
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова

Освітня програма 37366 Суднобудування

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 135 Суднобудування

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 105

Повна назва ЗВО Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Ідентифікаційний код ЗВО 02066753

ПІБ керівника ЗВО Трушляков Євген Іванович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.nuos.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/105

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 37366

Назва ОП Суднобудування

Галузь знань 13 Механічна інженерія

Спеціальність 135 Суднобудування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кораблебудівний навчально-науковий інститут: кафедра теорії та 
проектування суден, кафедра будівельної механіки та конструкції корпусу 
корабля, кафедра технології суднобудування, кафедра морських 
технологій та океанотехніки, навчально-науковий центр гідромеханіки

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

кафедра прикладної лінгвістики, кафедра філософії та культурології, 
кафедра системотехніки морської інфраструктури і енергетичного 
менеджменту

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

54025, м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 100937

ПІБ гаранта ОП Нєкрасов Валерій Олександрович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри, професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

valery.nekrasov@nuos.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(063)-612-09-41

Додатковий телефон гаранта ОП +38(051)-237-26-47
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 0 міс.

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Кораблебудівний навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова має давню історію підготовки висококваліфікованих фахівців для суднобудування України та зарубіжних 
країн завдяки:
- функціонуванню наукових шкіл «Морехідність суден» та «Проектування суден» д-ра техн. наук, професора 
Нєкрасова В.О., «Втомна міцність суднових корпусних конструкцій» д-ра техн. наук, професора Коростильова Л.І., 
«Інноваційні технології в суднобудуванні» д-ра техн. наук, професора Рашковського О.С. «Судна з динамічними 
принципами підтримки» д-ра техн. наук, професора Зайцева В.В., «Експериментальна та обчислювальна 
гідродинаміка судна» канд. техн. наук, доцента Короля Ю.М.;
- створення умов для публікації наукових робіт представниками цих шкіл шляхом реєстрації і функціонування двох 
власних фахових журналів «Shipbuilding and marine infrastructure» та «Збірник наукових праць НУК», які згідно 
останнього рішення Атестаційної колегії МОН України (накази № 1188 від 24.09.2020 р. та № 612 від 07.05.2019 р. 
відповідно) внесено до категорії «Б» Переліку фахових видань за спеціальністю 135, участі професора Некрасова 
В.О. в роботі редакційної колегії наукового журналу «Polish Maritime Research» (SCOPUS). У цих виданнях студенти, 
аспіранти, докторанти, НПП НУК та інших ЗВО мають можливість публікувати результати своїх досліджень за 
тематикою ОНП «Суднобудування»;
- роботи з 1971 року вченої ради Д 38.060.01 (з липня 2009 року це Д 38.060.02) з правом прийняття до розгляду та 
проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 
спеціальностями: 05.08.03 – конструювання та будування суден (технічні науки); 05.03.06 – зварювання та 
споріднені процеси і технології (технічні науки).
За 10 років до впровадження в 2016 ріці ОНП «Суднобудування» з підготовки докторів філософії в цій вчений раді 
тільки іноземними громадянами було успішно захищено 8 кандидатів технічних наук для В’єтнаму, 1 кандидат 
технічних наук для Китаю, 1 кандидат технічних наук для Ірану (спеціальність 05.08.03 – конструювання та 
будування суден), яких було підготовлено під керівництвом науково-педагогічних працівників кораблебудівного 
навчально-наукового інституту
http://www.nuos.edu.ua/teorii-ta-proektuvannya-suden/.
З 2016 року під керівництвом викладачів кафедр кораблебудівного навчально-наукового інституту було 
підготовлено та захищено в цій раді ще 13 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та 1 – 
доктора технічних наук.
Після впровадження ОНП «Суднобудування» аспірант проф. Нєкрасова В.О. отримав науковий ступень доктора 
філософії з суднобудування.
Освітньо-наукова програма доктора філософії «Суднобудування» за спеціальністю «135 Суднобудування» вперше 
була розроблена у 2016 році (Рішення Вченої ради НУК, протокол № 4 від 29 квітня 2016 p.). Для забезпечення 
якісної підготовки докторів філософії за третім (освітньо-науковим) рівнем із спеціальності 135 "Суднобудування" до 
складу проектної групи було залучено провідних викладачів КННІ з науковими ступенями доктора технічних наук 
за спеціальностями (05.08.01 – "Теорія корабля", 05.08.03 – «Механіка та конструювання суден», 05.08.04 – 
«Технологія суднобудування, судноремонту й організація суднобудівного виробництва») та вченими званнями 
професора, які мали досвід роботи з аспірантами та докторантами.
При розробці ОНП було взято до уваги зарубіжний досвід розробки освітніх програм, зокрема: «Naval Architecture 
and Ocean Engineering» (University of Michigan, США; Técnico Lisboa, Португалия), «Naval Architecture» (University of 
Rijeka, Хорватія), “Ocean Engineering” (Gdansk University of Technology, Польща) та інші. Було передбачено 
можливість навчання іноземних громадян на англійській мові.
Орієнтацію на освітню програму «Naval Architecture and Ocean Engineering» (Військово-морська архітектура та 
морська інженерія) було зроблено тому, що вона передбачає використання аналогічної матеріальної бази та 
аналогічного науково-педагогічного персоналу, які має навчально-науковий інститут кораблебудування. Це 
комплекс лабораторій теорії корабля, конструкції і міцності суден, технології суднобудівного виробництва, 
проектування суден та плавучих засобів освоєння океану з високо кваліфікаційним науково-педагогічним 
персоналом. В состав лабораторій входить дослідовий басейн довжиною 33 метра, обладнаний сучасною силовою та 
мікропроцесорною технікою, унікальна лабораторія остійності суден з обладнанням, на яке отримано патент, 
лабораторія обчислювальних засобів теорії корабля та проектування суден, лабораторія конструкції та міцності 
суден, лабораторія океанотехніки і морських технологій, обчислювальний зал навчально-наукового інституту 
кораблебудування.
Ця орієнтація була обрана також тому що в результаті тенденцій, які розвиваються у вищій освіті України, кафедри 
навчально-наукового кораблебудівного інституту НУК поступово перетворюються в оснащені наукові лабораторії 
департаменту Naval Architecture and Ocean Engineering з відповідним комплексом освітньо-наукових програм 
підготовки. 
У червні 2016 року на навчання з ОНП «Суднобудування» була отримана ліцензія обсягом 20 місць (наказ МОН 
України № 665 від 10.06.2016 р.). У вересні 2016 року було здійснено перший набір двох здобувачів наукового 
ступеня доктор філософії з суднобудування (один з них вже захистився). 
Освітня програма була створена за діючою на той момент законодавчою та нормативною базою і розрахована на 60 
кредитів ЄКТС.
У вересні 2018 року було введена нова редакція ОНП «Суднобудування», яка відрізнялася від попередньої тим, що у 
ній збільшено кількість кредитів на науково-педагогічну практику (до п’яти) та на кваліфікаційний екзамен з 
професійної підготовки (до двох кредитів), вилучено кваліфікаційний екзамен з загальної підготовки. 
У 2020 році нова редакція ОНП «Суднобудування» була розглянута та затверджена на засіданні Вченої ради 
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (протокол № 6 від 31 серпня 2020 p.). 
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Введена в дію з 01.09.2020 року наказом ректора НУК № 195.
При перегляді програми було враховано зміни у законодавстві, уточнено компетентності та відповідні їм результати 
навчання відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 «Про затвердження Порядку 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 
установах)»
https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Postanova%20KMU%20_261.pdf.
Нова редакція ОНП (2020 року) відрізнялася від попередньої тим, що у ній для більшості дисциплін зменшено було 
кількість годин на самостійну роботу, що в цілому привело до зменшення загального обсягу програми до 48 кредитів 
ЄКТС, зменшено кількість кредитів на науково-педагогічну практику (до трьох); переглянути компетентності та 
програмні результати навчання, змінено модель вибору вибіркових дисциплін. За пропозиціями студентів та 
стрейкхолдерів з програми було вилучено кваліфікаційний екзамен з професійної підготовки. До програми було 
додано лист-погодження.
У січні 2021 року аспірант першого набору на ОНП «Суднобудування» Урсолов О.І. успішно захистив дисертацію на 
здобуття ступеня доктора філософії з суднобудування. Для цього в Національному університеті кораблебудування 
імені адмірала Макарова була сформована разова спецрада (наказ МОН України № 1287 від 21.10.2020 р. Рішення 
про присудження наукового ступеня доктора філософії Урсолову О.І ухвалено у квітні 2021 року Атестаційною 
колегію МОН України (наказ № 420 від 15 квітня 2021 року).
Розроблення і впровадження ОНП «Суднобудування» здійснюється при активній співпраці з стейкхолдерами та 
академічною спільнотою, зокрема: Одеським національним морським університетом, Національним університетом 
«Одеська морська академія», Київським інститутом водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-
Сагайдачного, ДП «Дослідно-проєктний центр кораблебудування», ВАТ «Морське інженерне бюро», ТОВ 
«Югсудоремонт», ЧП «ВВВ-СПЕЦТЕХНІКА», ТОВ СКК «Миколаївська верф», Суднобудівним заводом «Океан», 
Миколаївським суднобудівним заводом, ССЗ «Нібулон», ТОВ «Артіль» ЛТД, «Marine Design Engineering Mykolayiv» 
(MDEM), ПКБ «Zaliv Ship Design», ПКБ «C-Job Nikolayev» тощо.
На сьогоднішній день у Національному університеті кораблебудування на постійній основі працюють 10 докторів 
наук за спеціальністю 05.08.03 – конструювання та будування суден (135 Суднобудування). Забезпечують 
навчальний процес на ОНП «Суднобудування» 2 лауреати державної премії в галузі науки і техніки, заслужені діячи 
науки і техніки Нєкрасов В.О. і Рашковський О.С.

