазначеного періодичного наукового видання.
3. Запросити Батумський навчальний університет навігації (Грузія) увійти до 
складу співзасновників періодичного наукового видання НУК "Суднобудування та 
морська інфраструктура".

2019-3/8-2 1. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Розрахунково-графічні роботи 
з теоретичної механіки. Аналітичне та комп’ютеризоване рішення». Частина1. 
Статика. Кінематика, авторів: М.Р.Ткач, С.О.Моргун, А.С.Познанський, обсяг 201 
стор.

2. Надати навчальному посібнику «Розрахунково-графічні роботи з теоретичної 
механіки. Аналітичне та комп’ютеризоване рішення». Частина1. Статика. 
Кінематика, авторів: М.Р.Ткач, С.О.Моргун, А.С.Познанський гриф 
«Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, як навчальний 
посібник».

2019-3/8-3 Рекомендувати до видання на англійській мові монографії «Механика соединений
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при диффузионной сварке и пайке разнородных материалов в условиях 
пластичности», авторів: Квасницький В.В., Квасницький В.Ф., Єрмолаєв Г.В., 
Матвієнко М.В., обсягом 284 стор.

2019-3/8-4 Рекомендувати до видання монографії «Проектирование подводних носителей 
технологіческого оборудования с использованием функциональных модулей», 
авторів: Пишнєв С.М., Чанг-Ли Ю, обсягом 198 стор.

2019-3/8-5 1. Призначити аспіранту другого року навчання Бутурля Євгену Андрійовичу (тема 
дисертації: «Розробка технології паяння жароміцних нікелевих сплавів суднових 
газових турбін нового покоління», спеціальнісь 132-Матеріалознавство.) другого 
наукового керівника - канд.техн.наук, доцента Матвієнка М.В.

1. Зробити розподіл годин між науковими керівниками: д-ру техн. наук, проф. 
Квасницькому В.Ф. -  40 год. та канд.техн.наук, доц. Матвієнку М.В. -  10 год.

2019-3/8-6 1. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Наука як соціокультурний 
феномен: практикум дисципліни "Філософія науки" для аспірантів та здобувачів 
наукового ступеню PhD (доктор філософії)», авторів: О. В. Патлайчук, 
О. П. Ступак, О. О. Гончарова, обсягом166 стор.
2. Надати навчальному посібнику «Наука як соціокультурний феномен: практикум 
дисципліни "Філософія науки" для аспірантів та здобувачів наукового ступеню PhD 
(доктор філософії)», авторів: О. В. Патлайчук, О. П. Ступак, О. О. Гончарова гриф 
«Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, як навчальний 
посібник».

2019-3/8-7 1. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Історія зарубіжної літератури. 
XVII-XIX століття. Класицизм. Бароко. Просвітництво. Сентименталізм. 
Романтизм. Реалізм.» для фахівців з вищою освітою за спеціальністю 035- 
Філологія, спеціалізації - 035.10 Прикладна лінгвістика, галузь знань - Гуманітарні 
науки, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Автор О.М.Данильчук, обсяг 
122 стор.
2. Надати навчальному посібнику «Наука як соціокультурний феномен: практикум 
дисципліни «Історія зарубіжної літератури. XVII-XIX століття. Класицизм. Бароко. 
Просвітництво. Сентименталізм. Романтизм. Реалізм.», автора О.М.Данильчук, 
обсяг 122 стор. гриф «Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, 
як навчальний посібник».

2019-3/8-8 1. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Історія зарубіжної літератури. 
Антична література» для фахівців з вищою освітою за спеціальністю 035 - 
Філологія, спеціалізації - 035.10 Прикладна лінгвістика, галузь знань 03 - 
Гуманітарні науки, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Автор 
О.М.Данильчук, обсяг 116 стор.
2. Надати навчальному посібнику «Історія зарубіжної літератури. Антична 
література», автора О.М.Данильчук, обсяг 116 стор. гриф «Рекомендовано Вченою 
радою НУК ім. адмірала Макарова, як навчальний посібник».

2019-3/8-9 Рекомендувати до видання монографію «Функціональний стан організму 
спортсменів різних спеціалізацій та вікових груп», авторів: Богуш В.Л., Яцунський 
О.С., обсягом 350 стор.

2019-3/8-10 Рекомендувати до видання матеріалів Всеукраїнської студентської науково- 
практичної конференції «Проблеми соціально-гуманітарних наук» обсягом 21,0 ум. 
друк. арк.

2019-3/8-11 1. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Аспекты логистики аварийно
спасательных подводных работ», авторів А.Я.Казарєзова, А.Ф.Галь, обсягом 10 др. 
арк
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2. Надати навчальному посібнику «Аспекты логистики аварийно-спасательных 
подводных работ», авторів А.Я.Казарєзова, А.Ф.Галь, гриф «Рекомендовано 
Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, як навчальний посібник».

2019-3/8-12 1. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Основи метрології та 
електромагнітних вимірювань», автора О.О.Пальчикова, обсяг 158 стор.

2. Надати навчальному посібнику «Основи метрології та електромагнітних 
вимірювань», автора О.О.Пальчикова гриф «Рекомендовано Вченою радою НУК 
ім. адмірала Макарова, як навчальний посібник».

2019-3/8-13 Затвердити «ПОЛОЖЕННЯ про нагородження почесною відзнакою "Адмірал 
Макаров" Національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова».

2019-3/8-14 Затвердити кафедрі економічної політики та безпеки:
1. Програму нормативної навчальної дисципліни «Політична економія» для 

підготовки «бакалаврів», галузей знань: 05-Соціальні та поведінкові науки, 07- 
Управління та адміністрування; спеціальност ей: 051-Економіка, 071-Облік і 
опадаткування, 072-Фінанси, банківська справа та страхування, 076- 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Р озробник програм и : 
канд.екон.наук Вдовиченко Л.Ю.

2. Програму навчальної дисципліни «Економічна статистика» для підготовки 
«бакалаврів»  за освіт нім и програм ам и : «Економіка підприємств», «Міжнародна 
економіка», «Облік і аудит», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Бізнес 
та приватне підприємництво»; галузей знань: 05-Соціальні та поведінкові науки, 07- 
Управління та адміністрування; спеціальност ей: 051-Економіка, 071-Облік і 
опадаткування, 072-Фінанси, банківська справа та страхування, 076- 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Р озробник програм и : 
канд.екон.наук Марущак С.М.

3. Програму навчальної дисципліни «Економічна статистика» для підготовки 
«бакалаврів»  за освіт ньою  програм ам ою : «Міжнародна економіка»; галузь знань: 
05-Соціальні та поведінкові науки; спеціальніст ь: 051-Економіка. Розробник  
програм и : канд.екон.наук Марущак С.М.

4. Програму навчальної дисципліни «Безпека бізнесу» для підготовки 
«магістрів» за освіт ньою  програм ам ою : «Бізнес та приватне підприємництво»; 
галузь знань: 07-Управління та адміністрування; спеціальніст ь: 076- 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Р озробник програм и : 
канд.екон.наук Марущак С.М.

5. Програму навчальної дисципліни «Ризик, невизначеність, інформація» 
для підготовки «бакалаврів»  за освіт ньою  програм ам ою : «Міжнародна економіка»; 
галузь знань: 05-Соціальні та поведінкові науки; спеціальніст ь: 051-Економіка. 
Р озробник програм и : канд.екон.наук Марущак С.М.

2019-3/8-15
1. Затвердити «Положення про порядок організації та проведення дуального 

навчання у Національному університеті кораблебудування імені адм. Макарова».
2. Затвердити «Положення про стипендіальне забезпечення студентів, 

аспірантів, докторантів Національного університету кораблебудування імені адм. 
Макарова».

3 . «Положення про конкурс на кращого викладача, співробітника у 
Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова»

2019-3/8-16 1. Рекомендувати д-ра техн. наук., професора, зав. кафедрою теорії та 
проектування суден Нєкрасова Валерія Олександровича до нагородження почесним 
званням «Заслужений діяч науки і техніки України».

2. Рекомендувати ст.викладача кафедри теорії та проектування суден Ястребу
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Олексія Петровича до нагородження Грамотою МОН України.
3.Рекомендувати канд.техн.наук, асистента кафедри технології суднобудування 

Воленюк Людмилу Сергіївну до нагородження Подякою МОН України.

2019-3/8-17
Кафедрі суднобудування та ремонту суден Херсонської філії НУК:
1. Перейменувати освітньо-професійну програму «Яхтинг, малі судна та 

водний туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 
13 «Механічна інженерія», спеціальності 135 «Суднобудування» на «Яхти та судна 
для водного туризму» для Херсонської філії НУК.

2. Затвердити освітньо-професійну програму «Яхти та судна для водного 
туризму» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 13 «Механічна 
інженерія», спеціальності 135 «Суднобудування» для Херсонської філії НУК.

3. Затвердити навчальний план підготовки здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти для освітньо-професійної програми «Яхти та судна для водного 
туризму», галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 135 
«Суднобудування» для Херсонської філії НУК.

4. Перейменувати освітньо-професійну програму «Яхтинг, малі судна та 
водний туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 
13 «Механічна інженерія», спеціальності 135 «Суднобудування» на «Яхти та судна 
для водного туризму» для Херсонської філії НУК.

5. Затвердити освітньо-професійну програму «Яхти та судна для водного 
туризму» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 13 «Механічна 
інженерія», спеціальності 135 «Суднобудування» для Херсонської філії НУК.

6. Затвердити навчальний план підготовки здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти для освітньо-професійної програми «Яхти та 
судна для водного туризму», галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 
135 «Суднобудування» для Херсонської філії НУК.

2019-3/8-18 Затвердити «Положення про конкурс «Кращий молодий науковець» Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова».

Р І Ш Е Н Н Я  В Ч Е Н О Ї  Р А Д И

Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова

Протокол № 4 від 29.03.2019р.

№
п/п Р і ш е н н я

2019-4/1 1. Схвалити Науково-дослідну роботу НУК імені адмірала Макарова за 2018 рік.
2. Схвалити Звіт про роботу аспірантури і докторантури у 2018 році.

2019-4/2 Результати підсумків роботи державних екзаменаційних комісій у 2018-2019 н.р. 
взяти до відома.

2019-4/3-1 Рекомендувати ректору НУК ім.адм.Макарова розірвати з Гайшою Олександром 
Олександровичем контракт на посаді завідувача кафедри вищої математики.

2019-4/3-2 Затвердити «Положення про Вчену раду Національного університету
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кораблебудування імені адмірала Макарова».

2019-4/3-3 Присвоїти звання «Почесний член Вченої ради НУК ім.адм.Макарова»:
1) Квасницькому В’ячеславу Федоровичу, д-ру техн. наук, професору, 

завідувачу кафедри зварювального виробництва.
2 ) Попову Олексію Павловичу, д-ру техн. наук, професору, завідувачу 

кафедри механіки та конструювання машин.
3) Рашковському Олександру Сауловичу, д-ру техн. наук, професору, 

завідувачу кафедри технології суднобудування.
4 ) Романовському Георгію Федоровичу - д-ру техн. наук, професору, кафедра 

турбін.

2019-4/3-4 1. Затвердити здобувачу Пирисунько Максиму Андрійовичу тему кандидатської 
дисертації у новій редакції: «Підвищення екологічності та економічності суднової 
енергоустановки охолодженням повітря тепловикористовуючими холодильними 
машинами» (спеціальність 05.05.14 -  холодильна, вакумна та компресорна техніка, 
системи кондиціювання).
2. Призначити здобувачу Пирисунько Максиму Андрійовичу науковим керівником 
- канд.техн.наук, доцента Радченка Р.М.

2019-4/3-5 Затвердити здобувачу Кудіну Олегу Олексійовичу тему кандидатської дисертації 
у новій редакції «Нелінійні регресійні моделі на основі двовимірного 
нормалізуючого перетворення Джонсона» за спеціальністю 01.05.02 -  математичне 
моделювання та обчислювальні методи, науковий керівник д-р техн.наук, професор 
Приходько С.Б.

2019-4/3-6 1. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Практикум з фінансів 
підприємств", авторів: Г.К.Рогов, А.І.Зінченко, О.В.Пащенко, обсяг 6 др. арк.
2. Надати навчальному посібнику «Практикум з фінансів підприємств", авторів: 
Г.К.Рогов, А.І.Зінченко, О.В.Пащенко гриф «Рекомендовано Вченою радою НУК 
ім. адмірала Макарова, як навчальний посібник».

2019-4/3-7 1. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Актуальні питання цивільного 
захисту" авторів: Дубінін В.А, Ізотов В.І., Ляшенко В.В., Маркіна Л.М., Савіна 
О.Ю., Штейн П.В, обсяг 412 стор.
2. Надати навчальному посібнику «Актуальні питання цивільного захисту" авторів: 

Дубінін В.А, Ізотов В.І., Ляшенко В.В., Маркіна Л.М., Савіна О.Ю., Штейн П.В 
гриф «Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, як навчальний 
посібник».

2019-4/3-8 Затвердити програми нормативних дисциплін кафедрі економіки та організації 
виробництва.

2019-4/3-9 Затвердити АКРЕДИТАЦІЙНУ СПРАВУ провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти, пов’язану з підготовкою: фахівців першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти, освітньої програми «Олімпійський та професійний спорт», 
спеціальності 017 -  «Фізична культура і спорт», галузі знань 01 -  
«Освіта/педагогіка».

2019-4/3-10 Затвердити кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін:
1. ЛІЦЕНЗІЙНУ СПРАВУ щодо започаткування нової спеціальності з 

підготовки здобувачів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, галузь 
знань 05-Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053-Психологія.

2. КОНЦЕПЦІЮ освітньої діяльності зі спеціальності 053-Психологія на
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першому (бакалаврському) рівні вищої освіти в НУК ім.адм.Макарова, галузі знань 
05-Соціальні та поведінкові науки, обсяг програми 240 кредитів ЄКТС, строк 
навчання 3р.10м.

3. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ «Психологія» для підготовки 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053-Психологія, 
галузь знань 05-Соціальні та поведінкові науки.

4. ЛІЦЕНЗІЙНУ СПРАВУ щодо започаткування нової спеціальності з 
підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти, галузь знань 
05-Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053-Психологія.

5. КОНЦЕПЦІЮ освітньої діяльності зі спеціальності 053-Психологія на 
другому (магістерському) рівні вищої освіти в НУК ім.адм.Макарова, галузі знань 
05-Соціальні та поведінкові науки, обсяг програми 240 кредитів ЄКТС, строк 
навчання 1р.4м.

6. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ «Психологія» для підготовки 
другому (магістерському) рівня вищої освіти за спеціальністю 053-Психологія, 
галузь знань 05-Соціальні та поведінкові науки.

2019-4/3-11 Затвердити кафедрі дизайну:
1. АКРЕДИТАЦІЙНУ СПРАВУ провадження освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти, пов’язану з підготовкою фахівців першого (бакалаврського) рівні 
вищої освіти освітньо-професійної програми «Дизайн середовища», спеціальності 
022-дизайн, спеціалізації 022.03-дизайн середовища, галузі знань 02-Культура і 
мистецтво.

2. ЗВІТ НУК ім.адм.Макарова про діяльність з підготовки фахівців першого 
(бакалаврського) рівні вищої освіти за ОПП «Дизайн середовища», спеціальності 
022-дизайн, спеціалізації 022.03-дизайн середовища, галузі знань 02-Культура і 
мистецтво.

2019-4/3-12 Затвердити Факультету морського права АКРЕДИТАЦІЙНУ СПРАВУ 
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, пов’язаної з підготовкою 
фахівців першого (бакалаврського) рівні вищої освіти освітньо-професійної 
програми «Право», спеціальність 081-Право, галузь знань 08-Право.

2019-4/3-13 Затвердити кафедрі менеджменту:
1. ЛІЦЕНЗІЙНУ СПРАВУ розширення провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти зі 
спеціальності 073-менеджмент, галузь знань 07-Управління та адміністрування з 
нормативним терміном навчання 1рік 10місяців з ліцензованим обсягом 50 осіб з 
урахуванням терміну навчання.

2. КОНЦЕПЦІЮ освітньої діяльності щодо підготовки фахівців зі 
спеціальності 073-Менеджмент, галузі знань 07-Управління та адміністрування на 
початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти в НУК ім.адм.Макарова, обсяг 
програми 120 кредитів ЄКТС, строк навчання 1р.10м.

3. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ для початкового рівня (короткий 
цикл) вищої освіти, ступеня вищої освіти -  «молодший бакалавр», галузь знань 07- 
управління та адміністрування, спеціальність 073-менеджмент.

4. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки «молодшого бакалавра» за освітньо- 
професійною програмою «Менедж мент організації і адміністрування», галузь 
знань: 07-Управління та адміністрування, спеціальність: 073-Менеджмент, строк 
навчання -  1рік 10міс., форма навчання -  денна; вступ на основі повної загальної 
середньої освіти.

2019-4/3-14 Затвердити навчальні плани:
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1) Н Н ІА Е  - кафедрі автоматики; кафедрі теоретичної електротехніки та 
електронних систем; кафедрі комп’ютеризованих систем управління; кафедрі 
електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів; кафедрі суднових 
електроенергетичних систем; кафедри комп’ютерних технологій та інформаційної 
безпеки; кафедрі імпульсних процесів і технологій.

2) К Н Н І - кафедрі теорії та проектування суден; кафедрі зварювального 
виробництва; кафедрі матеріалознавства та технології металів; кафедрі 
проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів.

3) Н Н М І - кафедрі експлуатація суднових енергетичних установок та 
теплоенергетика; кафедрі інженерної механіки та технології машинобудування; 
кафедрі турбін; кафедрі двигуни внутрішнього згоряння, установки та технічна 
експлуатація; кафедрі рефрижерації та кондиціонування.

4) Н Н ІК Н У П  - кафедрі управління проектами; кафедрі програмного забезпечення 
автоматизованих систем; кафедрі інформаційних управляючих систем та 
технологій:

5) Н Н Г І - кафедрі прикладної лінгвістики; кафедрі теоретичних основ 
олімпійського та професійного спорту.

6) Ф Е М  - кафедрі обліку та економічного аналізу; кафедрі економічної політики та 
безпеки; кафедрі фінансів; кафедрі економіки та організації виробництва.

7) Ф М І - кафедрі морської логістики; кафедрі приладобудування.
8) Ф ЕТБ - кафедрі екології та природоохоронних технологій.

2019-4/3-15 Затвердити навчальні плани кафедрам Херсонської філії НУК: кафедрі суднового 
машинобудування та енергетики, кафедрі зварювання, кафедрі теплотехніки, 
кафедрі інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін, кафедрі 
автоматики та електроустаткування, кафедрі економіки, кафедрі суднобудування та 
ремонту суден.

2019-4/3-16 Затвердити здобувачу Соколову Володимиру Вячеславовичу тему кандидатської 
дисертації «Автоматичне керування просторовим рухом буксируваного підводного 
апарата в умовах невизначеності», спеціальність 05.13.03 -  системи та процеси 
керування, науковий керівник д-р техн. наук, доцент Блінцов О.В.

2019-4/3-17 Затвердити кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін навчальні плани.

2019-4/3-18 Затвердити Факультету економіки моря Освітньо-професійні програми кафедри 
обліку та економічного аналізу та кафедри фінансів.

2019-4/3-19 Затвердити кафедрі фізичного виховання і спорту навчальну програму нормативної 
навчальної дисципліни «Оздоровчі види гімнастики» для підготовки «бакалаврів», 
галузь знань 01-Освіта/Педагогіка, спеціальність 017 - Фізична культура і спорт, 
спеціалізація - Олімпійський та професійний спорт.

2019-4/3-20 Затвердити кафедрі теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 
навчальний план та освітньо-професійну програму «О лім пійський т а проф есійний  
спорт » для підготовки магістрів.

2019-4/3-21 Затвердити кафедрі економічної політики та безпеки Програми нормативної 
навчальної дисципліни «Макроекономіка ІІ» підготовки бакалаврів галузі знань 05 
-  Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051-Економіка, спеціалізація -  
Міжнародна економіка.
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2019-4/3-22 1. Затвердити освітньо-професійні програми «Кораблі та океанотехніка 
«Суднокорпусобудування», «Судноремонт та технічне обслуговування флоту», «Яхт 
та судна для водного туризму» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галу 
знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 135 «Суднобудування» дл 
Херсонської філії НУК.

2.Затвердити освітньо-професійні програми «Суднокорпусобудування 
«Судноремонт та технічне обслуговування флоту», «Яхти та судна для водног 
туризму» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 13 «Механічі 
інженерія», спеціальності 135 «Суднобудування» для Херсонської філії НУК.

3. Затвердити навчальні плани підготовки здобувачів першого (бакалаврськог< 
та другого (магістерського) рівнів вищої освіти з освітньо-професійних програ 
«Кораблі та океанотехніка», «Суднокорпусобудування», «Судноремонт та технічн 
обслуговування флоту», «Яхти та судна для водного туризму», галузі знан 
13 «Механічна інженерія», спеціальності 135 «Суднобудування» для Херсонської філ 
НУК.

Р І Ш Е Н Н Я  В Ч Е Н О Ї  Р А Д И

Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова

Протокол № 5 від 26.04.2019р.

№
п/п Р і ш е н н я

2019-5/1 1. Звіт про роботу Херсонської філії НУК за 2016-2019 рр. директора ХФ НУК, д- 
ра екон. наук, професора НУК Ломоносова А.В. затвердити;
2. Роботу директора ХФ НУК, д-ра екон. наук, професора НУК Ломоносова А.В. 
вважати позитивною.

2019-5/2-1 Затвердити лічильну комісію у складі: Блінцова О.В., Трибулькевич К.Г., Суслова 
В.С.

2019-5/2-2 Включити кандидатуру Філіпішиної Лілії Михайлівни в бюлетень для 
голосування.

2019-5/2-2 Прийняти рішення щодо присвоєння вченого звання Професора по кафедрі 
економіки і організації виробництва ПФ НУК д-ру екон. наук, доценту 
Філіпішиній Лілії Михайлівні згідно результатів таємного голосування: “за” -  49, 
“проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

2019-5/3-1 Включити кандидатуру Макарової Лідії Миколаївни в бюлетень для голосування.
2019-5/3-2

Прийняти рішення щодо присвоєння вченого звання доцента по кафедрі 
програмного забезпечення автоматизованих систем канд. техн. наук Макаровій 
Лідії Миколаївні згідно результатів таємного голосування: “за” -  50, “проти” -  
немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

2019-5/4-1
Включити кандидатуру Фаріонової Тетяни Анатоліївни в бюлетень для
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2019-5/4-2

2019-5/5

голосування.

Прийняти рішення щодо присвоєння вченого звання професора НУК по кафедрі 
програмного забезпечення автоматизованих систем канд. техн. наук, доценту 
Фаріоновій Тетяні Анатоліївні згідно результатів таємного голосування: “за” -  49, 
“проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

Відомості про науково-педагогічних працівників НУК ім.адм.Макарова, які 
планують захистити дисертації до кінця 2021 року прийняти до відома.

Інститут /  Ф акультет /  Ф ілія
на

здобуття
доктора

наук

на здобуття  
кандидата наук

Кораблебудівний навчально-науковий інститут 3 14

Машинобудівний навчально-науковий інститут 6 9

Навчально-науковий інститут автоматики та 
електротехніки

1 9

Навчально-науковий інститут комп’ютерних 
наук та управління проектами

3 7

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 0 3

Факультет економіки моря 4 8

Факультет морської інфраструктури 0 10

Факультет екологічної та техногенної безпеки 1 4

Факультет морського права 1 1

Херсонська філія НУК 1 10

Первомайська філія НУК 0 3

Всього: 21 77

2019-5/6-1 І.Затвердити «Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження 
статусу національного НУК ім.адм.Макарова».
2 . Зазначений документ розмістити на веб-сайті НУК ім.адм.Макарова до 30 квітня 
2019р._________________________________________________________________________

2019-5/6-2 Затвердити Програми фахових вступних випробувань при прийомі на навчання для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «доктор філософії» за спеціальностями:

1. 051 Економіка;
2. 073 Менеджмент;
3. 122 Комп’ютерні науки;
4. 131 Прикладна механіка;
5. 132 Матеріалознавство;
6. 135 Суднобудування
7. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
8. 142 Енергетичне машинобудування;
9. 144 Теплоенергетика;
10. 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
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11. 183 Технології захисту навколишнього середовища;
12. Програма вступного випробування з англійської мови;
13. Програма вступного випробування з філософії.

2019-5/6-3 Інформацію про організацію підготовки до акредитації наукової діяльності 
Університету взяти до відома.

2019-5/6-4
Змінити назву кафедри з «Теоретичної електротехніки та електронних систем» на 
кафедру «Програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації».

2019-5/6-5
Затвердити «Положення про науковий гурток «Молодь у політиці» за напрямом 
«Політологія» Національного університету кораблебудування ім.адм.Макарова».

2019-5/6-6
Затвердити ХФ НУК Положення про студентські наукові гуртки ХФ НУК:

1. «Положення про студентський науковий гурток «Економіко-математичні 
студії» кафедри економіки, керівник гуртка к.е.н., доц. Пулянович О.В.

2. «Положення про студентський науковий гурток «Економічні інновації» 
кафедри економіки, керівник гуртка викладач Огорь Г.М.

3. «Положення про студентський науковий гурток «Актуальні проблеми 
господарського та трудового права» кафедри суспільних наук, керівник гуртка 
викладач Зеленюк І.С.

4. «Положення про студентський науковий гурток «Суднова енергетика» 
кафедри суднового машинобудування та енергетики, керівник гуртка к.т.н., 
доцент Андреєв А. А.

5. «Положення про студентський науковий гурток «Світ обертається навколо 
зварювання» кафедри зварювання, керівник гуртка доцент НУК Лой С.А.

6. «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.

7. «Положення про студентський науковий гурток «Моделювання 
електромеханічних систем в CAD середовищі» кафедри автоматики та 
електрообладнання, керівник гуртка к.т.н., старший викладач Надточий А.В.

8. «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.

2019-5/6-7
1. Рекомендувати до видання навчальний посібник для самостійного вивчення 
дисципліни (російською мовою) «Основи права: практичний курс" авторів: 
Ю.В.Ломжець, М.М.Войнарівський, С.І.Маркін, обсяг 6 др. арк.

2. Надати навчальному посібнику для самостійного вивчення дисципліни 
(російською мовою) «Основи права: практичний курс" авторів: Ю.В.Ломжець, 
М.М.Войнарівський, С.І.Маркін гриф «Рекомендовано Вченою радою НУК ім. 
адмірала Макарова, як навчальний посібник».

2019-5/6-8
Затвердити Факультету морського права:

1. ЛІЦЕНЗІЙНУ СПРАВУщодо започаткування нової спеціальності з 
підготовки здобувачів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: 29 
«Міжнародні відносини», спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії»

2. КОНЦЕПЦІЯ освітньої діяльності зі спеціальності 291 «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» на першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіти в НУК імені адмірала Макарова, галузь знань 
29 «Міжнародні відносини», спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні
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комунікації та регіональні студії», обсяг програми 240 кредитів ЄКТС, строк 
навчання 3 роки і 10 місяців.

3. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ «М іж народні відносини, суспільні 
ком унікації т а регіональн і ст удії»  підготовки фахівців першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії», галузь знань 29 «Міжнародні відносини», 
кваліфікація -  бакалавр з Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії.

4. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки «бакалаврів» за освітньо-професійною 
програмою «М іж народні відносини, суспільні ком унікації т а регіональн і ст удії» 
за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії», галузь знань 29 «Міжнародні відносини», строк навчання -  3рік 10міс., 
форма навчання -  денна; вступ на на основі повної загальної середньої освіти.

2019-5/6-9
Затвердити кафедрі економіки та організації виробництва:

1 . Освітньо-професійну програму «Е коном іка  підприєм ст ва» для підготовки 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 05-Соціальні та 
поведінкові науки, спеціальність: 051- Економіка, кваліфікація: бакалавр з 
економіки.

2 . Освітньо-професійну програму «Е коном іка  підприєм ст ва» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 05-Соціальні та поведінкові 
науки, спеціальність: 051- Економіка, кваліфікація: магістр з економіки.

3 . Освітньо-професійну програму «Б ізнес  т а приват не підприєм ницт во» для 
підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань: 07- 
Управління та адміністрування, спеціальність: 076- Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність, кваліфікація: бакалавр з економіки.

4 . Освітньо-професійну програму «Бізнес т а приват не п ідприєм ницт во» для 
підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань: 07- 
Управління та адміністрування, спеціальність: 076- Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність, кваліфікація: магістр з економіки.

2019-5/6-
10

Затвердити Первомайській філії НУК:
1. СПРАВУ щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти (започаткування нової спеціальності) підготовки фахівців освітнього 
ступеня бакалавр за спеціальністю 123 -  Комп’ютерна інженерія з ліцензованим 
обсягом освітньої послуги 50 осіб.

2 . ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ « К о м п ’ю т ерні сист еми т а  
м ереж і»  підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю123 -  Комп’ютерна інженерія, галузь знань 12-Інформаційні 
технології, спеціальність 123 - Комп’ютерна інженерія, спеціалізація Комп’ютерні 
системи та мережі.

3 . КОНЦЕПЦІЮ освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти із спеціальності 123-Комп’ютерна 
інженерія, галузі знань 12-Інформаційні технології із ліцензованим обсягом 50 
осіб.

20



Р І Ш Е Н Н Я  В Ч Е Н О Ї  Р А Д И

Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова

Протокол № 6 від 31.05.2019р.

№
п/п Р і ш е н н я

2019-6/1 Інформацію щодо моніторингу критеріїв відповідності наукової та науково- 
технічної діяльності для підтвердження статусу національного ВНЗ взяти до 
відома.

2019-6/2 1. проект «Плану поліпшення кадрового забезпечення навчально-наукової 
діяльності в НУК ім.адм.Макарова особами з науковими ступенями доктора та 
кандидата наук, Ph.D» взяти за основу.

2. Керівникам структурних підрозділів надати проректору з наукової роботи 
пропозиції або зауваження до 21 червня 2019 року.

3. Затвердити «План поліпшення кадрового забезпечення навчально-наукової 
діяльності в НУК ім.адм.Макарова особами з науковими ступенями доктора та 
кандидата наук, Ph.D» на засіданні Вченої ради Університету в червні 2019р.

2019-6/3-1 Затвердити лічильну комісію у складі: Бобіна Олег Валерійович, Надточій Ірина 
Ігорівна, Ратушняк Ігор Олександрович.

2019-6/3-2 Включити кандидатуру Блінцова Олександра Володимировича в бюлетень для 
голосування.

2019-6/3-3 Прийняти рішення щодо присвоєння вченого звання професора по кафедрі 
комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки д-ру техн. наук, доценту 
Блінцову Олександру Володимировичу згідно результатів таємного голосування: 
“за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

2019-6/4
Інформацію про хід виконання заходів щодо прийому студентів на перший курс 
взяти до відома.

2019-6/5
Затвердження зміни до «Правил прийому до НУК ім. адм. Макарова у 2019 році».

2019-6/6-1
1. Підтримати пропозицію ректора НУК Трушлякова Є.І. про створення 
«Асоціації випускників та партнерів МКІ/УДМТУ/НУК ім.адм.Макарова» та 
відповідного Благодійного фонду.
2. Проректору з НПРЕЮСП Дубинському О. Ю. підготувати Статут та Положення 
про «Асоціацію випускників та партнерів МКІ/УДМТУ/НУК ім.адм.Макарова» та 
відповідний Благодійний фонд.

2019-6/6-2
Рекомендувати до друку та поширення через мережу Internet «Збірник наукових 
праць Національного університету кораблебудування ім.адм.Макарова» № 3-4, 
2018 р. та міжнародного фахового видання «Суднобудування та морська 
інфраструктура» № 2, 2018 р.

2019-6/6-3 1. Рекомендувати до видання навчальний посібник (англійською мовою) «The 
course of lectures on the philosophy of science for graduate students" авторів: 
О.В.Патлайчук, О. О.Гончарова, обсяг 8.2 др. арк.

2. Надати навчальному посібнику (англійською мовою) «The course of lectures 
on the philosophy of science for graduate students" авторів: О.В.Патлайчук, 
О.О.Гончарова гриф «Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, 
як навчальний посібник».
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2019-6/6-4
1. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Система управління фізичним 
вихованням і спортом в Україні» авторів: Богатирьов К.О., Богуш В.Л., Резніченко 
О.І., обсягом 154 стор.

2. Надати навчальному посібнику «Система управління фізичним вихованням і 
спортом в Україні» авторів: Богатирьов К.О., Богуш В.Л., Резніченко О.І. гриф 
«Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, як навчальний 
посібник».

2019-6/6-5
Затвердити кафедрі прикладної лінгвістики навчальні плани.