 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 4 2 1 1 0

2 курс 2019 - 2020 2 2 0 0 0

3 курс 2018 - 2019 4 4 0 0 0

4 курс 2017 - 2018 3 3 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 4554 Суднокорпусобудування
4790 Суднові енергетичні установки та устаткування
4824 Міжнародна технічна інформація у морській діяльності
6687 Суднові машини та механізми
20096 Яхтинг та малі судна
20212 Системотехніка об'єктів морської інфраструктури
24987 Кораблебудування
3835 Кораблі та океанотехніка
7895 Судноремонт та технічне обслуговування флоту
8710 Кораблі та океанотехніка
10128 Суднокорпусобудування
10895 Суднові енергетичні установки та устаткування
34291 Яхти та судна для водного туризму
8783 Суднові енергетичні установки
18994 Яхтинг, малі судна та водний туризм

другий (магістерський) рівень 3922 Системотехніка об’єктів морської інфраструктури
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4553 Експлуатація, випробування та монтаж суднових 
енергетичних установок
5765 Суднобудування
5767 Міжнародна технічна інформація у морській діяльності
5837 Кораблі та океанотехніка
6175 Суднові енергетичні установки та устаткування
6414 Проектування суднових енергетичних установок
6578 Суднові машини та механізми
6635 Суднокорпусобудування
20097 Яхтинг та малі судна
20104 Енергоефективність і екологічність суднових 
енергетичних установок
25009 Кораблебудування
27991 Проектування та виробництво суднових конструкцій із 
композиційних матеріалів
7603 Експлуатація, випробування та монтаж суднових 
енергетичних установок
7894 Суднокорпусобудування
9952 Суднові енергетичні установки та устаткування
10129 Судноремонт та технічне обслуговування флоту
34290 Яхти та судна для водного туризму
18995 Яхтинг, малі судна та водний туризм
22087 Кораблі та океанотехніка

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37366 Суднобудування

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 67838 30961

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

67838 30961

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 1359 590

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОНП Суднобудування PhD (135-
2020).pdf

VU696acZG5EBrT/GbZcwVQbiIGWjRd4YPcpTZmt/f4A=

Навчальний план за ОП НП Суднобудування PhD (135-
2020).pdf

PyHzJ0RgBi8MxsvQYLubH95z3WLkBiOTtrB0ii89JyQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

ОНП Суднобудування Рецензія 
ДПЦК.tif

tkq5XSG6XjJROHFMc3gy2/nT5lqWo5teeHc6nA6XWck
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

ОНП Суднобудування Рецензія 
МІБ.pdf

ZIQGv02DUNyoSe+r1PO6ExB3DJkeqvQe4FIm5g2dD88
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

ОНП Суднобудування Рецензія 
ОНМУ.pdf

Y2x680wqMzkSR5Kl8qui8mdP+nJwYHQ/gEITuA85HO
A=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

ОНП Суднобудування Рецензія 
ЮСР.pdf

auGcfqhIY5pFES2w7Sm+/Cx+m5PpkVXlV+yQ5TzFEzk=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

ОНП Суднобудування Рецензія 
КІВТ.pdf

EpD9nTQfIsBqzL4wfaQ9hbhmFmldGPPm6xh4mY7agoE
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
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Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою ОНП «Суднобудування» є підготовка фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем у сфері суднобудування, 
які здатні продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні проблеми у галузі професійної та/або дослідницько-
інноваційної діяльності, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власні 
наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 
Особливість (унікальність) ОНП полягає:
– у направленості її на розвиток компетентностей, необхідних для розв’язання комплексних проблем 
конструювання та проєктування суден різних типів, засобів освоєння океану, технології та організації 
суднобудівного виробництва;
– у повній відсутності в Україні освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії за спеціальністю «135 
Суднобудування», які забезпечують потреби науково-дослідних центрів суднобудування та морського господарства, 
університетів, проектних організацій та класифікаційних установ, державних органів влади та інших організації у 
фахівцях-суднобудівниках. Насамперед, це ДП «Дослідно-проєктний центр кораблебудування», Одеський 
національний морський університет, ТОВ «ЮСК Сервис» та ін.;
– у високому рівні змісту дисціплін ОНП, які викладаються представниками наукових шкіл КННІ - лідерами 
кораблебудівної освіти в Україні та визнаними у світі фахівцями з підготовки наукових кадрів для Вєтнаму, Китаю та 
інших країн.
– у її орієнтації на міжнародне наукове співробітництво, конкурентоздатності на міжнародному ринку освітніх 
послуг.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

«Місія, Бачення і Стратегія НУК» схвалена Вченою радою та затверджена ректором як окремий документ (протокол 
№ 1 від 21.01.2013) у рамках розробленої, впровадженої та сертифікованої системи управління якістю НУК за 
вимогами стандартів ISO 9001:2008 та ДСТУ ISO 9001:2009
http://kk.nuos.edu.ua/upload/iblock/7f1/%D0%A6%D0%86%D0%BB%D1%96.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%
D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F.%20%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F.pdf.
Реалізація місії та стратегії університету здійснюється через освітню, наукову, інноваційну та міжнародну діяльність, 
що визначені Концепцією діяльності НУК, регламентуються Статутом НУК, який погоджено Конференцією 
трудового колективу (протокол № 1 від 12.02.2016 р.) та затверджено наказом МОН України № 206 від 10.02.2017 р., 
ідентифікаційний код 02066753
http://old.nuos.edu.ua/university/statute/index.php?sphrase_id=41133.
Аналіз вказаних документів засвідчує відповідність цілей ОНП «Суднобудування» щонайменше наступним 
складовим місії та стратегії НУК:
1. підготовка гармонійно розвинених, соціально активних, творчих висококваліфікованих, конкурентоздатних, 
мобільних, здатних до саморозвитку і самоудосконалення випускників, затребуваних суспільством;
2. отримання нових фундаментальних наукових знань і визначення способів їх інноваційного використання в 
практичній діяльності;
3. підтримка наявних і формування нових культурних традицій.
Вказані складові забезпечені метою ОП, її предметною галуззю, інтегральними, загальними та фаховими 
компетентностями. 

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

До формулювання цілей та визначення програмних результатів освітньої програми «Суднобудування» залучались 
здобувачі вищої освіти КННІ. Під час зустрічей, проведення занять та бесід зі здобувачамивищої освіти, 
розробниками програми виявлялись побажання з організації освітнього процесу і змісту навчальних дисциплін та 
переліку дисциплін вільного вибору. Так, за пропозицією студентів та стрейкхолдерів з ОНП «Суднобудування» 
було вилучено кваліфікаційні екзамени з загальної та професійної підготовки. Починаючи з 2020 року в ОНП була 
змінена модель формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання, направлена на покращення урахуванням 
наукових інтересів аспірантів.
При формуванні результатів навчання були враховані особливості напрямків наукових досліджень здобувачів вищої 
освіти ОНП «Суднобудування», здатність до участі у науково-дослідних проектах КННІ. Так аспірантів Буроковця 
С.В., Клименко А.М., Соценка В.В., Урсолова О.І. було включено в заявку на конкурс наукових проектів прикладних 
досліджень на 2020-2022роки.

- роботодавці

Формування освітньо-наукової програми «Суднобудування» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти відбувалося у тісній співпраці з представниками роботодавців: ДП «Дослідно-проєктний центр 
кораблебудування» (Миколаїв), ВАТ «Морське інженерне бюро», ТОВ «ЮСК Сервис», ЧП «ВВВ-СПЕЦТЕХНІКА», 
ТОВ СКК «Миколаївська верф».
При запровадженні ОП потенційні роботодавці були ознайомлені з освітньо-науковою програмою 
«Суднобудування» та навчальним планом і надали відгуки щодо загальної характеристики, цілей, ПРН, актуальних 
компетентностей освітньої програми, зазначаючи позитивні результати та недоліки.
При корегуванні ОП проектною групою були отримані відгуки від зовнішніх стейкхолдерів: ДП «Дослідно-
проєктний центр кораблебудування» (Миколаїв), ВАТ «Морське інженерне бюро», ТОВ «Югсудоремонт», ТОВ СКК 
«Миколаївська верф». 
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За рекомендаціями стейкхолдерів були враховані пропозиції щодо зміни форми атестації здобувачів.

- академічна спільнота

ОНП «Суднобудування» була розроблена з урахуванням багаторічного досвіду підготовки кандидатів та докторів 
наук в НУК для Одеського національного морського університету, Національного університету «Одеська Морська 
Академія», Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Vietnam 
Maritime University, Jiangcu Univercity of Science and Technology, Sharif University of Technology. Інтереси академічної 
спільноти враховані шляхом забезпечення навичок викладацької діяльності, впровадження інноваційних 
технологій та сучасних форм і методів навчання. Також інтереси академічної спільноти враховані через академічну 
свободу у викладанні дисциплін, співпрацю з представниками інших закладів вищої освіти, спільну роботу над 
науковими темами та науковими дослідженнями. В рамках ОНП «Суднобудування» забезпечено права всіх членів 
академічної спільноти щодо академічної мобільності, саморозвитку, співробітництва із закладами вищої освіти 
України та закордонними партнерами. Рецензентами ОНП є представники академічної спільноти, зокрема, 
позитивною є рецензії: 
- на ОНП 2016 року від канд.техн.наук, доцента Демідюка Олександра Володимировича (завідуючого кафедрою 
«Теорія та проектування корабля ім. проф. Ю. Л. Воробйова» Одеського національного морського університету), 
- на ОНП 2020 року від канд.техн.наук, доцента Давидова Ігоря Пилиповича (завідуючого кафедрою теорії та устрою 
судна Національного університету «Одеська Морська Академія»). 

- інші стейкхолдери

При коригуванні ОНП «Суднобудування» розглядались результати зустрічей з громадкістю стосовно вступу до 
аспірантури, умов навчання на третьому рівні. До інших зовнішніх партнерів КННІ можна віднести «Інтелектуальні 
Морські Технології».