2019-6/6-6
1. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Монтаж, налагодження та 
експлуатація зварювального устаткування», авторів: Бугаєнко Б.В., Тубальцев 
А.М, Петренко Л.М., обсягом 134 стор.

2. Надати навчальному посібнику «Монтаж, налагодження та експлуатація 
зварювального устаткування», авторів: Бугаєнко Б.В., Тубальцев А.М., Петренко 
Л.М., гриф «Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, 
як навчальний посібник».

2019-6/6-7
1. Рекомендувати до електронного видання «Русско-украинский словарь 
сварочного производства», автор Бугаєнко Б.В., обсяг 345 стор.
2. Надати «Русско-украинському словарю сварочного производства», автора 
Бугаєнка Б. В. гриф «Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова».

2019-6/6-8
1. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Міцність суднового корпусу і 
його елементів при побудові, спуску та докуванні», авторів: Коростильов Л.І., 
Щедролосєв О.В. обсягом 4 др.арк.

2. Надати навчальному посібнику «Міцність суднового корпусу і його елементів 
при побудові, спуску та докуванні», авторів: Коростильов Л.І., Щедролосєв О.В. 
гриф «Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, як навчальний 
посібник».

2019-6/6-9
Затвердити відкориговану тему кандидатської дисертації здобувачу Рогову 
В ’ячеславу Георгійовичу: «Економічне стимулювання розвитку підприємств 
суднобудування України», спеціальністі 08.00.04 -  економіка та управління 
підприємствамит (за видами економічної діяльності), науковий керівник -  д-р екон. 
наук, доцент Єфімова Г.В.

2019-6/6-
10 Затвердити кафедрі обліку та економічного аналізу навчальні плани.

2019-6/6-
11

Затвердити кафедрі економічної політики та безпеки освітньо-професійні 
програми для підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

2019-6/6-
12

Затвердити відкориговану тему кандидатської дисертації здобувачу Кісаровій 
Альоні Ігорівні: «Підвищення енергоефективності пропульсивної установки з 
кайтом шляхом визначення раціонального параметра узгодження для адаптації 
малообертового двигуна», зі спеціальності 05.05.03 -  двигуни та енергетичні 
установки, науковий керівник -  канд. техн. наук , професор Шостак В.П.

2019-6/6-
13

Затвердити відкориговану тему кандидатської дисертації здобувачу Герасіну 
Олександру Сергійовичу: "Моделі та засоби систем контролю і керування 
мобільними роботами багатоцільового призначення на феромагнітних поверхнях", 
за спеціальністю 05.13.07 -  автоматизація процесів керування, науковий керівник 
-  д-р техн. наук, професор Кондратенко Ю.П.
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2019-6/6-
14

Затвердити «Положення про навчальну та науково-дослідну лабораторію 
інноваційної електроніки (Кремнійова долина НУК)».

2019-6/6-
15

Затвердити Факультету морського права навчальні плани підготовки бакалаврів за 
освітньо-професійною програмою «П раво».

Р І Ш Е Н Н Я  В Ч Е Н О Ї  Р А Д И

Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова

Протокол № 7 від 27.06.2019р.

№
п/п Р і ш е н н я

2019-7/1 1. Інформацію про підготовку НУК ім. адм. Макарова до 2019 -2020 навчального 
року прийняти до відома.
2. Господарчім службам продовжити роботу згідно затвердженого плану робіт.

2019-7/2 Затвердити лічильну комісію у складі: Жук Дмитро Олександрович, Маркіна 
Людмила Миколаївна, Ломжець Юлія Вікторівна.

2019-7/2-1 Включити кандидатуру Парсяк Катерини Володимирівни в бюлетень для 
голосування

2019-7/2-2 Прийняти рішення щодо присвоєння вченого звання ДОЦЕНТА по кафедрі 
економіки Херсонської філії НУК канд. екон. наук Парсяк Катерині 
Володимирівні згідно результатів таємного голосування: “за” -  48, “проти” -  2, 
“недійсних бюлетенів” -  немає.

2019-7/3-1 Включити кандидатуру Рогова Георгія Костянтиновича в бюлетень для 
голосування

2019-7/3-2 Прийняти рішення щодо присвоєння вченого звання ПРОФЕСОРА НУК по 
кафедрі фінансів д-ру екон. наук, доценту Рогову Георгію Костянтиновичу згідно 
результатів таємного голосування: “за” -  50, “проти” -  немає, “недійсних 
бюлетенів” -  немає.

2019-7/4 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 882 від 12.07.2004 р., 
рішення стипендіальної комісії від 26.06.2019р. за № 31.

1. Рекомендувати на призначення академічної стипендії Президента України 
на осінній семестр 2019-2020 н.р. студентів:

Д єдову  А льону А нт онівну (гр .3П 1);
Н ечуєва  Д м ит ра  О лексійовича (гр.6366м).

2. Рекомендувати на призначення академічної стипендії ім. 
М.С.Грушевського на осінній семестр 2019-2020 н.р. студентку Чуприну Н ат алію  
М иколаївну (гр.4531);

3. Рекомендувати на призначення соціальної стипендії Верховної Ради 
України на 2020 календ.рік студентку С ологуб К сенію  П авлівну (гр.3531);

4. Рекомендувати на призначення академічної стипендії Верховної Ради 
України на 2019-2020 н.р. студентів:

Скрипник М арину О легівну (гр.4271);
К равченко А нну Сергіївну (гр.2511);

5. Рекомендувати на призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів 
України на осінній семестр 2019-2020 н.р. студента Устенко А ндр ія  Сергійовича  
(гр.4151).
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2019-7/5 Затвердити «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.».

2019-7/6 1. Затвердити «План поліпшення кадрового забезпечення навчально-наукової 
діяльності в НУК ім. адм. Макарова особами з науковими ступенями доктора та 
кандидата наук, Ph.D».
2 . Активний супровід та контроль за виконанням плану покласти на проректора 
наукової роботи, професора Блінцова В.С.

2019-7/7 1. Затвердити зміни до Правил прийому до НУК ім. адм. Макарова у 2019 році.
2. Затвердити зміни до Правил Прийому до Коледжу корабелів НУК ім. адм. 
Макарова у 2019р.;
3. Затвердити зміни до Правил Прийому до Первомайського коледжу НУК ім. адм. 
Макарова у 2019р.;

2019-7/8-1 Підтримати колектив авторів: Воробієнко Петро Петрович, Даник Юрій 
Григорович, Корнейко Олександр Васильович, Мамченко Сергій Миколайович, 
Новіков Олексій Миколайович, Оксіюк Олександр Глібович, Руснак Іван 
Степанович, Телелим Василь Максамович для 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 підготовки фахівців для сектору безпеки і 
оборони України з кібербезпеки».

2019-7/8-2 Відрахувати аспірантів І року очної форми підготовки: Біленького О.О., 
Морванюка К.С., Підлубного Д.О. за академічну заборгованість та порушення 
строків виконання індивідуального плану.

2019-7/8-3 1. Рекомендувати до видання навчальний посібник з дисципліни «Джерела та 
системи теплопостачання промислових та комунальних об’єктів» за спеціальністю 
144-Теплоенергетика, авторів Луняка К.В., Димо Б.В., Корнієнко В.С., Коновалов 
Д.В., обсягом 6 др. арк.
2 . Надати навчальному посібнику з дисципліни «Джерела та системи 
теплопостачання промислових та комунальних об’єктів» за спеціальністю 144- 
Теплоенергетика, авторів Луняка К.В., Димо Б.В., Корнієнко В.С., Коновалов Д.В. 
гриф «Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, як навчальний 
посібник».

2019-7/8-4 1. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Технологія використання 
робочих речовин на судні», автор Кісєтов Ю.В., обсяг 147 стор.
2. Надати навчальному посібнику «Технологія використання робочих речовин на 
судні», автор Кісєтов Ю.В. гриф «Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала 
Макарова, як навчальний посібник».

2019-7/8-5 1. Затвердити здобувачу Манзюку Антону Юрійовичу відкориговану тему 
кандидатської дисертації «Підвищення енергоефективності пропульсивної 
установки шляхом застосування утилізаційного гребного турбозубчастиго 
агрегата», спеціальність 05.05.03 -  двигуни та енергетичні установки.

2. В зв’язку зі зміною напряму кандидатської дисертації змінити здобувачу 
Манзюку Антону Юрійовичу наукового керівника та призначити науковим 
керівников канд.техн.наук, доцента Личка Богдана Михайловича.

2019-7/8-6 1. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Соціологія», авторів Бобіна 
О.В., Коростильова І.В., Кравчук О.Ю., Матвієнко Л.В., Сонечко О.С., Ткаченко 
А.В., Федоренко М.О., Шаповалова І.В., обсягом 247 стор.
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2. Надати навчальному посібнику «Соціологія», авторів Бобіна О.В., 
Коростильова І.В., Кравчук О.Ю., Матвієнко Л.В., Сонечко О.С., Ткаченко А.В., 
Федоренко М.О., Шаповалова І.В. гриф «Рекомендовано Вченою радою НУК ім. 
адмірала Макарова, як навчальний посібник».

2019-7/8-7
1. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Інтелектуальний капітал 
підприємства», авторів Коваленко М.А., Ломоносов А.В., Ломоносова О.Е., 
Житченко Г.О., обсягом 422 стор.

2. Надати навчальному посібнику «Інтелектуальний капітал підприємства», 
авторів Коваленко М.А., Ломоносов А.В., Ломоносова О.Е., Житченко Г.О. гриф 
«Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, як навчальний 
посібник».

2019-7/8-8
1. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Економічний глосарій», 
авторів Гурченков О.П., Гусаніна Н.П., Майстренко О.М., обсягом 153 стор.
2. Надати навчальному посібнику «Економічний глосарій», авторів Гурченков 
О.П., Гусаніна Н.П., Майстренко О.М. гриф «Рекомендовано Вченою радою НУК 
ім. адмірала Макарова, як навчальний посібник».

2019-7/8-9
Продовжити аспірантці з відривом від виробництва Боднарчук Юлії Сергіївні 
термін підготовки на 130 календарних днів (з 13.07.2019р. по 19.11.2019р.).

2019-7/8-
10

Затвердити «Положення про Кораблебудівний навчально-науковий інститут НУК 
ім. адмірала Макарова».

2019-7/8-
11

1. Дозволити канд.техн.наук, доценту Черно О лександру Олександровичу 
наукове керівництво здобувачами освітньо - наукового ступеня РИБ (доктор 
філософії) за спеціальністю 141 -електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка.
2.  Дозволити канд.техн.наук, доценту Ж уку О лександру К ириловичу наукове 
керівництво здобувачами освітньо - наукового ступеня PhD (доктор 
філософії) за спеціальністю  141- електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка.

3. Дозволити канд.техн.наук, доценту Білю ку Івану Сергійовичу наукове 
керівництво здобувачами освітньо - наукового ступеня PhD (доктор 
філософії) за спеціальністю  141- електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка.

2019-7/8-
12

Дозволити наукове керівництво здобувачами освітньо- наукового ступеня РИБ 
(доктор філософії) за спеціальністю 122-«Комп’ю терні науки» канд.фіз- 
мат.наук, доценту Л атанській Л ю дмилі Олексіївні.

2019-7/8-
13

Дозволити канд.техн.наук, доценту Л ичку Богдану М ихайловичу наукове 
керівництво аспірантами за спеціальністю 05.05.03 -  двигуни та енергетичні 
установки (для завершення роботи над кандидатською дисертацією здобувача 
Манзюка А. Ю.).

2019-7/8-
14

Підтримати ініціативу щодо призначення професійного свята «Дня 
Суднобудівника».

2019-7/8-
15

Затвердити Херсонській філії НУК ім.адм.Макарова Акредитаційну справу, Звіт 
про діяльність щодо підготовки «магістрів» та ОПП «Менеджмент організацій та 
адміністрування» з галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

2019-7/8-
16

Рекомендувати до друку та поширення через мережу Intemet «Збірник наукових 
праць Національного університету кораблебудування ім. адм.Макарова» № 1,2019
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р.

Р І Ш Е Н Н Я  В Ч Е Н О Ї  Р А Д И

Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова

Протокол № 8 від 30.08.2019р.

№
п/п Р і ш е н н я

2019-8/1-1 Включити в бюлетень для голосування щодо обрання на посади:

№ Прізвище, ім’я та по батькові Обрання на посаду
1. ДРОЗД Оксана Володимирівна декан Енерготехнічного факультету 

(Херсонська філія)
2. ЛІТВАК Сергій Михайлович декан Факультету екологічної та техногенної 

безпеки
3. ХАРИТОНОВ Юрій Миколайович декан Факультету морської інфраструктури
4. ВАСИЛЬЄВ Ярослав Васильович професор кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін
5. ГУРОВ Анатолій Петрович професор кафедри автоматики
6. ДРАГ АН Станіслав Володимирович професор кафедри зварювального виробництва
7. ЄПІФАНОВ Олександр 

Анатолійович
професор кафедри технічної теплофізики та 
суднових паровиробних установок

8. ЖУК Олександр Кирилович професор кафедри програмована 
електроніка,електротехніка і телекомунікації

9. КОСТІН Олександр Михайлович професор кафедри зварювального виробництва
10. НАКОНЕЧНИЙ Ігор Володимирович професор кафедри екології та 

природоохоронних технологій
11. РОМАНОВСЬКИЙ Георгій 

Федорович професор кафедри турбін

12. ТИМЧЕНКО Віктор Леонідович професор кафедри морського приладобудування
13.

ЛІТВІНОВА Марина Борисівна
професор кафедри інформаційних технологій та 
фізико-математичних дисциплін (Херсонська 
філія)

14. МИХАЛІЧЕНКО Павло Євгенович професор кафедри автоматики та 
електроустаткування (Херсонська філія)

15. ФІЛІПІШИНА Лілія Михайлівна професор кафедри економіки і організації 
виробництва (Первомайська філія)

16. ДИМО Борис Васильович завідувач кафедри технічної теплофізики та 
суднових паровиробних установок

17. ДУБОВИЙ Олександр Миколайович завідувач кафедри матеріалознавства і 
технології металів

18. КАЗАРЄЗОВ Анатолій Якович завідувач кафедри морської логістики
19. ЛОМЖЕЦЬ Юлія Вікторівна завідувач кафедри морського та господарського 

права
20. ПОГОРЕЛОВА Олена 

Володимирівна завідувач кафедри обліку і економічного аналізу

21. ПРИХОДЬКО Сергій Борисович завідувач кафедри програмного забезпечення 
автоматизованих систем

22. ТРОХИМЕНКО Ганна Григорівна завідувач кафедри екології та 
природоохоронних технологій

23. ФЕДОРЕНКО Тетяна Миколаївна завідувач кафедри теорії та історії держави і 
права

24. ШЕВЦОВ Анатолій Павлович завідувач кафедри системотехніки морської
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інфраструктури і енергетичного менеджменту
25.