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

При розробці ОНП «Суднобудування» враховувалися основні тенденції сучасного суднобудування та пов’язані з 
ними вимоги роботодавців. На основі проведених досліджень та аналізу цих тенденцій було виділено наступні 
ключові позиції, які реалізовано при формуванні цілей та програмних результатів навчання:
- знання англійської мови (не іноземної, а саме фахової англійської мови, яка є своєрідним стандартом у 
суднобудування пов’язаним з його спеціфічною термінологією;.
- володіння сучасними комп’ютерними технологіями сфері суднобудування - автоматизованого проектування (CAD), 
виробництва (CAM), інженерних досліджень (CAE) та управління життєвим циклом (PLM), які у більшості випадків 
мають англомовний інтерфейс;
- знання предметної області (фахова підготовка) та вміння вирішувати складні завдання, приймати рішення у 
непередбачуваних ситуаціях, брати на себе відповідальність;
- здатність науковця або викладача до постійного саморозвитку, самонавчання, оновлення наукових знань з 
суднобудування, формування світогляду, який дозволяє  зайняти лідируючі позиції у професійній сфері. 
Цілі та програмні результати навчання, що відбивають тенденції розвитку спеціальності, також реалізуються 
шляхом розв’язання комплексних проблем з теорії і практики суднобудівного виробництва. 
За результатами дискусій  на науково-практичних  конференціях, конкурсах наукових робіт, семінарах та зустрічах 
зі стейкхолдерами визначаються подальші зміни у ринку праці та підготовці фахівців, які враховуються при 
перегляді програм навчальних дисциплін ОНП.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

ОНП «Суднобудування» направлено на задоволення потреб суднобудування України в цілому, вона враховує 
галузевий та регіональний контекст відповідно до «Морської доктрини України на період до 2035 року»,  
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України № 137–209–п (редакція від від 28.10.2020) 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF#Text.
На сьогодні в Україні функціонують сім суднобудівних заводів, дев’ять підприємств суднового машинобудування, 
морського приладобудування та електромонтажу, кілька десятків середніх і малих суднобудівних і судноремонтних 
заводів, 15 науково-дослідних інститутів і конструкторських бюро, які можна розділити на три групи:
1. Підприємства побудови, ремонта, реновації та утілізації суден та плавучих споруд: Суднобудівний завод «Океан», 
Миколаївський суднобудівний завод, ССЗ «Нібулон», ТОВ «Югсудоремонт» тощо.
2. Підприємства, організації та наукові установи розробки проектів кораблів, суден та плавучих споруд: ДП 
«Дослідно-проєктний центр кораблебудування», «Marine Design Engineering Mykolayiv» (MDEM), ПКБ «Zaliv Ship 
Design» тощо.
3. Навчальні заклади суднобудування: Національний університет кораблебудування, ДВНЗ «Миколаївський 
політехнічний коледж», кораблебудівний факультет ОНМУ. Усі ці підприємства та НЗ  є замовниками фахівців на 
рівні викладачів, науковців та дослідників. 
Сьогодні на ОНП «Суднобудування» навчаються аспіранти з таких підприємств як: ДП «Дослідно-проєктний центр 
кораблебудування», ТОВ «Югсудоремонт», ЧП «ВВВ-СПЕЦТЕХНІКА», ТОВ СКК «Миколаївська верф».

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
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ОНП «Суднобудування» є єдиною в Україні програмою з підготовки докторів філософії за спеціальністю «135 
Суднобудування». При її формуванні було враховано досвід аналогічних іноземних програм: «Naval Architecture and 
Ocean Engineering» (University of Michigan, США; Técnico Lisboa, Португалия), «Naval Architecture» (University of 
Rijeka, Хорватія), “Ocean Engineering” (Gdansk University of Technology, Польща) тощо. Освітня програми «Naval 
Architecture and Ocean Engineering» наголошує, що: "The themes of the PhDs in Naval Architecture and Ocean 
Engineering are those that reflect the problems of the speciality, and involve planning, design, construction, exploitation and 
systems maintenance of vehicle and structures aimed at exploring the ocean resources, namely Marine Environment, 
Dynamics and Hydrodynamics, Marine Structures, Ship Design, Maritime Transportation and Ports, Analysis and Safety 
Management, Maintenance based on Reliability, Fishing Technology and Aquaculture and Yacht Sailing", її цілями є: "To 
promote the research in Naval Architecture and Ocean Engineering, allowing the development of relevant areas of 
international scientific knowledge. To present the development of recognised technological and scientific research activities 
at international level. To contribute to the high quality academic education in Naval Architecture and Ocean Engineering (3 
rd Cycle) and offering this education at international level", що свідчить про відповідність змісту та цілей цієї програми 
змісту та цілям ОНП «Суднобудування».

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

На даний час відсутній стандарт за спеціальністю «135 Суднобудування» для третього (освітньо - наукового) рівня.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

На етапі започаткування освітньої діяльності з підготовки докторів філософії, створення ОНП «Суднобудування» 
було враховано вимоги Порядку підготовки докторів філософії та докторів наук у закладах вищої освіти (наукових 
установах) (Постанова КМУ від 23.03.2016 р. № 261) щодо обов’язкових чотирьох компонент, які забезпечують 
набуття компетентностей визначених у Постанові. В подальшому в ОНП «Суднобудування» було враховано досвід 
науково-методичної роботи з розробки стандартів вищої освіти члена робочої групи проф. Бондаренко О.В. у 
підкомісії «135 Суднобудування» Науково-методичної комісії 9 з інженерії МОН України.
Визначені в розділі «Програмні результати навчання» ОНП «Суднобудування» програмні результати навчання 
відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій
https://mon.gov.ua/ua/osvita/nacionalna-ramka-kvalifikacij/rivni-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacij,
а саме:
– знання (концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності)  - 
ПРН01, ПРН05, ПРН06, ПРН08, ПРН10, ПРН11, ПРН13, ПРН14, ПРН17, ПРН20, ПРН22– ПРН25
– комунікація (вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, 
широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому, тощо) – ПРН02, ПРН03, ПРН09, ПРН14, ПРН18, ПРН19, 
ПРН25.
– комунікація (використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях) – 
ПРН04, ПРН07.
– відповідальність і автономія (демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, 
академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових 
контекстах професійної та наукової діяльності, тощо) – ПРН03, ПРН08, ПРН16, ПРН26.
– відповідальність і автономія (здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення) – ПРН22.
– уміння/навички (спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері 
професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної 
практики) – ПРН02, ПРН03, ПРН07, ПРН09–ПРН11, ПРН13, ПРН16– ПРН19, ПРН21.
– уміння/навички (започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного 
наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності) – ПРН12, ПРН16.
– уміння/навички (критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей) – ПРН17.
У ОНП «Суднобудування» наявна матриця відповідності визначених ОП компетентностей дескрипторам 
Національної рамки кваліфікацій.
Таким чином, програмні результати навчання ОНП відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text,
а ОНП «Суднобудування – 8 рівню НРК України. 

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

48

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

46
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Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

12

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

ОНП "Суднобудування" відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню вищої освіти та восьмому кваліфікаційному 
рівню Національной рамки кваліфікацій, враховує вимоги  Постанови КМУ №261 від 23.03.2016 року.
Нормативний строк підготовки доктора філософії за ОНП «Суднобудування» становить чотири роки. Обсяг 
освітньої складової програми з підготовки доктора філософії рівний 48 кредитів ЄКТС відповідає встановленим 
вимогам «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук». Програма 
розроблена з урахуванням вимог пункт 27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук (затверджений Постановою КМУ №261 від 23.03.2016), а саме:
– на здобуття глибинних знань із спеціальності передбачено 18 кредитів ЄКТС при мінімально необхідних 12 
кредитів ЄКТС; 
– на  оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, передбачено 4 кредитів ЄКТС при 
рекомендованих 4-6 кредитів ЄКТС); 
– на набуття універсальних навичок дослідника встановлено 6 кредитів ЄКТС при мінімально необхідних 6 кредитів 
ЄКТС; 
– на здобуття мовних компетентностей передбачено 8 кредитів ЄКТС при рекомендованих 6-8 кредитів ЄКТС.
Перелік освітніх компонент програми погоджувався з представниками роботодавців і формувався таким чином, 
щоб забезпечити здобувачам вищої освіти набір знань, умінь та навичок, необхідних для вирішення реальних 
потреб суднобудування. 
Зміст підготовки фахівців за ОНП "Суднобудування" освітньо-наукового рівня вищої освіти розкривається через 
навчальні програми, які забезпечені навчальним контентом, у тому числі актуальними підручниками, навчальними 
посібниками, довідниками та фаховими періодичними виданнями з суднобудування. Згідно з предметною областю 
спеціальності 135– "Суднобудування", об’єктом вивчення в рамках ОНП є: явища та процеси, пов'язані з усіма 
етапами життєвого циклу суден різних типів, морських плавучих споруд і технічних засобів освоєння океану. 
Теоретичний зміст предметної області ОНП складають: теорія процесів проектування, конструювання, побудови, 
ремонту, реновації та утилізації продукції суднобудування. Це повною мірою відповідає предметній області 
спеціальності 135 – "Суднобудування". 
Наукова складова програми передбачає здійснення власних наукових досліджень під керівництвом наукового 
керівника з відповідним оформленням одержаних результатів у вигляді дисертації.
Акцент програми спрямований на здатності проводити наукові дослідження в області розроблення та 
вдосконалення методів проєктування, конструювання і побудови суден та їх комплексів (флотів), плавучих та інших 
споруд для освоєння шельфу, річкових і морських глибин, засобів океанотехніки, підводних апаратів, суднових 
конструкцій, загально-суднових систем, суднових пристроїв та елементів, забезпечення їх ефективності, надійності і 
безпеки на протязі усього життєвого періоду.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувачів освіти формується з урахуванням їх здібностей, 
інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду та реалізується через вибір студентом видів, форм і темпу 
здобуття освіти в рамках запропонованих освітніх програм, навчальних дисциплін, методів і засобів навчання.
Право здобувачів освіти на реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії регламентується Положенням про 
організацію освітнього процесу та Положенням про вибіркові дисципліни у НУК
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1420&sphrase_id=41136;
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1388&sphrase_id=41135. 
Вибіркова складова начального плану аспірантів ОНП "Суднобудування", що призначена для забезпечення 
можливості здобути додаткові компетентності, становить 25,0% (12 кредитів ЄКТС) від загального обсягу освітніх 
компонентів у кредитах ЄКТС (48 кредитів ЄКТС). Це відповідає нормативу, передбаченому законодавством (згідно 
пункту 15 статті 62 Закону України “Про вищу освіту”). Аспірант має право обирати освітні компоненти самостійно у 
межах обсягу вибіркової складової, він також має можливість вибору наукового напряму досліджень через вільне 
обрання наукового керівника з відповідним колом наукових інтересів. Це забезпечує формування індивідуальної 
освітньої траєкторії, яка відображається в індивідуальному навчальному плану аспіранта, який складається на 
кожний навчальний рік та затверджується ректором або проректором НУК.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

На даний час право аспірантів ОНП "Суднобудування" на вибір навчальних дисциплін регламентує «Положення 
Вибіркові Дисципліни зі Змінами»: 
http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/. 
Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем у межах, передбачених ОНП "Суднобудування" та її 
навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25% від загальної кількості кредитів, передбачених для 
третього рівня вищої освіти. Здобувачі вищої освіти мають право обирати освітні компоненти самостійно у межах 
обсягу вибіркової складової. Такий вибір здійснюється на основі анкетування і не обмежується навчальним планом 
ОНП, на якій він навчається. Перелік вибіркових курсів за навчальним планом наводиться у додатках до 
Положення про вибіркові дисципліни у НУК
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Передбачена така процедура інформування аспірантів про дисципліни, що пропонуються їм на вибір:
– на кожну вибіркову компоненту складається опис, що містить анотацію, мету, результати навчання та стислий 
зміст дисципліни;
– описи дисциплін включають до каталогу вибіркових дисциплін, який розміщують у вільному доступі на сайті НУК:
http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/,
(Додаток Каталог вибіркових курсів (третій рівень Доктор філософії));
– науковий керівник аспіранта здійснює інформаційний та консультаційний супровід здобувачів протягом всього 
процесу вибору компонентів ОНП.
Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає здійснення власних наукових досліджень під 
керівництвом одного або двох наукових керівників з відповідним оформленням одержаних результатів у вигляді 
дисертації. Ця складова програми не вимірюється кредитами ЄКТС, а оформляється окремо у вигляді 
індивідуального плану наукової роботи аспіранта і є складовою частиною навчального плану.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

ОНП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти у частині науково-
педагогічної практики, яка дає можливість здобути необхідні викладацькі компетентності, потрібні для подальшої 
професійної діяльності. Також практична дослідницька підготовка передбачена індивідуальним планом наукової 
роботи здобувача. Практична підготовка визначалася виходячи з програмних результатів навчання та 
компетентностей, її обсяг дозволяє досягти цих результатів, завдання та оцінювання – встановити рівень досягнення 
компетентностей. Особливості практичної підготовки, які передбачені ОНП, полягають у можливості здобування 
програмних результатів навчання в науково-дослідних лабораторіях НУК та організаціях суднобудування України.
Наукова складова ОНП передбачає проведення власного наукового дослідження, написання наукових публікацій, 
підготовку до виступу на конференціях, написання та захист дисертації.
Науково-педагогічна практика входять до числа освітніх компонентів (3 кредити ЕСТS). Тісна співпраця 
стейкхолдерів дозволяє визначати сучасні тенденції галузі за спеціальністю що враховується при складанні 
програми практики.
Організація практик у НУК здійснюються випусковими кафедрами і Відділом практики відповідно до положення
http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/,
програм та угод із роботодавцями про проходження практик.
В рамках ОНП здобувачі позитивно оцінюють необхідність набуття практичних навичок та засвоєння відповідних 
компетентностей у майбутній викладацькій діяльності.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Освітні компоненти, що наповнюють ОНП «Суднобудування», дозволяють аспірантам оволодіти комплексом 
соціальних/універсальних (soft skills) навичок, притаманних сучасному фахівцю.
Здобуття соціальних навичок відбувається не тільки через вивчення таких обов’язкових освітніх компонентів як: 
філософія науки, фахова іноземна мова та методологія наукових досліджень, але й при вивченні нормативних 
дисциплін професійного спрямування, проходження науково-педагогічної практики та під час наукової роботи. 
Наприклад, такі навички як вміння знаходити нестандартні рішення, комплексне розв’язання проблем, письмові 
навички, аспіранти набувають при вивченні нормативних дисциплін професійного спрямування, а вміння 
презентувати та виступати публічно, критично мислити, комунікація, робота в команді, навички самоосвіти, 
організації та проведення навчальних занять – аспіранти набувають шляхом виступів на наукових конференціях і 
конкурсах, участі у виконанні науково-дослідних робіт, обговорення результатів наукової діяльності на засіданнях 
кафедр  та Вченої ради кораблебудівного навчально-наукового інституту. 
Формуванню навичок soft skills у межах ОНП сприяють сучасні методи навчання (презентації, звіти, повідомлення 
для проф. аудиторії, робота в команді, медіаграмотність).