ГУЧЕК Петро Йосипович
завідувач кафедри інформаційних технологій та 
фізико-математичних дисциплін (Херсонська 
філія)

26. КОНОВАЛОВ Дмитро Вікторович завідувач кафедри теплотехніки (Херсонська 
філія)

27. КОЗІЦЬКА Наталя Олександрівна завідувач кафедри обліку і економічного аналізу 
(Первомайська філія)

28. НЕСТЕРЕНКО Вікторія 
Валентинівна

завідувач кафедри енергетичного 
машинобудування (Первомайська філія)

29. БОЙКО Євгенія Олександрівна доцент кафедри обліку і економічного аналізу
30. ВОЗНИЙ Олександр Михайлович доцент кафедри управління проектами
31. ГАВРИЛОВ Сергій Олексійович доцент кафедри автоматики
32. ГРИЧ Артем Вікторович доцент кафедри кондиціювання та рефрижерації
33. ДАНИЛЬЧУК Ольга Михайлівна доцент кафедри прикладної лінгвістики
34. ДМИТРИЧЕНКО Ігор 

Володимирович доцент кафедри теорії та історії держави і права
35. ДУБИЩ Віктор Андрійович доцент кафедри техногенної та цивільної 

безпеки
36. ЖУКОВА Олена Юріївна доцент кафедри економіки та організації 

виробництва
37. ЗІНЧЕНКО Андрій Ігорович доцент кафедри фінансів
38. КІМСТАЧ Олег Юрійович доцент кафедри суднових електроенергетичних 

систем
39. КОЗИРЕВ Сергій Сергійович доцент кафедри комп'ютерних технологій та 

інформаційної безпеки
40. КОМИШНІК Валерій Іванович доцент кафедри економіки та організації 

виробництва
41. КОРНІЄНКО Оксана Петрівна доцент кафедри економіки та організації 

виробництва
42. КОСТЮЧЕНКО Віталій Іванович доцент кафедри суднових електроенергетичних 

систем
43. МЕЛЬНИЧУК Світлана Сергіївна доцент кафедри екології та природоохоронних 

технологій
44. МОРГУН Сергій Олександрович доцент кафедри інженерної механіки та 

технології машинобудування
45. ПРИХОДЬКО Катерина Сергіївна доцент кафедри інформаційних управляючих 

систем та технологій
46. СТАВИНСЬКИЙ 

Ростислав Андрійович
доцент кафедри суднових електроенергетичних 
систем

47. ТРУНІН Костянтин Станіславович доцент кафедри менеджменту
48. УШКАРЕНКО Олександр Олегович доцент кафедри програмована 

електроніка,електротехніка і телекомунікації
49. ФАРІОНОВ Анатолій Михайлович доцент кафедри технології суднобудування
50. ФЕДОРЕНКО 

Михайло Олександрович
доцент кафедри соціально -гуманітарних 
дисциплін

51. КАЛІНІЧЕНКО Іван Володимирович доцент кафедри теплотехніки (Херсонська 
філія)

52. КОРНІЄНКО Вікторія Сергіївна доцент кафедри теплотехніки (Херсонська 
філія)

53. МАТВІЄНКО Максим Валентинович доцент кафедри зварювання (Херсонська філія)
54. НАДТОЧИЙ Анатолій Вікторович доцент кафедри автоматики та 

електроустаткування (Херсонська філія)
55. АНАСТАСЕНКО 

Сергій Миколайович
доцент кафедри теплоенергетики та технологій 
машинобудування (Первомайська філія)

56. ГРИЩЕНКО Олена Валентинівна доцент кафедри обліку і економічного аналізу 
(Первомайська філія)

57. МІГАЙ Наталя Борисівна доцент кафедри економіки і організації 
виробництва (Первомайська філія)

58. ВІННИЧЕНКО Ірина Леонідівна старший викладач кафедри комп’ютеризовані 
системи управління

59. ПОЗНАНСЬКИЙ старший викладач кафедри інженерної механіки
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Андрій Станіславович та технології машинобудування

2019-8/1-2 Затвердити лічильну комісію у складі: Богатирьов Костянтин Олександрович, 
Трибулькевич Катерина Георгіївна, Фаріонова Тетяна Анатоліївна

2019-8/1-3 1. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ДРОЗД Оксану 
Володимирівну обранною за конкурсом на посаду декана Енерготехнічного 
факультету (Херсонська філія) згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, 
“проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

2. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ЛІТВАК Сергія 
Михайловича обраним за конкурсом на посаду декан Факультету екологічної та 
техногенної безпеки згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  
немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

3. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ХАРИТОНОВА Юрія 
Миколайовича обраним за конкурсом на посаду декан Факультету морської 
інфраструктури згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  
немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

4. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ДИМО Бориса 
Васильовича обраним за конкурсом на посаду завідувача кафедри технічної 
теплофізики та суднових паровиробних установок згідно результатів таємного 
голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

5. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ДУБОВОГО Олександра 
Миколайовича обраним за конкурсом на посаду завідувача кафедри 
матеріалознавства і технології металів згідно результатів таємного голосування: 
“за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

6. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати КАЗАРЄЗОВА Анатолія 
Яковича обраним за конкурсом на посаду завідувача кафедри морської логістики 
згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних 
бюлетенів” -  немає.

7. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ЛОМЖЕЦЬ Юлію 
Вікторівну обранною за конкурсом на посаду завідувача кафедри морського та 
господарського права згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  
немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

8. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ПОГОРЕЛОВУ Олену 
Володимирівну обранною за конкурсом на посаду завідувача кафедри обліку і 
економічного аналізу згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  
немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

9. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ПРИХОДЬКО Сергія 
Борисовича обраним за конкурсом на посаду завідувача кафедри програмного 
забезпечення автоматизованих систем згідно результатів таємного голосування: 
“за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

10. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ТРОХИМЕНКО Ганну 
Григорівну обранною за конкурсом на посаду завідувача кафедри екології та 
природоохоронних технологій згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, 
“проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

11. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ФЕДОРЕНКО Тетяну 
Миколаївну обранною за конкурсом на посаду завідувача кафедри теорії та історії 
держави і права згідно результатів таємного голосування: “за” -  51, “проти” -  1, 
“недійсних бюлетенів” -  немає.

12. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ШЕВЦОВА Анатолія 
Павловича обраним за конкурсом на посаду завідувача кафедри системотехніки 
морської інфраструктури і енергетичного менеджменту згідно результатів таємного 
голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

13. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ГУЧЕК Петра
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Йосиповича обраним за конкурсом на посаду завідувача кафедри інформаційних 
технологій та фізико-математичних дисциплін (Херсонська філія) згідно 
результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних 
бюлетенів” -  немає.

14. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати КОНОВАЛОВА Дмитра 
Вікторовича обраним за конкурсом на посаду завідувача кафедри теплотехніки 
(Херсонська філія) згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  
немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

15. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати КОЗІЦЬКУ Наталю 
Олександрівну обранною за конкурсом на посаду завідувача кафедри обліку і 
економічного аналізу (Первомайська філія) згідно результатів таємного 
голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

16. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати НЕСТЕРЕНКО 
Вікторію Валентинівну обранною за конкурсом на посаду завідувача кафедри 
енергетичного машинобудування (Первомайська філія) згідно результатів таємного 
голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

17. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ВАСИЛЬЄВА Ярослава 
Васильовича обраним за конкурсом на посаду професора кафедри соціально- 
гуманітарних дисциплін згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, 
“проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

18. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ГУРОВА Анатолія 
Петровича обраним за конкурсом на посаду професора кафедри автоматики згідно 
результатів таємного голосування: “за” -  51, “проти” -  1, “недійсних бюлетенів” -  
немає.

19. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ДРАГАНА Станіслава 
Володимировича обраним за конкурсом на посаду професора кафедри 
зварювального виробництва згідно результатів таємного голосування: “за” -  51, 
“проти” -  1, “недійсних бюлетенів” -  немає.

20. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ЄПІФАНОВА 
Олександра Анатолійовича обраним за конкурсом на посаду професора кафедри 
технічної теплофізики та суднових паровиробних установок згідно результатів 
таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

21. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ЖУКА Олександра 
Кириловича обраним за конкурсом на посаду професора кафедри програмована 
електроніка, електротехніка і телекомунікації згідно результатів таємного 
голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

22. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати КОСТІНА Олександра 
Михайловича обраним за конкурсом на посаду професора кафедри зварювального 
виробництва згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, 
“недійсних бюлетенів” -  немає.

23. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати НАКОНЕЧНОГО Ігоря 
Володимировича обраним за конкурсом на посаду професора кафедри екології та 
природоохоронних технологій згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, 
“проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

24. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати РОМАНОВСЬКОГО 
Георгія Федоровича обраним за конкурсом на посаду професора кафедри турбін 
згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних 
бюлетенів” -  немає.

25. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ТИМЧЕНКО Віктора 
Леонідовича обраним за конкурсом на посаду професора кафедри морського 
приладобудування згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  
немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

26. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ЛІТВІНОВУ Марину
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Борисівну обранною за конкурсом на посаду професора кафедри інформаційних 
технологій та фізико-математичних дисциплін (Херсонська філія) згідно 
результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних 
бюлетенів” -  немає.

27. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати МИХАЛІЧЕНКО Павла 
Євгеновича обраним за конкурсом на посаду професора кафедри автоматики та 
електроустаткування (Херсонська філія) згідно результатів таємного голосування: 
“за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

28. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ФТЛТПТШИНУ Лілію 
Михайлівну обранною за конкурсом на посаду професора кафедри економіки і 
організації виробництва (Первомайська філія) згідно результатів таємного 
голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

29. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати БОЙКО Євгенію 
Олександрівну обранною за конкурсом на посаду доцента кафедри обліку і 
економічного аналізу згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  
немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

30. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ВОЗНОГО Олександра 
Михайловича обраним за конкурсом на посаду доцента кафедри управління 
проектами згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, 
“недійсних бюлетенів” -  немає.

31. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ГАВРИЛОВА Сергія 
Олексійовича обраним за конкурсом на посаду доцента кафедри автоматики згідно 
результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних 
бюлетенів” -  немає.

32. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ГРИЧА Артема 
Вікторовича обраним за конкурсом на посаду доцента кафедри кондиціювання та 
рефрижерації згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, 
“недійсних бюлетенів” -  немає.

33. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ДАНИЛЬЧУК Ольгу 
Михайлівну обранною за конкурсом на посаду доцента кафедри прикладної 
лінгвістики згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, 
“недійсних бюлетенів” -  немає.

34. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ДМИТРИЧЕНКО Ігоря 
Володимировича обраним за конкурсом на посаду доцента кафедри теорії та 
історії держави і права згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти”
-  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

35. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ДУБІНІНА Віктора 
Андрійовича обраним за конкурсом на посаду доцента кафедри техногенної та 
цивільної безпеки згідно результатів таємного голосування: “за” -  51, “проти” -  1, 
“недійсних бюлетенів” -  немає.

36. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ЖУКОВУ Олену 
Юріївну обранною за конкурсом на посаду доцента кафедри економіки та 
організації виробництва згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти”
-  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

37. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ЗІНЧЕНКО Андрія 
Ігоровича обраним за конкурсом на посаду доцента кафедри фінансів згідно 
результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних 
бюлетенів” -  немає.

38. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати КІМСТАЧ Олега 
Юрійовича обраним за конкурсом на посаду доцента кафедри суднових 
електроенергетичних систем згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, 
“проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

39. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати КОЗИРЕВА Сергія
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Сергійовича обраним за конкурсом на посаду доцента кафедри комп'ютерних 
технологій та інформаційної безпеки згідно результатів таємного голосування: “за”
-  52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

40. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати КОМИШНІКА Валерія 
Івановича обраним за конкурсом на посаду доцента кафедри економіки та 
організації виробництва згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти”
-  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

41. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати КОРНІЄНКО Оксану 
Петрівну обранною за конкурсом на посаду доцента кафедри економіки та 
організації виробництва згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти”
-  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

42. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати КОСТЮЧЕНКО Віталія 
Івановича обраним за конкурсом на посаду доцента кафедри суднових 
електроенергетичних систем згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, 
“проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

43. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати МЕЛЬНИЧУК Світлану 
Сергіївну обранною за конкурсом на посаду доцента кафедри екології та 
природоохоронних технологій згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, 
“проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

44. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати МОРГУН Сергія 
Олександровича обраним за конкурсом на посаду доцента кафедри інженерної 
механіки та технології машинобудування згідно результатів таємного голосування: 
“за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

45. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ПРИХОДЬКО Катерину 
Сергіївну обранною за конкурсом на посаду доцента кафедри інформаційних 
управляючих систем та технологій згідно результатів таємного голосування: “за” -  
52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

46. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати СТАВИНСЬКОГО 
Ростислава Андрійовича обраним за конкурсом на посаду доцента кафедри 
суднових електроенергетичних систем згідно результатів таємного голосування: 
“за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

47. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ТРУНІНА Костянтина 
Станіславовича обраним за конкурсом на посаду доцента кафедри менеджменту 
згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних 
бюлетенів” -  немає.

48. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати УШКАРЕНКО 
Олександра Олеговича обраним за конкурсом на посаду доцента кафедри 
програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації згідно результатів 
таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

49. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ФАРІОНОВА Анатолія 
Михайловича обраним за конкурсом на посаду доцента кафедри технології 
суднобудування згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  
немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

50. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ФЕДОРЕНКО Михайла 
Олександровича обраним за конкурсом на посаду доцента кафедри соціально- 
гуманітарних дисциплін згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, 
“проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

51. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати КАЛІНІЧЕНКО Івана 
Володимировича обраним за конкурсом на посаду доцента кафедри теплотехніки 
(Херсонська філія) згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  
немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

52. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати КОРНІЄНКО Вікторію 
Сергіївну обранною за конкурсом на посаду доцента кафедри теплотехніки
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(Херсонська філія) згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  
немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

53. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати МАТВІЄНКО Максима 
Валентиновича обраним за конкурсом на посаду доцента кафедри зварювання 
(Херсонська філія) згідно результатів таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  
немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

54. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати НАДТОЧОГО Анатолія 
Вікторовича обраним за конкурсом на посаду доцента кафедри автоматики та 
електроустаткування (Херсонська філія) згідно результатів таємного голосування: 
“за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

55. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати АНАСТАСЕНКО Сергія 
Миколайовича обраним за конкурсом на посаду доцента кафедри теплоенергетики 
та технологій машинобудування (Первомайська філія) згідно результатів таємного 
голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

56. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ГРИЩЕНКО Олену 
Валентинівну обранною за конкурсом на посаду доцента кафедри обліку і 
економічного аналізу (Первомайська філія) згідно результатів таємного 
голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

57. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати МІГАЙ Наталю 
Борисівну обранною за конкурсом на посаду доцента кафедри економіки і 
організації виробництва (Первомайська філія) згідно результатів таємного 
голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

58. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ВІННИЧЕНКО Ірину 
Леонідівну обранною за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри 
комп’ютеризовані системи управління згідно результатів таємного голосування: 
“за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

59. Затвердити протокол лічильної комісії та вважати ПОЗНАНСЬКОГО 
Андрія Станіславовича обраним за конкурсом на посаду старшого викладача 
кафедри інженерної механіки та технології машинобудування згідно результатів 
таємного голосування: “за” -  52, “проти” -  немає, “недійсних бюлетенів” -  немає.

Результати голосування -  одноголосно.

2019-8/1-4 1. Затвердити протокол лічильної комісії щодо результатів таємного голосування 
про обрання на посаду завідувача кафедри вищої математики:

1) МАЙБОРОДА Олександр Валерійович, результати таємного 
голосування: “за” -  15, “проти” -  34, “недійсних бюлетенів” -  3.

2) НЄДЕЛЬКО Євген Юрійович, результати таємного голосування:
“за” -  34, “проти” -  15, “недійсних бюлетенів” -  3.

2. Вважати Нєделько Євгена Юрійовича обраним за конкурсом на посаду 
завідувача кафедри вищої математики.

Результати голосування -  одноголосно.

2019-8/2-1 Включити кандидатуру Козлова Олексія Валерійовича в бюлетень для 
голосування.

2019-8/2-2
Прийняти рішення щодо присвоєння вченого звання ДОЦЕНТА по кафедрі 
комп’ютеризовані системи управління канд. техн. наук Козлову Олексію 
Валерійовичу згідно результатів таємного голосування: “за” -  48, “проти” -  немає, 
“недійсних бюлетенів” -  4.

2019-8/3
Затвердити план роботи Вченої ради на 2019-2020 навч.рік.

2019-8/4-1 Підтримати рішення вченої ради Кораблебудівного навчально-наукового
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інституту (протокол №11 від 28.08.2019р.) щ одо реструктуризації кафедри 
«Конструкції та  м еханіки судна» в «кафедру будівельної м еханіки та  конструкції 
корпусу корабля» та «Н авчально-науковий центр Гідромеханіки».

2019-8/4-2
I. Д озволити наступним навчально-науковим  працівникам  Н У К  імені адмірала 

М акарова, мати навчальне навантаж ення 180 годин на навчальний рік на 1,0 ставку 
з вересня 2019 р. по 31 серпня 2020 р.:

1. Вінніченко Ірині Леонідівні -  канд. техн. наук, ст. викладачу кафедри комп’ютерних 
систем управління, Навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки;

2. Гончаровій Олені Олександрівні -  канд. філос. наук, ст. викладачу кафедри 
філософії та культурології, Гуманітарного навчально-наукового інституту;

3. Васильєву Ярославу Васильовичу -  д-р. психол. наук, професору, професору 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Гуманітарного навчально-наукового 
інституту;

4. Подаєнко Марині Юріївні -  асистенту кафедри системотехніки морської 
інфраструктури і енергетичного менеджменту, Факультету морської інфраструктури;

5. Зайцеву Дмитру Володимировичу -  канд. техн. наук, доценту, Кораблебудівного 
навчально-наукового інституту;

6. Маркіній Людмилі Миколаївні -  канд. техн. наук, доценту, зав. каф. безпеки 
життєдіяльності та цивільного захисту, Факультету екологічної та техногенної безпеки.

7. Лабарткава Олександру Володимировичу -  канд. техн. наук, доценту без вченого 
звання каф. зварювального виробництва, Кораблебудівного навчально-наукового 
інституту;

8. Гричу Артему Вікторовичу -  к.т.н., доценту без вченого звання каф. кондиціювання 
та рефрижерації, Машинобудівного навчально-наукового інституту;

II . Н ауково-педагогічним  працівникам  по заверш енню  навчального року, 
надати звіти  про виконання індивідуального плану науково-педагогічної роботи на 
засіданні вченої (наукової, науково-технічної) ради інституту (факультету).

III . Контроль за  виконанням  покласти на прорект ора з  науково-педагогічної 
роботи.

2019-8/4-3 Інформацію  про попередні результати вступної кампанії 2019 р. прийняти 
довідома.

2019-8/4-4
1) За результатам и голосування підтримати виконання проекту та  надіслати 

науковий проект «Н овітні технології створення функціональних напилених 
покриттів у суднобудуванні», науковий керівник проекту К арпеченко А.А. для 
проходж ення другого етапу конкурсного відбору до Д епартам енту науково- 
технічного розвитку М іністерства освіти і науки України.

2) За результатам и голосування підтримати виконання проекту та  надіслати 
науковий проект «Розробка інноваційних енергоустановок на базі роторно- 
порш невих розш ирю вальних двигунів для підводних технічних засобів», науковий 
керівник проекту М итроф анов О.С. для проходж ення другого етапу конкурсного 
відбору до Д епартам енту науково-технічного розвитку М іністерства освіти і науки 
України.

3) За результатам и голосування підтримати виконання проекту та  надіслати 
науковий проект «А паратно -  циф ровий комплекс для визначення вібраційних 
характеристик елементів суднових та стаціонарних теплових двигунів», науковий 
керівник проекту Галинкін  Ю .М . для проходж ення другого етапу конкурсного 
відбору до Д епартам енту науково-технічного розвитку М іністерства освіти і науки 
України.

4) За результатам и голосування підтримати виконання проекту та  надіслати
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науковий проект «Інструменти нейросеміотичного програмування в українському 
кінодискурсі», науковий керівник проекту Щ ербак О.В. для проходж ення другого 
етапу конкурсного відбору до Д епартам енту науково-технічного розвитку 
М іністерства освіти і науки У країни.

5) За результатам и голосування підтримати виконання проекту та  надіслати 
науковий проект «Ф ормування інноваційної моделі розвитку аквакультури в 
системі забезпечення глобальної продовольчої безпеки», науковий керівник 
проекту Гриш ина Н.В. для проходж ення другого етапу конкурсного відбору до 
Д епартам енту науково-технічного розвитку М іністерства освіти і науки України.

6) За результатам и голосування підтримати виконання проекту та  надіслати 
науковий проект «Інформ аційне моделю вання проектів розвитку муніципальної 
інфраструктури», науковий керівник проекту Ч ернова Л.С. для проходж ення 
другого етапу конкурсного відбору до Д епартам енту науково-технічного розвитку 
М іністерства освіти і науки У країни.

7) За результатам и голосування підтримати виконання проекту та  надіслати 
науковий проект «Розробка концепції глибокої утилізації теплоти  енергоустановок 
на основі низькотемпературної конденсації для суден і кораблів», науковий 
керівник проекту Радченко Р.М . для проходж ення другого етапу конкурсного 
відбору до Д епартам енту науково-технічного розвитку М іністерства освіти і науки 
У країни.

2019-8/4-5 1) Звіт прийняти. Н адіслати звіт стипендіата кандидата технічних наук Боброва 
М аксима М иколайовича до Д иректорату науки М О Н  У країни.

2)  Звіт прийняти. Н адіслати зв іт  стипендіата кандидата технічних наук, доцента 
П роскуріна А ркадія Ю рійовича до Д иректорату науки М О Н  У країни.

2019-8/4-6 Затвердити Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради Д  38.060.01 у Н У К 
ім .адм .М акарова за  період з 22.12.2016р. по 30.08.2019р.

2019-8/4-7
Інформацію  проректора з науково-педагогічної роботи, економічних, 

ю ридичних та соціальних питань Д убинського О.Ю . про виконання закупівель 
товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб У ніверситету у 2019 році прийняти 
довідома.

2019-8/4-8
Затвердити канд. техн. наук Ф ордую  Сергію  Георгійовичу тем у докторської 

дисертації „Н ауково-технічні основи підвищ ення ефективності трансф ормації 
теплоти в промислових установках автономного енергозбереж ення” за 
спеціальністю  05.14.06 -тех н іч н а  теплоф ізика та  пром ислова теплотехніка. 
Н ауковий консультант -  д-р техн. наук, проф. Радченко М.І.

2019-8/4-9
1. Реком ендувати канд.техн.наук, доцента, доцента каф едри ТТ і СП У  К узнецова 

Валерія В алерійовича до вступу в докторантуру Н У К  у 2019р.
2. Затвердити К узнецову Валерію  В алерійовичу тему докторської дисертації 

«Розвиток науково-технічних основ підвищ ення ефективності і компактності 
енергетичних установок інтенсифікацією  теплопередачі в їх  елементах». 
П ризначити науковим консультантом  д-ра техн.наук, проф есора Ш евцова А.П.

2019-8/4-
10

1. Реком ендувати канд.техн.наук, доцента, доцента кафедри М іТ М  К арпеченка 
А нтона А натолійовича до вступу в докторантуру Н У К у 2019р.

2. Затвердити К арпеченку А нтону А натолійовичу тем у докторської дисертації 
«Розробка теоретичних і технологічних основ підвищ ення ф ізико-м еханічних та
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експлуатаційних властивостей напилених покриттів». П ризначити науковим 
консультантом  д-ра техн.наук, проф есора Д убового О.М.

2019-8/4-
11

В важ ати план перш ого року підготовки в докторантурі Н У К  Ч ередніченка 
О лександра К остянтиновича виконаним .

2019-8/4-
12

Затвердити Х ерсонській філії НУК:
1. АКРЕДИТАЦІЙНА СПРАВА освітньо-проф есійної програми «М енедж м ент 

організацій та  адміністрування» спеціальності 073 «М енедж мент», галузі знань 07 
«У правління та  адміністрування» другого (магістерського) рівня вищ ої освіти з 
ліцензованим  обсягом  освітньої послуги: 60 осіб.

2. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «М енедж м ент організацій та 
адміністрування» п ідготовки магістрів, галузь знань 07 «У правління та 
адміністрування», спеціальність 073 «менеджмент».

3. СПРАВА щ одо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері 
вищ ої освіти, підготовка фахівців за  перш им  (бакалаврським) рівнем  вищ ої освіти

галузі знань 15 «А втом атизація та  приладобудування» спеціальності 151 
«А втоматизація та  ком п’ю терно-інтегровані технології»  з ліцензованим  обсягом 
освітньої послуги 200 осіб (з урахуванням  всього терм іну навчання).

4. СПРАВА щ одо ліцензування діяльності з надання освітньої послуг у сфері 
вищ ої освіти, п ідготовка ф ахівців за  другим  (магістерським) рівнем  вищ ої освіти 
галузі знань 15 «А втом атизація та  приладобудування» спеціальність 151 
«А втоматизація та  ком п’ю терно-інтегровані технології»  з ліцензованим  
обсягом  освітньої послуги 180 осіб (з урахуванням  всього терм іну навчання).

5. СПРАВА щ одо розширення провадження освітньої діяльності у разі 
збільшення ліцензованого обсягу у сфері вищ ої освіти, підготовка фахівців за  другим 
(магістерським) рівнем  вищ ої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія», 
спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка» з 
ліцензованим  обсягом  освітньої послуги 240 осіб (урахуванням  всього терм іну 
навчання).

2019-8/4-
13

Затвердити кафедрі економічної політики та безпеки П рограму нормативної 
навчальної дисципліни «М іж народна інвестиційна діяльність» підготовки 
бакалаврів, галузь знань 05-Соціальні та  поведінкові науки, спеціальність 051- 
Економіка, спеціалізація «М іж народна економіка».

2019-8/4-
14

Затвердити:
1 .  «П олож ення про вибіркові дисципліни у Н аціональному університеті 

кораблебудування імені адмірала М акарова».
2 . «П олож ення про порядок створення та організацію  роботи А тестаційної 

комісії у Н аціональному університеті кораблебудування імені адмірала М акарова».
3 . «П олож ення про порядок організації права на академічну мобільність у 

Н аціональному університеті кораблебудування імені адмірала М акарова».
4 . « П о л о ж е н н я  п р о  п о р я д о к  в ід р а х у в а н н я , п е р е р и в а н н я  н авч ан н я , 

п о н о в л е н н я  і п е р е в е д е н н я  зд о б у в а ч ів  в и щ о ї о с в іти  
у  Н а ц іо н а л ь н о м у  у н ів е р с и т е т і к о р а б л е б у д у в а н н я  ім е н і а д м ір а л а  М ак ар о ва» .

5. « П о л о ж е н н я  п р о  д и п л о м  з в ід зн а к о ю  у  Н а ц іо н а л ь н о м у  у н ів е р с и т е т і 
к о р а б л е б у д у в а н н я  ім е н і а д м ір а л а  М а к ар о в а» .

6. « П о л о ж е н н я  п р о  п о р я д о к  п ід го т о в к и , ф о р м у в а н н я  т а  в и д а н н я  н а к а з ів  у  
с ту д е н тс ь к и х  сп р а в а х , я к і за т в е р д ж у ю т ь  у  б аз і д а н и х  Є Д Е Б О  у  
Н а ц іо н а л ь н о м у  у н ів е р с и т е т і к о р а б л е б у д у в а н н я  ім е н і а д м ір а л а  М ак ар о ва» .

7 . «П олож ення про переведення студентів університету, що навчаю ться за 
договором  (контрактом) з компенсацією  вартості навчання на бю дж етну форму
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навчання у Н аціональному університеті кораблебудування імені адмірала 
М акарова».

2019-8/4-
15

Затвердити «П олож ення про гурток, секцію  (проблемну групу) ф ізкультурно- 
оздоровчого та  спортивного спрямування каф едри ф ізичного виховання та спорту у 
Н аціональному університеті кораблебудування ім .адм.М акарова».

2019-8/4-
16

Затвердити «П олож ення про проблемний психологічний кіногурток «Все в 
твоїх руках» Н аціонального університету кораблебудування ім .адм.М акарова, за 
напрямом Психологія».

2019-8/4-
17

1. Реком ендувати до видання навчальний посібник з англійської мови «Save the 
Planet" для студентів спеціальностей 101 екологія та  183 технології захисту 
навколиш нього середовищ а, авторів: А.В. М іняйлова, О.С. Ш ляхтіна, обсяг 201 
стор.
2. Н адати навчальному посібнику «Save the Planet", авторів: А.В. М іняйлова, О.С. 
Ш ляхтіна гриф «Реком ендовано В ченою  радою  Н У К  ім. адмірала М акарова, 
як  навчальний посібник».

2019-8/4-
18

Реком ендувати до друку та пош ирення через мереж у Internet «Збірник 
наукових праць Н аціонального університету кораблебудування ім. адм. М акарова» 
№  2, 2019 р.

2019-8/4-
19

затвердити кафедрі рефриж ерації та  кондиціонування О світньо-проф есійної 
програми «Х олодильні м аш ини і установки» для підготовки перш ого 
(бакалаврського) рівня вищ ої освіти за  спеціальністю  142 - Енергетичне 
маш инобудування.

2019-8/4-
20

затвердити кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін Н авчальні плани та 
О світньо-проф есійну програму «П сихологія» для підготовки перш ого 
(бакалаврського) рівня вищ ої освіти

2019-8/4-
21

затвердити кафедрі прикладної лінгвістики навчальний план для підготовки 
перш ого (бакалаврського) рівня вищ ої освіти денної ф орми навчання, за 
спеціальністю  035-Ф ілологія, галузь 03-Гуманітарні науки.

2019-8/4-
22

Затвердити кафедрі екології та  природоохоронних технологій :
1. Освітньо-професійну програму «Екологія та охорона навколиш нього 

середовища» для підготовки перш ого рівня вищої освіти за  спеціальністю 101 -  
"Екологія", галузь знань 10 -  "Природничі науки", кваліфікація -  бакалавр з екології;

2. Освітньо-професійну програму «Технології захисту навколиш нього 
середовища» для підготовки перш ого рівня вищої освіти за  спеціальністю 183 -  
"Технології захисту навколиш нього середовища", галузь знань 18 -  "Виробництво та

технології", кваліфікація -  бакалавр з технології захисту навколиш нього середовищ а 
(технолог-еколог).

2019-8/4-
23

Затвердити кафедрі суднових електроенергетичних систем навчальний план 
підготовки перш ого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання, за 
спеціальністю  271-Річковий та м орський транспорт, галузь 27-Транспорт.

2019-8/4-
24

Відкоригувати тему докторської дисертації М аркіній  Л ю дмилі М иколаївні та 
затвердити в новій редакції: «Розвиток наукових основ екологічно прийнятного 
піролізного процесу утилізації твердих органічних побутових та промислових 
відходів», спеціальність 21.06.01 -  екологічна безпека, науковий консультант д-р 
техн. наук, ст.науковий співробітник Держ авної екологічної академії 
післядипломної освіти та  управління А нтонов А.В.

2019-8/4-
25

Затвердити каф едри програмного забезпечення автоматизованих систем 
Н А В Ч А Л ЬН И Й  П Л А Н  підготовки «бакалавра» за  освітньо-проф есійною
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програмою  «Інж енерія програмного забезпечення» за  спеціальністю  121 інж енерія 
програмного забезпечення, галузь знань 12-інформаційні технології, строк навчання 
-  2рік 10міс., форма навчання -  денна; вступ на на основі ОКР молодш ий 
спеціаліст.

2019-8/4-
26

Затвердити кафедрі програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій:

1.О світньо-проф есійну програму «Телекомунікації» для підготовки перш ого 
(бакалаврського) рівня вищ ої освіти, за  спеціальністю  172 -  Телекомунікації та 
радіотехніка», галузь 17-Електроніка та телекомунікації.
2. Н авчальні плани підготовки перш ого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної 
та заочної форми навчання, за  О П П  «Телекомунікації», спеціальність 172- 
Телекомунікації та  радіотехніка», галузь 17-Електроніка та телекомунікації, вступ 
на основі повної загальної середньої освіти.

Р І Ш Е Н Н Я  В Ч Е Н О Ї  Р А Д И

Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова

П ротокол №  9 від 04.10.2019р.

№
п/п

Р і ш е н н я

2019-9/1 1. Затвердити «Задачі Н аціонального університету кораблебудування імені адмірала 
М акарова на 2019-2020 навчальний рік».
2. П родовж увати виконувати заходи, які затвердж ені Вченою  радою  Н У К  (протокол 
№  10 від 26.10.2019р.) щодо підготовки та проведення святкування 100 річчя НУК.

2019-9/2-1 Інформацію  про заходи поліпш ення показників порівняльних критеріїв 
підтвердж ення статусу національного ЗВО щ одо здобувачів вищ ої освіти прийняти 
до відома.

2019-9/2-2 Затвердити «П лан заходів з проф орієнтаційно-агітаційної роботи у вступній 
кампанії 2019/2020 н.р.».

2019-9/3 Інформацію  щ одо працевлаш тування випускників Н У К ім .адм.М акарова. прийняти 
до відома.

2019-9/4 Затвердити лічильну комісію  у складі: Д оценко Сергій М ихайлович, Іртищ ева Інна 
О лександрівна, Радченко М икола Іванович.

2019-9/4-1 В клю чити кандидатуру Б ондаренка О лександра В алентиновича в бю летень для 
голосування.

2019-9/4-2 П рийняти ріш ення щ одо присвоєння вченого звання П РО Ф ЕС О РА  по кафедрі 
теорії та  проектування суден канд. техн. наук, доценту Бондаренку О лександру 
Валентиновичу згідно результатів таєм ного голосування: “за” -  47, “проти” -  1, 
“недійсних бю летенів” -  немає.

2019-9/5-1 В клю чити кандидатуру Ж укової О лени Ю ріївни в бю летень для голосування.
2019-9/5-2 П рийняти ріш ення щ одо присвоєння вченого звання Д О Ц ЕН ТА  по кафедрі 

економіки та організації виробництва канд.екон.наук Ж уковій Олені Ю ріївні згідно 
результатів таєм ного голосування: “за” -  47, “проти”-1 , “недійсних бю летенів” -  1.