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт зі спеціальності «135 Суднобудування» відсутній. Тому при розробці ОНП було використано: 
Постанову КМУ від 23 листопада 2011 року № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» зі 
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 509 від 12.06.2019 та № 519 від 25.06.2020;
Постанову КМУ від 23 березня 2016 року №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ № 283 від 03.04.2019.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Співвіднесення обсягів освітніх компонентів регламентується «Положення про організацію навчального процесу 
НУК 2020 зі змінами», та «Положення про організацію самостійної роботи студентів: 
http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/.
Кожний освітній компонент ОНП «Суднобудування» передбачає аудиторні (лекції та практичні або лабораторні) 
заняття та самостійну роботу. Розподіл загального обсягу виконано таким чином, що аудиторні заняття складають 
не менше 1/3 від загального обсягу, а на самостійну роботу відведено не більше 2/3 від загального обсягу 
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навантаження. Вказаний розподіл навантаження зберігається для усіх дисциплін ОНП за виключенням Фахової 
іноземної мови, де співвідношення аудиторних занять до самостійної роботи становить 50 на 50. Це відповідає 
рекомендаціям щодо стандартизації освітніх компонент з метою гнучкості, мобільності, формування 
міждисциплінарних траєкторій навчання.
У цілому навчальним планом на теоретичну підготовку аспіранта передбачено 48 кредитів ЄКТС, з яких 525 
годин(36,5%) відводиться на аудиторні заняття з дисциплін та 915 годин (63,5%) на самостійну роботу.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

На даний час дуальна форма навчання відсутня.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

Правила прийому до аспірантури в 2021 році 
http://old.nuos.edu.ua/applicants/admissions/pravila-priyomu/pravila-priyomu-do-aspiranturi/.

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Згідно правил прийому
http://old.nuos.edu.ua/applicants/admissions/pravila-priyomu/pravila-priyomu-do-aspiranturi/
на навчання для здобуття ступеня доктора філософії в НУК приймаються особи, які здобули ступінь магістра чи 
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Конкурсний відбір  здійснюється за результатами вступних 
випробувань з філософії, іноземної мови та іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з 
відповідної спеціальності). Ваговий коефіцієнт іспиту зі спеціальності є найбільшим, та складає 50 відсотків від 
загального конкурсного балу. У разі отримання на вступному іспиті зі спеціальності  оцінки 73«D» або нижче, 
вступник позбавляється права брати участь у конкурсі.
Вимоги до вступного екзамену на ОНП «Суднобудування» охоплюють наступні розділи з суднобудування:
1. Морехідні якості суден, плавучих спору та технічних засобів освоєння океану. 
2. Міцність суден,  плавучих споруд та засобів океанотехніки.
3. Архітектура і конструкція корпусу суден, технічних засобів освоєння океану, та павучих споруд.
4. Пристрої та системи суден та засобів океанотехніки.
5. Технологія суднобудування та будування технічних засобів освоєння океану.
6. Проектування суден, плавучих споруд та технічних засобів освоєння океану.
Програми  випробувань розробляються провідними фахівцями за участю членів проектної групи, групи 
забезпечення спеціальності, затверджуються у встановленому порядку на засіданнях Вченої ради КННІ і 
приймальної комісії НУК, щорічно  переглядаються та оновлюються.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Порядок організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу регламентує Положення 
Про організацію права на академічну мобільність
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1386&sphrase_id=41299 
та Положенням Про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої 
освіти
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1387&sphrase_id=41300 
Положення також розповсюджується на осіб, які навчаються на акредитованих (якщо акредитація передбачена 
національним законодавством) ОП у навчальних закладах іноземних держав, у разі їх поновлення чи переведення 
до вищих навчальних закладів України.
Перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін проводиться на підставі Положення про порядок 
перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів)
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1417&sphrase_id=41301 
порівнянням навчальних програм відповідної ОП (спеціальності) та Академічної довідки, що надає здобувач вищої 
освіти. При перезарахуванні дисципліни зберігається раніше здобута позитивна оцінка рівня знань здобувача вищої 
освіти. При перезарахуванні навчальних дисциплін до навчальної картки вносяться: назва дисципліни, загальна 
кількість годин та кредитів, оцінка та підстава щодо перезарахування (номер Академічної довідки тощо).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

На даний час необхідності застосування таких правил на ОНП зі спеціальності 135 «Суднобудування» ще не було.
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів набутих у неформальній та інформальній освіті  регламентується Положенням про порядок 
перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів) у НУК
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1417&sphrase_id=41301.
Процедура визнання передбачає такі обов’язкові етапи:
1. Подання заяви на ім’я директора інституту (декана факультету). До заяви додаються освітня декларація та інші 
документи (матеріали), які можуть прямо чи опосередковано засвідчувати наведену в ній інформацію.
2. Формування комісії, яка визначає можливість визнання, форми та строки проведення атестації для визнання 
результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті.
3. Проведення атестації для визнання результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті.
Визнання результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті до початку навчання на певному 
освітньому рівні не здійснюється.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