2019-9/6-1 В клю чити кандидатуру А ндреєва А ндрія А дольф овичуа в бю летень для 
голосування.

2019-9/6-2 П рийняти ріш ення щ одо присвоєння вченого звання П РО Ф ЕС О РА  Н У К  по кафедрі 
суднового м аш инобудування та енергетики (Х ерсонська філія Н У К  ім.адм. 
М акарова) канд. техн. наук, доценту А ндреєву А ндрію  А дольф овичу згідно 
результатів таєм ного голосування: “за” -  49, “проти” -  немає, “недійсних
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бюлетенів” -  немає.
2019-9/7-1 Включити кандидатуру Лабарткава Олександра Володимировича в бюлетень для 

голосування.
2019-9/7-2 Прийняти рішення щодо присвоєння вченого звання ДОЦЕНТА НУК по кафедрі 

зварювального виробництва канд. техн. наук Лабарткава Олександру 
Володимировичу згідно результатів таємного голосування: “за” -  48, “проти” -  1, 
“недійсних бюлетенів” -  немає.

2019-9/8-1 Зробити заміну у складі Вченої ради НУК ім. адм. Макарова.
I. Вивести зі складу Вченої ради НУК ім.адм. Макарова:

1) Гурченков Олексій Петрович - завідувач кафедри економіки та організації 
виробництва, канд.екон.наук, професор.
2) Єфімова Ганна Вікторівна -  завідувач кафедри економічної політики та 
безпеки , д-р. екон. наук, професор НУК.
3) Пишнєв Сергій Миколайович -  канд. техн. наук, доцент кафедри дизайну.

II. Ввести у склад Вченої ради НУК ім. адм. Макарова:
1) Погорєлова Олена Володимирівна -  канд. екон. наук, професор, завідувач 
кафедри обліку та економічного аналізу;
2) Рогов Георгій Костянтинович - д-р екон наук, професор НУК , завідувач 
кафедри фінансів;
3) Матійко Олександр Васильович -  доцент НУК, завідувач кафедри 
дизайну.

2019-9/8-2 Затвердити:
1. "Положення про Очаківське представництво Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова".
2. «Інструкція з дотримання прав людини та заборони утиску та дискримінації 

в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова».
3. «Положення про політику попередження і боротьби із сексуальними 

домаганнями в Національному університеті кораблебудування імені адмірала 
Макарова».

4. «Положення про атестацію педагогічних працівників Національного 
університету кораблебудування ім. адм. Макарова».

2019-9/8-3 Рекомендувати до друку монографію «Методика розрахунку підкріплюючих кілець 
канатних барабанів», автора: Нестеренко В.В., обсягом 137 стор.

2019-9/8-4 1. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Економіка моря» для іноземних 
студентів на англійській та російській мовах, авторів В.Н.Парсяк, О.Ю.Жукова, 
К.В.Парсяк.
2. Надати навчальному посібнику «Економіка моря» для іноземних студентів на 
англійській та російській мовах, авторів В.Н.Парсяк, О.Ю.Жукова, К.В.Парсяк гриф 
«Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, як навчальний 
посібник».

2019-9/8-5
Затвердити здобувачу наукового ступеня доктора філософії Канаш Олесі Єгоровні 
індивідуальний план та тему кандидатської дисертації: «Передумови та економічні 
наслідки трансформації діяльності закладів вищої освіти на засадах дуальності» за 
спеціальністю 051 - економіка. Призначити науковим керівником д-ра екон. наук, 
професора Парсяка В.Н.

2019-9/8-6
Затвердити здобувачу наукового ступеня доктора філософії Кім Віталію 
Олександровичу індивідуальний план та тему кандидатської дисертації: 
«Управління бізнес-процесами в аграрній сфері в умовах розвитку цифрової 
економіки та суспільства» за спеціальністю 073 - менеджмент. Призначити 
науковим керівником канд. екон. наук, доцента Бойко Є.О.

2019-9/8-7
Затвердити здобувачу наукового ступеня доктора філософії Клецову Єгору

38



№
п/п

Р і ш е н н я

Сергійовичу індивідуальний план та тему кандидатської дисертації: «У правління 
проектами регіонального розвитку в умовах віртуалізації економіки» за 
спеціальністю  073 - менеджмент. П ризначити науковим керівником канд. екон. 
наук, доцента Бойко Є.О.

2019-9/8-8
Затвердити здобувачу наукового ступеня доктора філософії Д убинській Олені 
О лександрівні індивідуальний план та тему кандидатської дисертації: «У правління 
якістю  продукції на підприємствах хлібопекарської галузі в системі забезпечення 
конкурентного розвитку» за  спеціальністю  073 - менеджмент. П ризначити 
науковим керівником  д-ра екон. наук, проф есора Іртищ еву І.О.

2019-9/8-9
Затвердити здобувачу наукового ступеня доктора ф ілософії Х ристофорову Вадиму 
О леговичу індивідуальний план та тему кандидатської дисертації: «Ф ормування 
механізмів забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах розвитку 
інформ аційних систем і технологій» за  спеціальністю  073 - менеджмент. 
П ризначити науковим керівником  д-ра екон. наук, проф есора Іртищ еву І.О.

2019-9/8-
10

Затвердити здобувачу наукового ступеня доктора ф ілософії Бурковцю  Сергію  
В олодим ировичу індивідуальний план та тему кандидатської дисертації: 
«У досконалення технології підйому та спуску суден при судноремонті» за 
спеціальністю  135 - суднобудування. П ризначити науковим керівником 
канд.техн.наук, доцента Бондаренка О.В.

2019-9/8-
11

Затвердити здобувачу наукового ступеня доктора ф ілософії Н едороді В ладиславу 
М иколайовичу індивідуальний план та тему кандидатської дисертації: 
«Забезпечення захисту водних об’єктів ш ляхом використання наносорбції 
забрудню ю чих речовин» за  спеціальністю  183 -  технології захисту навколиш нього 
середовищ а. П ризначити науковим керівником  д-ра техн.наук, доцента Трохименко 
Г.Г.

2019-9/8-
12

Реком ендувати до друку монографію  «П ІД В О Д Н А  А РХ ЕО Л О ГІЯ  П ІВН ІЧН О ГО  
П РИ Ч О РН О М О Р’Я. Стан та перспективи розвитку», авторів: М .М . Ієвлев, О.В. 
Чубенко, В.С. Блінцов, А.В. Н адточий, обсягом  336 стор.

2019-9/8-
13

1) Реком ендувати студентку групи 6112м Дриголу Стеллу Віталіївну на
призначення стипендії голови М иколаївської обласної держ авної адміністрації, 
голови М иколаївської обласної ради студентам  ЗВО.

Результати голосування: «за» -  49, «проти» -  0, «утримались» -  0.

2) Реком ендувати студентку групи 5271м Ф акультету екологічної та 
техногенної безпеки Н У К ім. адмірала М акарова Кулічкову Анастасію Олегівну 
на призначення стипендії голови М иколаївської обласної держ авної адміністрації, 
голови М иколаївської обласної ради студентам  ЗВО.

Результати голосування: «за» -  49, «проти» -  0, «утримались» -  0.

3) Реком ендувати студентку групи 2542 Н авчально-наукового Гуманітарного 
інституту Н У К  ім. адмірала М акарова Шпаковську Наталю Олександрівну на 
призначення стипендії голови М иколаївської обласної держ авної адміністрації, 
голови М иколаївської обласної ради студентам  ЗВО.

Результати голосування: «за» -  49, «проти» -  0, «утримались» -  0.

4) Реком ендувати студента групи 4341 Н авчально-наукового інституту 
автоматики та електротехніки Н У К  ім. адмірала М акарова Кіліманова Богдана 
Олександровича на призначення стипендії голови М иколаївської обласної 
держ авної адміністрації, голови М иколаївської обласної ради студентам  ЗВО.

Результати голосування: «за» -  49, «проти» -  0, «утримались» -  0.

2019-9/8-
14

Затвердити кафедрі економічної політики та безпеки П рограм и нормативних 
навчальних дисциплін.
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2019-9/8-
15

Реком ендувати до друку та пош ирення через мережу Метеї «Збірник наукових праць 
Н аціонального університету кораблебудування ім .адм.М акарова» №  3, 2019 року. 
та м іж народного ф ахового видання «Суднобудування та морська інфраструктура» 
№  1, 2019 року.

Р І Ш Е Н Н Я  В Ч Е Н О Ї  Р А Д И

Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова

П ротокол №  10 від 25.10.2019р.

№
п/п

Р і ш е н н я

2019-10/1 Інформацію  про підсумки ліцензування та акредитації спеціальностей 
У ніверситету у 2018-2019н.р. та завдання на 2019-2020н.р. взяти до відома.

2019-10/2 1. Схвалити роботу прийм альної комісії за  2019 рік.
2. Інформацію  про підсумки вступної кампанії 2019 року взяти до відома.

2019-10/3 1. Інформацію  прийняти до відома, відзначити високий відсоток викладачів, що 
підвищ или кваліфікацію .
2. Звернути увагу завідувачів кафедр У ніверситету:
- на своєчасність оф ормлення документації стосовно планування і звітності 
підвищ ення кваліфікації та  на посилення контролю  за цією роботою ;
- на рівном ірність планування підвищ ення кваліфікації викладачів з урахуванням  
нормативних вимог.

2019-10/
4-1

Затвердити лічильну комісію  у складі: Б ідніченко Григорій  В ікторович, Л азарєва 
Д ар’я В олодимирівна, Я ковлева Ірина Георгіївна.

2019-10/
4-2

В клю чити кандидатуру Руснак А лли В алентинівни в бю летень для голосування.

2019-10/
4-3

П рийняти ріш ення щ одо присвоєння вченого звання П РО Ф ЕС О РА  по кафедрі 
економіки Руснак Аллі Валентинівні згідно результатів таєм ного голосування: “за” 
-  49, “проти” -  немає, “недійсних бю летенів” -  немає.

2019-10/
5-1 В клю чити кандидатуру М оргуна Сергія О лександровича в бю летень для 

голосування.
2019-10/
5-2 П рийняти ріш ення щ одо присвоєння вченого звання Д О Ц ЕН ТА  по кафедрі 

інж енерної механіки та технології м аш инобудування канд. техн. наук М оргуну 
Сергію  О лександровичу згідно результатів таєм ного голосування: “за” -  49, 
“проти” -  немає, “недійсних бю летенів” -  немає.

2019-10/
6-1

В клю чити кандидатуру Зубарева А натолія А натолійовича в бю летень для 
голосування.

2019-10/
6-2

П рийняти ріш ення щ одо присвоєння вченого звання Д О Ц ЕН ТА  Н У К по кафедрі 
кондиціонування та рефриж ерації Зубареву А натолію  А натолійовичу згідно 
результатів таєм ного голосування: “за” -  48, “проти” -  1, “недійсних бю летенів” -  
немає.

2019-10/
7-1

В клю чити кандидатуру К ом иш ника В алерія Івановича в бю летень для голосування.
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2019-10/
7-2

П рийняти ріш ення щ одо присвоєння вченого звання Д О Ц ЕН ТА  Н У К  по кафедрі 
економіки та організації виробництва К ом иш ника Валерія Івановича згідно 
результатів таєм ного голосування: “за” -  49, “проти” -  немає, “недійсних 
бю летенів” -  немає.

2019-10/
8-1-1

1. П ідтрим ати пропозицію  щ одо створення у Н аціональному університеті 
кораблебудування ім. адм. М акарова Технопарку «Н ауково-виробничих інновацій у 
м оре-господарському комплексі У країни»” .
2. Затвердити «ТИ М ЧА С О В Е П О Л О Ж ЕН Н Я  П РО  ТЕХ Н О П А РК «Н А У К О В О - 
В И РО БН И Ч И Х  ІН Н О В А Ц ІЙ  У  М О РЕ -ГО С П О Д А РС ЬК О М У  К О М П Л ЕК С І 
У К РА ЇН И »” .

2019-10/
8-1-2 Затвердити здобувачу наукового ступеня доктора філософії Євстигнєєву Ю рію  

Вікторовичу індивідуальний план та тему кандидатської дисертації: «П ідвищ ення 
ефективності обробки паливно-водневих суміш ей електричним струмом високої 
густини» за спеціальністю  144 теплоенергетика. П ризначити науковим керівником 
канд. техн. наук, ст. наук. співробітника Л ейбовича Л .І .

2019-10/
8-1-3 Затвердити здобувачу наукового ступеня доктора ф ілософії Зєл ікову Олексію  

О леговичу індивідуальний план та тему кандидатської дисертації: «П ідвищ ення 
ефективності системи кондицію вання повітря виробничих прим іщ ень» за  
спеціальністю  142 - Енергетичне маш инобудування. П ризначити науковим 
керівником д-ра техн. наук, проф есора Радченка М.І.

2019-10/
8-1-4 Затвердити здобувачу наукового ступеня доктора ф ілософії Р ізуну О лександру 

А натолійовичу індивідуальний план та тему кандидатської дисертації: 
«П ідвищ ення ефективності системи кондицію вання повітря теплонасосного типу» 
за  спеціальністю  142 - Енергетичне маш инобудування. П ризначити науковим 
керівником д-ра техн. наук, проф есора Радченка М.І.

2019-10/
8-1-5 Затвердити здобувачу наукового ступеня доктора ф ілософії Руденку Ю рію  

В олодим ировичу індивідуальний план та тему кандидатської дисертації: 
«Еф ективність та  надійність морської охорони катерами територіального моря і 
кораблями економічних зон» за  спеціальністю  135 - Суднобудування. П ризначити 
науковим керівником  д-ра техн. наук, проф есора Н єкрасова В.О.

2019-10/
8-1-6

Затвердити здобувачу наукового ступеня доктора ф ілософії М акогонову Д м итру 
А ндрійовичу індивідуальний план та тему кандидатської дисертації: «Синтез 
електромеханічного перетворю вача енергії хвильової електростанції» за 
спеціальністю  141 -електроенергетика, електромеханіка та  електротехніка. 
П ризначити науковим керівником  канд. техн. наук, доцента Б ілю ка І.С.

2019-10/
8-1-7

Затвердити здобувачу наукового ступеня доктора ф ілософії Б е з ’язикій  А настасії 
О легівні індивідуальний план та тему кандидатської дисертації: «П ідвищ ення 
ефективності роботи хвильових електростанцій в умовах Ч орного та А зовського 
морів» за  спеціальністю  141 -електроенергетика, електромеханіка та  електротехніка. 
П ризначити науковим керівником  канд. техн. наук, доцента Б ілю ка І.С.

2019-10/
8-1-8

Затвердити здобувачу наукового ступеня доктора ф ілософії С таканову Д енису 
К остянтиновичу індивідуальний план та тему кандидатської дисертації: «Керовані 
м агнітоелектричні приводи вібраційних сепараторів» за  спеціальністю  141 - 
електроенергетика, електромеханіка та  електротехніка. П ризначити науковим 
керівником канд. техн. наук, доцента Ч ерно О.О.

2019-10/
8-1-9

Затвердити здобувачу наукового ступеня доктора філософії К озлову А ндрію  
Ю рійовичу індивідуальний план та тему кандидатської дисертації: «Керований 
електромагнітний привод установок для ф ормування високоякісних бетонних 
виробів» за  спеціальністю  141 -електроенергетика, електромеханіка та 
електротехніка. П ризначити науковим керівником  канд. техн. наук, доц. Ч ерно О.О.
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2019-10/
8-1-10

Затвердити здобувачу наукового ступеня доктора філософії Іванову Антону 
Віталійовичу індивідуальний план та тему кандидатської дисертації: 
«Енергоефективні електромагнітні приводи вібраційних транспортуючих 
пристроїв» за спеціальністю 141 -електроенергетика, електромеханіка та 
електротехніка. Призначити науковим керівником канд. техн. наук, доцента Черно 
О.О.

2019-10/
8-1-11

Затвердити здобувачу наукового ступеня доктора філософії Корнійчуку 
Владиславу Олександровичу індивідуальний план та тему кандидатської 
дисертації: «Суднові силові перетворювачі з геометричним регулюванням і 
стабілізацією напруг» за спеціальністю 141 -електроенергетика, електромеханіка та 
електротехніка. Призначити науковим керівником д-ра техн. наук, професора 
Рябенького В.М.

2019-10/
8-1-12

Затвердити здобувачу наукового ступеня доктора філософії Дзисюк Яні 
В ’ячеславівні індивідуальний план та тему кандидатської дисертації: «Силові 
перетворювальні комплекси для гібридних судових енергоустановок» за 
спеціальністю 141 -електроенергетика, електромеханіка та електротехніка. 
Призначити науковим керівником канд. техн. наук, доцента Жука О.К.

2019-10/
8-1-13

Затвердити здобувачу наукового ступеня доктора філософії Пасюку Богдану 
Борисовичу індивідуальний план та тему кандидатської дисертації: «Математичні 
моделі та інформаційна технологія для ідентифікації мережевих атак» за 
спеціальністю 122 -  комп’ютерні науки. Призначити науковим керівником канд. 
техн. наук, доцента Фаріонову Т.А.

2019-10/
8-1-14

Затвердити здобувачу наукового ступеня доктора філософії Михайловій Ганні 
Миколаївні індивідуальний план та тему кандидатської дисертації: «Моделі 
управління інформаційними ресурсами в освітніх проектах» за спеціальністю 122 -  
комп’ютерні науки. Призначити науковим керівником канд. техн. наук, доцента 
Слободяна С.О.

2019-10/
8-2

Рекомендувати до друку монографію «УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 
ПІДГРУНТЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ», авторів: Парсяк В.Н., Жукова О.Ю., Парсяк 
Є.В., Ломоносов А.В., Ломоносова О.Е., Дибач І.Л., Полянська А.С., Тимошенко 
Д.В., Ріщук Л.І., Тараєвська Л.С., Дзьоба О.Г., Вербовська Л.С., Степанюк Г.С., 
Кушлик О.Ю., Савчук С.В.

2019-10/
8-3

1 .Рекомендувати до видання навчальний посібник «Економіка моря» для 
практичних занять та самостійної роботи студентів, авторів: В.Н.Парсяк, 
О.Ю.Жукова, обсягом 396 стор.
2. Надати навчальному посібнику «Економіка моря» для практичних занять та 
самостійної роботи студентів, авторів: В.Н.Парсяк, О.Ю.Жукова гриф 
«Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, як навчальний 
посібник».

2019-10/
8-4

Рекомендувати до друку монографію«УТИЛІЗАЦІЯ ТЕПЛА СУДНОВИХ ДВЗ: 
Термохімічні та воднево-металогідрідні технології», авторів: Ткач М.Р., 
Тимошевський Б.Г., Мітрофанов О.С., Проскурін А.Ю., Познанський А.С., 
Галинкін Ю.М., обсяг 16,7 умов. печатн. листів.

2019-10/
8-5

Затвердити Положення про науковий гурток «Північне Причорномор’я» за 
напрямом -  «Історія» Національного університету кораблебудування 
ім.адм.Макарова».

2019-10/
8-6

Затвердити кафедрі теорії та проектування суден суден:
1. Освітньо-професійну програму «Кораблі та океанотехніка» для підготовки 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 135-
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Суднобудування, галузь знань 13-М еханічна інженерія, кваліф ікація «бакалавр з 
суднобудування».

2. О світньо-проф есійну програму «Я хтинг та  малі судна» для підготовки перш о 
(бакалаврського) рівня вищ ої освіти, за  спеціальністю  135-Суднобудування, галу 
знань 13-М еханічна інженерія, кваліф ікація «бакалавр з суднобудування».

3 . О світньо-проф есійну програму «Я хтинг та  малі судна» для підготовки друго 
(магістерського) рівня вищ ої освіти, за  спеціальністю  135-Суднобудування, гал' 
знань 13-М еханічна інженерія, кваліф ікація «магістр з суднобудування».

2019-10/
8-7

Затвердити кафедрі м орських технологій та  океанотехніки:
1. О світньо-проф есійну програму «Суднові м аш ини та механізми» для 

підготовки перш ого (бакалаврського) рівня вищ ої освіти, за  спеціальністю  135- 
Суднобудування, галузь знань 13-М еханічна інженерія, кваліф ікація «бакалавр з 
суднобудування».

2. О світньо-проф есійну програму «Суднові м аш ини та механізми» для 
підготовки другого (магістерського) рівня вищ ої освіти, за  спеціальністю  135- 
Суднобудування, галузь знань 13-М еханічна інженерія, кваліф ікація «магістр з 
суднобудування».

2019-10/
8-8

Затвердити кафедрі технології суднобудування:
1. О світньо-проф есійну програму «С уднокорпусобудування» для підготовки 

другого (магістерського) рівня вищ ої освіти, за  спеціальністю  135-Суднобудування, 
галузь знань 13-М еханічна інженерія, кваліфікація «бакалавр з суднобудування».

2019-10/
8-9

Затвердити кафедрі екології та  природоохоронних технологій:
1. Н авчальний план підготовки другого (магістерського) рівня вищ ої освіти, 

галузь знань 10-Природничі науки, спеціальність 101-Екологія, О світня програма 
«Екологія та  охорона навколиш нього середовищ а», ф орма навчання -  заочна, строк 
навчання - 1рік4 міс, вступ на основі ОС «бакалавр»

2. Н авчальний план підготовки перш ого (бакалаврського) рівня вищ ої освіти, 
галузь знань 10-Природничі науки, спеціальність 101-Екологія, О світня програма 
«Екологія та  охорона навколиш нього середовищ а», ф орма навчання -  заочна, строк 
навчання - 4роки 5 міс, вступ на основі повної загальної середньої освіти.

2019-10/
8-10

Затвердити кафедрі прикладної лінгвістики:
1. О світньо-проф есійну програму «Ф ілологія (прикладна лінгвістика)» для 

підготовки перш ого (бакалаврського) рівня вищ ої освіти, за  спеціальністю  035- 
Ф ілологія, галузь знань 03-Гуманітарні науки, спеціалізація 035.10 прикладна 
лінгвістика.

2019-10/
8-11

Затвердити кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін:
1. Н авчальний план підготовки перш ого (бакалаврського) рівня вищ ої освіти, 

галузь знань 05-Соціальні та  поведінкові науки, спеціальність 053-П сихологія, 
О світня програма «П сихологія», ф орма навчання -  заочна, строк навчання - 4роки 5 
міс, вступ на основі повної загальної середньої освіти.
2. Н авчальний план підготовки перш ого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
галузь знань 05-Соціальні та  поведінкові науки, спеціальність 053-Психологія, 
О світня програма «П сихологія», ф орма навчання -  заочна (скороченці), строк 
навчання - 3роки 5 міс, вступ на основі повної загальної середньої освіти.

2019-10/
8-12

Затвердити кафедрі управління проектами:
1. О світньо-проф есійну програму «П роектний м енедж мент» для підготовки 

перш ого (бакалаврського) рівня вищ ої освіти, за спеціальністю  073-М енеджмент, 
галузь знань 07-У правління та  адміністрування.

2. Н авчальний план підготовки перш ого (бакалаврського) рівня вищ ої освіти, 
галузь знань 07-У правління та  адміністрування, спеціальність 073-М енеджмент, 
О світня програма «П роектний менеджмент», форма навчання -  денна, строк
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навчання -  3 роки 10 місяців, вступ на основі повної загальної середньої освіти.
3. Н авчальний план підготовки перш ого (бакалаврського) рівня вищ ої освіти, 

галузь знань 07-У правління та  адміністрування, спеціальність 073-М енеджмент, 
О світня програма «П роектний менеджмент», форма навчання -  денна (скороченці), 
строк навчання -  1 рік 10 місяців, вступ на основі повної загальної середньої освіти.

4. О світньо-проф есійну програму «У правління проектами» для підготовки 
перш ого (бакалаврського) рівня вищ ої освіти, за  спеціальністю  122-Комп’ютерні 
науки, галузь знань 12-Інформаційні технології.

5. Н авчальний план підготовки перш ого (бакалаврського) рівня вищ ої освіти, 
галузь знань 12-Інформаційні технології, спеціальність 122-Комп’ю терні науки, 
О світня програма «У правління проектами», форма навчання -  денна, строк 
навчання -  3 роки 10 місяців, вступ на основі повної загальної середньої освіти.

Р І Ш Е Н Н Я  В Ч Е Н О Ї  Р А Д И

Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова

П ротокол №  11 від 29.11.2019р.

№
п/п Р і ш е н н я

2019-11/1 Реком ендувати адміністрації Університету:
1. Для організації єдиного інформ аційного середовищ а У ніверситету, в якому 

забезпечується автоматизація основних процесів діяльності, створити окремий 
підрозділ та  надати йому відповідне організаційне, ф інансове та  технічне 
забезпечення.

2. П ризначити наказом  ректора відповідального проректора за  створення 
системи автоматизації основних процесів діяльності в єдиному інформ аційном у 
просторі Університету.

3. Розробити концепцію  та полож ення про єдине інформ аційне середовищ е 
Університету, в яком у забезпечується автоматизація основних процесів діяльності. 
Сформувати структуру взаємодії п ідсистеми єдиного інформ аційного простору із 
зазначенням  їх  черговості введення в роботу.

4. П ідтрим ати пропозиції комісії щ одо перш очергових завдань організації 
системи автоматизації основних процесів діяльності в єдиному інформ аційном у 
просторі У ніверситету:

- з метою  оптимізації та прискорення створення системи автоматизації 
основних процесів діяльності в єдиному інф орм аційном у просторі обрати 
платформу та програмне забезпечення з відкритим програмним  кодом для 
адаптації під задачі У ніверситету та  документообігу;

- для своєчасного оновлення програмного забезпечення та стійкої роботи 
системи весь програмний код, базу даних та інші програми розм іщ увати виклю чно 
на сервері Ц ентру інформ аційних технологій НУК. П редставляти клієнтській 
частині тільки роль браузера, який ініцію є запити до сервера і відображ ає 
результати його роботи;
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- інтегрувати сайт У ніверситету в систему автоматизації основних процесів 
діяльності в єдиному інформ аційном у просторі та  адаптувати його під можливості 
віддаленого користування системою  автоматизації.

Результати голосування: “за” -  51, “проти” -  немає, “утрим ались” -  немає.

2019-11/2 Інформацію  про виконання заходів щ одо поліпш ення соціально-побутових умов 
проживання, навчання і роботи працівників та  студентів У ніверситету прийняти 
до відома.

2019-11/3 Інформацію  про виконання порівняльних критеріїв надання та підтвердж ення 
статусу національного ЗВО за результатам и м іж народної діяльності прийняти до 
відома.

2019-11/4 Затвердити лічильну комісію  у складі: П огорелова О.В., Ратуш няк І.О., Рогов Г.К.
2019-11/
4-1

В клю чити кандидатуру Л омоносова А натолія В адим овича в бю летень для 
голосування.

2019-11/
4-2

П рийняти ріш ення щ одо присвоєння вченого звання П РО Ф ЕС О РА  по кафедрі 
економіки Л омоносову А натолію  В адим овичу згідно результатів таєм ного 
голосування: “за” -  50, “проти” -  немає, “недійсних бю летенів” -  немає.

2019-11/
5-1

В клю чити кандидатуру П ознанського А ндрія С таніславовича в бю летень для 
голосування.

2019-11/
5-2

П рийняти ріш ення щ одо присвоєння вченого звання П РО Ф ЕС О РА  по кафедрі 
інж енерної механіки та  технології м аш инобудування канд. техн. наук 
П ознанськом у А ндрію  С таніславовичу згідно результатів таєм ного голосування: 
“за” -  51, “проти” -  немає, “недійсних бю летенів” -  немає.

2019-11/
6-1

В клю чити кандидатуру М аркіна Сергія Ігоровича в бю летень для голосування.

2019-11/
6-2

П рийняти ріш ення щ одо присвоєння вченого звання Д О Ц ЕН ТА  по кафедрі 
адміністративного та  конституційного права канд.ю р.наук М аркіну Сергію  
Ігоровичу згідно результатів таєм ного голосування: “за” -  50, “проти” -  1, 
“недійсних бю летенів” -  немає.

2019-11/
7-1

В клю чити кандидатуру Чернової Любави Сергіївни в бю летень для голосування.

2019-11/
7-2

П рийняти ріш ення щ одо присвоєння вченого звання Д О Ц ЕН ТА  по кафедрі 
програмного забезпечення автоматизованих систем канд.техн.наук Черновій 
Лю баві Сергіївні згідно результатів таєм ного голосування: “за” -  50, “проти” -  1, 
“недійсних бю летенів” -  немає.

2019-11/
8-1

В клю чити кандидатуру Д ьяконова О лексія С ергійовича в бю летень для 
голосування.

2019-11/
8-2

П рийняти ріш ення щ одо присвоєння вченого звання Д О Ц ЕН ТА  Н У К  по кафедрі 
програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій  Дьяконову О лексію  
Сергійовичу. згідно результатів таєм ного голосування: “за” -  51, “проти” -  немає, 
“недійсних бю летенів” -  немає.

2019-11/
9-1

В клю чити кандидатуру К остю ченка В італія Івановича в бю летень для 
голосування.

2019-11/
9-2

П рийняти ріш ення щ одо присвоєння вченого звання Д О Ц ЕН ТА  Н У К по кафедрі 
суднових електроенергетичних систем К остю ченку В італію  Івановичу. згідно 
результатів таєм ного голосування: “за” -  51, “проти” -  немає, “недійсних 
бю летенів” -  немає.

2019-11/
10-1

Затвердити «П равила прийому до К оледж у корабелів Н У К ім .адм .М акарова у 
2020 році»;

2019-11/
10-2

І) 1. Концепцію освітньої діяльності щ одо підготовки ф ахівців зі спеціальності 
141 "Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка" у галузі знань 14 
"Електрична інженерія" 
на початковому рівні (короткий цикл) фахової передвищої освіти, обсяг
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програми -120 кредитів ЄКТС, строк навчання - 1 рік і 10 м ісяців в Коледжі 
корабелів Н аціонального університету кораблебудування імені адмірала М акарова;

2. Освітньо-професійну програму «Електром еханіка та  електроенергетика» 
для підготовки початкового рівня (короткий цикл) передвищ ої освіти, ступінь 
передвищ ої освіти -  «ф аховий молодш ий бакалавр», галузь знань 14 - Електрична 
інженерія, спеціальність 141 - "Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка";

3. Навчальний план підготовки «фаховий м олодш ий бакалавр» за  освітньою  
програмою  «Електром еханіка та електроенергетика», галузь знань 14 - Електрична 
інженерія, спеціальність 141 - "Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка", форма навчання -  «денна» та «заочна», строк навчання -  1 рік 10 
місяців, вступ на основі повної загальної середньої освіти.

II) 1. Концепцію освітньої діяльності щ одо підготовки ф ахівців зі 
спеціальності 142 "Енергетичне маш инобудування" у галузі знань 14 "Електрична 
інж енерія"на початковому рівні (короткий цикл) фахової передвищої освіти, 
обсяг програми -120 кредитів ЄКТС, строк навчання - 1 рік і 10 м ісяців в Коледжі 
корабелів Н аціонального університету кораблебудування імені адмірала М акарова;

2. Освітньо-професійну програму «Електром еханіка та  електроенергетика» для 
підготовки початкового рівня (короткий цикл) передвищ ої освіти, ступінь 
передвищ ої освіти -  «ф аховий молодш ий бакалавр», галузь знань 14 - Електрична 
інженерія, спеціальність 142 - "Енергетичне маш инобудування";

3. Навчальний план підготовки «ф аховий м олодш ий бакалавр» за  освітньою  
програмою  «Електром еханіка та електроенергетика», галузь знань 14 - Електрична 
інженерія, спеціальність 142 - "Енергетичне маш инобудування", форма навчання -  
«денна» та «заочна», строк навчання -  1 рік 10 місяців, вступ на основі повної 
загальної середньої освіти.

III) 1. Концепцію освітньої діяльності щ одо підготовки фахівців зі 
спеціальності 271 "Річковий та морський транспорт" у галузі знань 27 "Транспорт" 
на початковому рівні (короткий цикл) фахової передвищої освіти, обсяг 
програми -180 кредитів ЄКТС, строк навчання - 2 роки і 10 м ісяців в Коледжі 
корабелів Н аціонального університету кораблебудування імені адмірала М акарова;

2. Освітньо-професійну програму «У правління судновими технічним и 
системами і комплексами» для підготовки початкового рівня (короткий цикл) 
передвищ ої освіти, ступінь передвищ ої освіти -  «ф аховий молодш ий бакалавр», 
галузь знань 27 "Транспорт", спеціальність 271 "Річковий та м орський транспорт";

3. Навчальний план підготовки «ф аховий м олодш ий бакалавр» за  освітньою  
програмою  «У правління судновими технічним и системами і комплексами», галузь 
знань 27 "Транспорт", спеціальність 271 "Річковий та морський транспорт", 
спеціалізація «Експлуатация суднових енергетичних установок» форма навчання -  
«денна» та «заочна», строк навчання -  2 роки 10 місяців, вступ на основі повної 
загальної середньої освіти.