На даний час необхідності застосування таких правил на ОНП зі спеціальності 135 «Суднобудування» ще не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Досягнення програмних результатів ОНП «Суднобудування» здійснюється за допомогою зазначених у ній освітніх 
компонентів -  навчальних дисциплін, які саме і забезпечують формування загальних та професійних 
компетентностей у аспірантів.
Викладання цих дисциплін проводиться у формі лекційних, практичних, лабораторних занять. Важливою 
складовою освітнього процесу є самостійна робота аспірантів та практика. Зазначені форми навчання 
регламентуються «Положення про організацію навчального процесу НУК 2020 зі змінами»,
та «Положення про організацію самостійної роботи студентів: 
http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/.
Досягнення програмних результатів  під час проведення занять забезпечується використанням відповідних методів 
навчання: пояснювально-ілюстративним; репродуктивним; методом проблемного викладання; пошуковим, або 
евристичним методом. Серед пріоритетних є дослідницький метод, згідно якому вслід за аналізом матеріалу, 
постановки проблем і отримання завдань аспіранти самостійно вивчають літературу, джерела, ведуть 
спостереження й виміри.
Методи навчання використовуються в залежності від мети та завдань на заняттях. Вони сприяють формуванню 
необхідних компетентностей та програмних результатів навчання.
Для підвищення ефективності викладання здійснюється з активним використанням мультимедійних засобів, 
спеціалізованого програмного забезпечення, сучасного лабораторного обладнання.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Застосування студентоцентрованого підходу задекларовано у «Положення про організацію навчального процесу 
НУК 2020 зі змінами»:
http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/.
Цій підхід реалізується через вільний вибір форм, методів навчання і виховання, що визначається робочою 
програмою навчальної дисципліни. Застосовуючи практичні методи навчання і виховання, викладач (науковий 
керівник) враховує індивідуальні особливості та рівень підготовленості аспірантів, їх професійні інтереси. Між 
викладачем (науковим керівником)  і аспірантом здійснюється зворотній зв'язок під час проведення всіх форм 
занять, який дозволяє ввести корективи у зміст заняття, акцентувати увагу на важливих деталях розвивати 
взаємоповагу у стосунках. Доповідь аспіранта, дискусія, експрес-опитування, виконання практичних завдань, 
використовуються для корекції змісту практичних занять, дозволяють здійснити індивідуальний підхід до 
оцінювання результатів, заохочення у здобувачів почуття незалежності водночас із забезпеченням належного 
наставництва і підтримки з боку викладача (наукового керівника).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Відповідно до статті 54 Закону України "Про освіту", педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають 
право на вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають ОНП.
В рамках ОНП "Суднобудування" право на вільний вибір форм навчання забезпечувалось на етапі формування її 
змісту з урахуванням думок провідних фахівців КННІ та за участю членів проектної групи і групи забезпечення 
спеціальності, відділів, що забезпечують навчально-методичну роботу в НУК.
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Після розробки і затвердження навчального плану ОНП визначились такі форми навчання: лекційні, лабораторні та 
практичні заняття.
Науково-педагогічні працівники КННІ НУК мають право на академічну свободу, яка реалізована через свободу 
викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір методів і 
засобів навчання, що відповідають ОП. Вітається педагогічна ініціатива, яка виражається у розробленні та 
впровадженні авторських навчальних програм, проектів та освітніх методик компетентнісного навчання.
На наш погляд, форми та методи навчання і викладання, що впроваджуються та вдосконалюються у КННІ НУК 
сприяють досягненню заявлених у ОНП "Суднобудування" цілей, відповідають принципам академічної свободи, 
враховують інтереси аспірантів у рамках студентоцентрованого підходу.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання за освітніми компонентами надається на  етапі
 вступу до аспірантури НУК, на перших заняттях з кожної дисципліни, перед проведенням практик.
Доступ до інформаційних ресурсів здійснюється через офіційний веб-сайт НУК. Аспірантам ОНП «Суднобудування» 
постійно доступні:
1. Навчальний план, що містить відомості про ОНП, освітній рівень, нормативний термін навчання, графік 
освітнього процесу, розділи теоретичної, практичної підготовки, обов'язкові та вибіркові компоненти ОНП, дані про 
кількість і форми семестрового контролю, підсумкову атестацію, загальний бюджет навчального часу, його розподіл 
за семестрами, обсяг часу самостійної роботи, види практик.
2. Розклад занять, графіки екзаменів, роботи екзаменаційних комісій, консультацій, захистів практик, накази на 
проведення практик. Розклади і графіки оприлюднюються не пізніше ніж за 3 дні до їх початку.
3. Положення про порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти у НУК.
4. Навчальний контент ОНП включно з порядком та критеріями оцінювання у межах окремих освітніх компонентів.
У зв'язку з модернізацією офіційного сайту НУК, продовжується робота щодо опублікування повного переліку 
інформаційних ресурсів ОНП на сайті університету для інформування аспірантів. Удосконалення інформаційного 
забезпечення також здійснюється через створення віртуальних навчальних середовищ: інформація про різноманітні 
події НУК висвітлюється у соціальній мережі Facebook та доноситься до аспірантів через Viber.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і досліджень відбувається шляхом активної участі аспірантів у науково-дослідній роботі 
кафедр КННІ. ОНП передбачає освітню і наукову складову навчального процесу. Наукова складова виконується під 
керівництвом наукового керівника (керівників) на протязі всього терміну навчання, не переривається на освітню 
складову, сесію та практику. Під час освітнього процесу здобувачі залучені до реалізації наукових тем базових 
кафедр.
Відповідно до наукової діяльності кафедри здобувачі вищої освіти приймають участь у щорічних конференціях, які 
проводяться КННІ в НУК:
– Міжнародна НТК «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»
– Всеукраїнська НТК з міжнародною участю: Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту 
суден, морських технічних засобів і інженерних споруд;
– Всеукраїнська НТК з міжнародною участю «Підводна техніка і технологія».
Відповідно до ОНП «Суднобудування» аспіранти залучаються до науково-дослідної роботи з першого дня 
зарахування, приймають активну участь у виконанні науково-дослідних робіт. Так, протягом 2016-2019 років 
аспіранти Соценко В.В., Клименко А.М., Руденко Ю.В., Саустіян Я.П., Урсолов О.І. приймали участь (з оплатою 
праці) у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи 2085 № ДР0117U000347 «Розробка методології 
підвищення ефективності та безпеки річкової транспортної системи України». У 2018-2020 роках аспіранти Дядюра 
Є.Ю., Мартиченко Я.О. приймали участь виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи 2165 № держ. реєстр. 
0118U003871 «Наукові основи проектування складів і структур легковагових композиційних матеріалів плавучості 
для підводних засобів засвоєння ресурсів океану».
 Усі дисертаційні роботи є завершеним самостійним дослідження аспіранта з обов’язковою публікацією статті у 
фахових виданнях та у виданнях що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science.
Аспірант першого набору на освітньо-наукову програму «Суднобудування» Урсолов О.І. має 2 наукові публікації у 