2019-11/
10-3

1. Заплановані роботи та календарний план НДР «Розробка передової технології 
Б О Б С ^ Т  для суднових енергосистем» за  2019 р. виконані у повному обсязі.

2. Реком ендувати продовж ити наукові дослідж ення у 2020 р.
Результати голосування: «за» -  51, «проти» -  0, «утримались» -  0.

2019-11/
10-4

1. Заплановані роботи та календарний план Н Д Р «П ідвищ ення ефективності 
енергетичних установок ш ляхом використання терм оакустичних технологій» за 
2019 рік виконані у повному обсязі.
2. Рекомендувати продовж ити наукові дослідж ення у 2020 році.
Результати голосування: «за» -  51, «проти» -  0, «утримались» -  0.

2019-11/
10-5

Реком ендувати кандидатуру д-ра техн. наук, проф есора Сербіна С.І. до 
присвоєння почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки У країни".
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2019-11/
10-6

Затвердити «Положення про наукові школи Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова».

2019-11/
10-7

Затвердити «Положення про Асоціацію випускників Національного 
університету кораблебудування ім. адм. Макарова / Українського державного 
морського технічного університету ім. адм. Макарова / Миколаївського 
кораблебудівного інституту ім. адм. Макарова».

2019-11/
10-8

Інформацію про роботу Технопарку «Науково-виробничих інновацій у море- 
господарському комплексі України» прийняти до відома.

2019-11/
10-9

Затвердити кафедрі Соціально-гуманітарних дисциплін:

1) ЛІЦЕНЗІЙНУ СПРАВУ щодо започаткування нової спеціальності з 
підготовки здобувачів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти зі 
спеціальності 061 Журналістика; галузь знань 06 Журналістика.

2) КОНЦЕПЦІЮ освітньої діяльності зі спеціальності 061 Журналістика на 
першому (бакалаврському) рівні вищої освіти в Національному університеті 
кораблебудування імені адмірала Макарова, галузь знань 06 Журналістика, 
спеціальність 061 Журналістика, рівень вищої освіти перший (бакалаврський), 
обсяг програми 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців;

3) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ «Реклама і зв’язки з 
громадськістю» для підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
галузь знань 06 - Журналістика, спеціальність 061 -  Журналістика

4) НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ денної, заочної, заочної скороч. форм навчання для 
підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою 
програмою «Реклама і зв’язки з громадськістю», галузь знань 06 - Журналістика, 
спеціальність 061 -  Журналістика.

2019-11/
10-10

1. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Морське право», авторів 
Г.О.Сандюк, О.П.Сікорський, обсягом 166 стор.
2. Надати навчальному посібнику «Морське право», авторів Г.О.Сандюк, 
О.П.Сікорський гриф «Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, 
як навчальний посібник».

2019-11/
10-11

Затвердити кафедрі Проектування та виробництва конструкцій із композиційних 
матеріалів:

1) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Проектування та виробництво 
конструкцій із композиційних матеріалів» для підготовки першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно- 
космічна техніка,галузі знань 13 Механічна інженерія 
кваліфікація: бакалавр з авіаційної та ракетно-космічної техніки.

2) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Проектування та виробництво 
суднових конструкцій із композиційних матеріалів» для підготовки другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, за спеціальністю: 135 -  «Суднобудування», 
галузі знань: 13 Механічна інженерія, кваліфікація: Магістр з суднобудування

2019-11/
10-12 Затвердити кафедрі Морських технологій:

1) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Комп’ютерні системи та 
мережі» для підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за 
спеціальністю 123 - Комп’ютерна інженерія^галузі знань 12 - Інформаційні 
технології, кваліфікація: бакалавр з комп’ютерної інженерії;

2) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Вимірювально-інформаційні 
системи» для підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за 
спеціальністю 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка^галузі 
знань 15 -  Автоматизація та приладобудування, кваліфікація: бакалавр з 
метрології та інформаційно-вимірювальної техніки;

3) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Вимірювально-інформаційні
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системи» для підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти, за 
спеціальністю 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка,_галузі 
знань 15 -  Автоматизація та приладобудування, кваліфікація: бакалавр з 
метрології та інформаційно-вимірювальної техніки;
II. Затвердити кафедрі Системотехніка морської інфраструктури і енергетичного 
менеджменту:

1) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Енергетичний менеджмент" для 
підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 14 - 
Електрична інженерія, спеціальність 144 -Теплоенергетика.

2) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Енергетичний менеджмент" для 
підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 14 - 
Електрична інженерія, спеціальність 144 -Теплоенергетика.

3) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Системотехніка об’єктів 
морської інфраструктури " для підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти, галузь знань - 13 Механічна інженерія, спеціальність 135 - 
Суднобудування.

4) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Системотехніка об’єктів 
морської інфраструктури " для підготовки другого (магістерського) рівня вищої 
освіти, галузь знань - 13 Механічна інженерія, спеціальність 135 - 
Суднобудування.

5) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Теплоенергетика" для 
підготовки третього рівня вищої освіти (доктор філософії), галузь знань 14 - 
Електрична інженерія, спеціальність 144 -Теплоенергетика.
III. Затвердити кафедрі Логістики:

1) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Логістика" для підготовки 
другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 07 -  Управління та 
адміністрування, спеціальність 073 -Менеджмент.

2019-11/
10-13

Затвердити «Положення про Київське представництво Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова».

2019-11/
10-14

Затвердити «Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових 
справ студентів у Національному університеті кораблебудування імені адмірала 
Макарова».

Р І Ш Е Н Н Я  В Ч Е Н О Ї  Р А Д И

Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова

Протокол № 12 від 27.12.2019р.

№
п/п Р і ш е н н я

2019-12/1 Рекомендувати адміністрації університету:
1. З метою підвищення публікаційної активності запровадити заходи 

матеріального заохочення - оплата публікацій статей у наукометричних базах 
Scopus або Web of Science, монографій та створення об'єктів промислової 
власності співробітникам НУК, які є здобувачами наукових ступенів. 
(Відповідальний -  проректор з Н Р Блінцов В.С., термін виконання -  лютий 2020 
року).

2. Розробити план заходів щодо підвищення наукометричних показників
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науково-педагогічних працівників У ніверситету у меж ах підготовки до 
підтвердж ення статусу національного закладу вищ ої освіти та призначити 
відповідальних у всіх структурних підрозділах, відповідно до їх компетенції. 
(Відповідальний - прорект ор з  Н Р  Б лінцов В.С., т ермін виконання -  січень 2020  
року).

3. Створити відокремленний структурний підрозділ університету чи робочу 
групу з метою  планування підготовки і контролю  виконання критеріїв надання та 
підтвердж ення статусу національного Н аціональному університету 
кораблебудування ім .адм.М акарова. (В ідповідальний -  рект ор  Труш ляков Є.І., 
т ермін виконання -  лю т ий 2020 року).

2019-12/2 I. Затвердити П РА В И Л А  П РИ Й О М У  до Н аціонального університету 
кораблебудування імені адмірала М акарова в 2020 році;

II. П РА В И Л А  П РИ Й О М У  до Н аціонального університету кораблебудування 
імені адмірала М акарова в 2020 році осіб, які прож иваю ть на тимчасово 
окупованій території У країни, для здобуття вищ ої освіти;

III. П РА В И Л А  П РИ Й О М У  до аспірантури та докторантури Н аціонального 
університету кораблебудування імені адмірала М акарова у 2020 році;

ГУ. Затвердити П олож ення щ одо організації роботи П риймальної комісії Н У К 
ім.адм.М акарова:

1) П О Л О Ж ЕН Н Я  про організацію  прийому до Н аціонального університету 
кораблебудування імені адмірала М акарова при вступі на навчання на основі 
раніш е здобутого ступеня (освітньо-кваліф ікаційного рівня) та  при вступі для 
здобуття ступеня бакалавра за  інш ою  спеціальністю  у 2020 році;

2) П О Л О Ж ЕН Н Я  про організацію  та проведення апеляцій вступників при 
прийомі до Н аціонального університету кораблебудування імені адмірала 
М акарова у 2020 році;

3) П О Л О Ж ЕН Н Я  про організацію  та проведення співбесіди при прийомі до 
Н аціонального університету кораблебудування імені адм ірала М акарова у 2020 
році;

4) П О Л О Ж ЕН Н Я  про підготовку, організацію  та проведення підсумкової 
атестації слухачів Ц ентру довузівської підготовки Н аціонального університету 
кораблебудування імені адмірала М акарова;

5) П О Л О Ж ЕН Н Я  про прийм альну комісію  Н аціонального університету 
кораблебудування імені адмірала М акарова;

6) П О Л О Ж ЕН Н Я  про прийом іноземців і осіб без гром адянства на навчання і 
стаж ування до Н аціонального університету кораблебудування імені адмірала 
М акарова у 2020 році;

2019-12/3 Інформацію  про виконання А нтикорупційної програми прийняти до відома.
2019-12/4 1. Р е к о м е н д у в а т и  н а  п р и з н а ч е н н я  а к а д е м іч н о ї  с т и п е н д ії  

П р е з и д е н т а  У к р а ї н и  н а  в е с н я н и й  с е м е с т р  2 0 1 9  - 2 0 2 0  н .р .  с т у д е н т і в :

О х о т с ь к о г о  В іт а л ія  О л е к с а н д р о в и ч а  - г р у п а  5 3 6 5
В а с и л ь є в у  А н г е л ін у  В а л е р і ї в н у  - г р у п а  3 1 1 1

2. Р е к о м е н д у в а т и  н а  п р и з н а ч е н н я  а к а д е м і ч н о ї  с т и п е н д і ї  і м е н і  
М . С .  Г р у ш е в с ь к о г о  н а  в е с н я н и й  с е м е с т р  2 0 1 9 - 2 0 2 0  н .р .  с т у д е н т а  
г р у п и  2 5 3 1  С а в ч е н к о  М и х а їл а  С е р г ій о в и ч а .

3. Р е к о м е н д у в а т и  н а  п р и з н а ч е н н я  а к а д е м і ч н о ї  с т и п е н д і ї  К а б і н е т у  
М і н і с т р і в  У к р а ї н и  н а  в е с н я н и й  с е м е с т р  2 0 1 9  - 2 0 2 0  н .р .  с т у д е н т а  г р у п и  
4 1 5 1  П р и х о д ь к о  А н д р ія  С е р г ій о в и ч а .

2019-12/5-
1

З метою підтримки науково-педагогічних працівників університету, які досягли
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значних успіхів у науково-педагогічній роботі, дозволити наступним 
співробітникам університету мати навчальне навантаження на 1,0 ставку - 180 
годин на навчальний рік.

I. Дозволити наступним навчально-науковим працівникам НУК імені 
адмірала Макарова, мати навчальне навантаження на 1,0 ставку - 180 годин на 
навчальний рік, з січня 2020р. по 31 грудня 2020р.:

1. Боброву Максиму Миколайовичу - науковому співробітнику кафедри 
матеріалознавства і технології матеріалів

2. Галинкіну Юрію Миколайовичу -  канд. техн. наук, викладач кафедри 
Інженерної механіки та технології машинобудування, Машинобудівного 
навчально-наукового інституту;

3. Герасіну Олександру Сергійовичу -  викладачу кафедри комп’ютерних 
систем управління, Навчально-наукового інституту автоматики та 
електротехніки;

4. Топалову Андрію Миколайовичу -  викладачу кафедри комп’ютерних 
систем управління, Навчально-наукового інституту автоматики та 
електротехніки;

II. Науково-педагогічним працівникам по завершенню навчального року, 
надати звіти про виконання індивідуального плану науково-педагогічної роботи 
на засіданні вченої (наукової, науково-технічної) ради інституту (факультету).

III. Контроль за виконанням покласти на проректора з науково-педагогічної 
роботи.

2019-12/5-
2

I. Затвердити «Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у 
освітній та науково - дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців 
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова».
II. Затвердити додаткок до цього Положення - «Порядок здійснення заходів з 
перевірки робіт на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із 
використанням програмно-технічних засобів у Національному університеті 
кораблебудування імені адмірала Макарова».

2019-12/5-
3 1.Рекомендувати до видання навчальний посібник «Сталий розвиток довкілля», 

авторів Л.М.Маркіна, Г.Г.Трохименко, С.Ю.Ушкац, Н.Ю.Жолобенко, обсягом 197 
стор. 2. Надати навчальному посібнику «Сталий розвиток довкілля», авторів 
Л.М.Маркіна, Г.Г.Трохименко, С.Ю.Ушкац, Н.Ю.Жолобенко гриф 
«Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова, як навчальний 
посібник».

2019-12/5-
4 Рекомендувати до друку монографію англійською мовою «КОНЦЕПТУАЛЬНЕ 

ПРОЕКТУВАННЯ СУДЕН», обсягом 98 стор., автор Нєкрасов В.О.
2019-12/5-
5 1.Рекомендувати до видання підручника «ПРОГРАМОВАНІ ЕЛЕКТРОННІ 

СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ, ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ», авторів: 
В.М.Рябенький, О.О. Ушкаренко, обсягом 490 стор.

2. Надати підручника «ПРОГРАМОВАНІ ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ 
КЕРУВАННЯ, ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ», авторів: В.М.Рябенький, 
О.О. Ушкаренко гриф «Рекомендовано Вченою радою НУК ім. адмірала 
Макарова, як підручник».

2019-12/5-
6

Затвердити «Положення про Всеукраїнську олімпіаду у 2020 році для професійної 
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова».

2019-12/5-
7 Затвердити аспірантці Смикодуб Тетяні Георгіївні тему кандидатської дисертації 

у новій редакції - «Математичні моделі та інформаційна технологія для 
оцінювання розміру програмних застосунків з відкритим кодом на Java» за
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спеціальністю 122-Комп'ютерні науки, науковий консультант д-р техн.наук, 
професор Приходько С.Б.

2 0 1 9 - 12 / 5 -

8 Затвердити аспірантці Книрік Катерині Олегівні тему кандидатської дисертації у 
новій редакції - «Математичні моделі та інформаційна технологія для оцінювання 
трудомісткості розробки мобільних застосунків» за спеціальністю 122- 
Комп’ютерні науки, науковий консультант д-р техн.наук, професор Приходько 
С.Б.

2 0 1 9 - 12 / 5 -

9 Затвердити здобувану PhD Вороні Михайлу Владиславовичу тему дисертації у но 
редакції: «Математичні моделі та інформаційна технологія для оцінювання розм 
програмних застосунків з відкритим кодом на РНР» за спеціальністю 122 
«Комп’ютерні науки», науковий керівник д-р техн. наук, професор Приходько С.Б.

2 0 1 9 - 12 / 5 -

10
Затвердити Навчально-науковому інституту комп’ютерних наук та управління 
проектами Освітні програми:

1. Освітню програму «Інженерія програмного забезпечення» для підготовки 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 121-Інженерія 
програмного забезпечення, галузь знань 12-Інформаційні технології.

2. Освітню програму «Комп’ютерні науки» для підготовки першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 122- Комп’ютерні науки, 
галузь знань 12-Інформаційні технології.

3. Освітню програму «Інформаційні системи та технології» для підготовки 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціатьністю 126- Інформаційні 
системи та технології, галузь знань 12-Інформаційні технології.

2 0 1 9 - 12 / 5 -

11
Рекомендувати до друку та поширення через мережу Internet «Збірник наукових 
праць Національного університету кораблебудування» № 5 (ДСК), 2019р.

2 0 1 9 - 12 / 5 -

12
Затвердити здобувану Сенкевичу Олександру Федоровичу тему кандидатської 
дисертації «Трансформація територіально-економічних систем в умовах розвитку 
цифрової економіки та суспільства» за спеціальністю 08.00.04-економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий керівник 
доктор економічних наук, професор Іртищева І.О.

2 0 1 9 - 1 2 / 5 -

13 Рекомендувати до друку монографію «ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ СТАЛОГО 
АГРОВИРОБНИЦТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ 
АСПЕКТИ», обсягом 352 стор., автор Бойко Є.О.

2 0 1 9 - 12 / 5 -

14 Рекомендувати до друку та поширення через мережу Internet «Збірник наукових 
праць Національного університету кораблебудування ім.адм.Макарова» № 4, 2019 
р. та міжнародного фахового видання «Суднобудування та морська 
інфраструктура» № 2, 2019р.
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