Scopus. У січні 2021 року Урсолов О.І. 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211574159
 успішно захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії з суднобудування  (Затверджений рішенням 
Атестаційної колегії МОН України  наказ № 420 від 15 квітня 2021 року).
Аспірантки Саустіян Я.П, Грабенко А.А. другого року навчання  мали публікації у науковому фаховому виданні:
- Архітектурно-конструктивні особливості безекіпажних надводних катерів / Я. П. Саустіян // Вісник Одеського 
національного морського університету. – 2017. - Вип. 3. - С. 132-141. 
- Assessment of rigidity of the designed intermittent connections in ship structures / Yu. N. Korobanov, A. I. Kuznetsov, A. A. 
Hrabenko // Shipbuilding & Marine Infrastructure. – 2018. – № 1 (9). – P. 127–133;
- Аспірантка першого року навчання Томашевська Т.В.  отримала Патент України на Катер-катамаран скегового 
типу на повітряній подушці: пат. 43297 Україна. № s202001865; заявл. 25.11.2020; опубл. 17.02.2021, Бюл. № 7 (том 
2). 1432 с.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі
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У НУК існує система перегляду та оцінювання змісту освітніх компонентів, яка регламентується «Положення про 
організацію навчального процесу зі змінами»:
http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/, 
Положенням про формування, затвердження та оновлення освітніх програм у НУК
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2043&sphrase_id=41156 
та Положенням про робочу програму навчальної дисципліни у НУК
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2045&sphrase_id=41302 
Вказані внутрішні документи визначають основні підстави для зміни ОНП НУК, у тому числі в розрізі освітніх 
компонентів. Робочі програми навчальних дисциплін можуть щорічно оновлюватися з урахуванням результатів 
моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм і, зокрема, отриманих від здобувачів освіти та інших 
стейкхолдерів, побажань чи зауважень.
Провідні науково-педагогічні працівники вільно обирають форми навчання, впроваджуючи свої наукові досягнення 
у навчально-виховний процес за ОНП "Суднобудування", оновлюють освітні компоненти на основі наукових 
досягнень і сучасних практик у відповідній галузі за рахунок відвідування семінарів, конференцій, підвищення 
кваліфікацій, стажувань, у т.ч. закордонних.
Усі викладачі кафедр КННІ, які залучені до реалізації ОНП «Суднобудування», мають сучасні публікації в 
міжнародних виданнях індексованих в міжнародній наукометричній базі SCOPUS та/або Web of Science. Високий 
рівень результатів цих досліджень дозволяє удосконалювати систему викладання з урахуванням сучасних досягнень 
в суднобудуванні.
Наприклад, у сучасній практиці наукових досліджень прийнято використовувати CFD програми. У зв’язку з цим 
програма курсу «Чисельні методи гідродинаміки кораблів та об’єктів океанотехніки», яку викладає Король Ю.М., 
передбачає використання SOLIDWORKS Flow Simulation. Сам викладач має наукові публікації за цієї тематикою у 
SCOPUS та Web of Science.
Проф. Нєкрасов В.О. свої наукові досягнення із проектування суден, які викладені в монографії «Conceptual 
Designing of Ships», та публікації в SCOPUS та Web of Science використовує при викладанні курсу «Сучасні проблеми 
теорії корабля та  проектування суден».
Тематика наукових інтересів та публікації SCOPUS і  Web of Science проф. Бондаренка О.В. відповідає навчальній 
дисципліні «Ризик орієнтовне проектування суден та морських плавучих споруд».
Сучасна світова тенденція спуску суден на пневмобалонах, яка входить до тематики наукових досліджень проф. 
Рашковськоо О.С., вивчається аспірантами при вивчені курсу «Наукові основи технології суднобудування». 
Обґрунтування можливостей науково-педагогічних працівників, які забезпечують підготовку аспірантів освітньо-
наукової програми "Суднобудування", щодо формування змісту навчальних дисципліни наведено у таблиці 2 
Додатків.
ОНП "Суднобудування" проваджується в НУК із 2016 року, її зміст та компоненти регулярно оновлюються та 
переглядаються, останній раз – у 2020 році.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Важливим фактором розвитку ОНП "Суднобудування" є участь ННКІ у міжнародному трансферті наукових 
технологій, який реалізується "Jiangsu Center of International Technology Transfer". В конференції по зонуванню цього 
центру прийняв участь проф. Некрасов В.О. (Jiangsu, China он July 3-11, 2017)
Проф. Бондаренко О.В. прийняв участь у роботі «International Academic Exchange Forum on Marine Engineering 
Technology» (Zhoushan, China on Dec.19, 2020)
З  2018 року проф. Нєкрасов В.О. читає курс лекцій «Optimization in Engineering Design» у Гданському 
технологічному університеті, проф. Бондаренко О.В. прочитав  курс лекцій «Проектування форми корпусу яхт та 
катерів» у Державному технічному університеті ім. Лє Куі Дона (В’єтнам, 2019), викладач Урсолов О.І. з 2016 року 
проводить заняття з морехідності суден у Китаї тощо. Всі ці курси є частинами ОНП "Суднобудування". 
У НУК створено і функціонує ННЦ міжнародного співробітництва. Положенням ННЦ МС
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1392&sphrase_id=41146.
передбачено прийом іноземних громадян на навчання на ОНП "Суднобудування", стажування викладачів ОНП та 
аспірантів у КННІ та у закордонних ЗВО, проведення спільних наукових досліджень, участь у кожнорічних 
міжнародних конференціях. Стажування за кордоном пройшли професори Нєкрасов В.О.(Польща), Бондаренко 
О.В. (Латвія), Зайцев В.В. (Китай), Зайцев Вал.В. (Болгарія). Викладачами ОНП та науковцями Китаю подано 3 
заявки на конкурс спільних українсько-китайських науково-дослідних проєктів  2021–2022 років.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Для навчальних дисциплін ОНП «Суднобудування» передбачено поточний та семестровий контроль у формі заліку 
або екзамену.
Базовими документами, згідно з якими проводиться оцінювання знань та вмінь аспірантів є «Положення про 
організацію навчального процесу зі змінами»:
http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/.
 Положення про порядок оцінювання знань студентів в Національному університеті кораблебудування імені 
адмірала Макарова
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http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2645&sphrase_id=41158.
Поточний контроль здійснюється під час лабораторних, практичних, семінарських занять та при перевірці 
самостійної роботи аспірантів, у формі усного, тестового та практичного контролю.
Аспіранта допускають до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни та ліквідації академічної 
заборгованості перед комісією лише за умови виконання ним всіх видів обов’язкових робіт, передбачених його 
індивідуальним навчальним планом. Поточний контроль на заняттях проводиться з метою виявлення готовності 
аспірантів до занять у таких формах: вибіркове усне опитування перед початком занять; фронтальне 
стандартизоване опитування протягом 3-10 хв.; оцінка активності аспіранта у процесі занять, внесених пропозицій, 
оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей тощо; письмова (до 40 хв.) контрольна 
робота; колоквіум по самостійних розділах теоретичного курсу. 
З лекційного курсу або окремих його частинах викладач може проводити співбесіди або колоквіум, пропонувати усні 
або письмові (за білетами) запитання. Своєчасне і добре виконання завдань, відсутність пропусків, 
дисциплінованість дають підставу поставити оцінку «зараховано» без додаткового опитування.
Семестровий контроль має за мету перевірку знань аспірантів, а також навиків самостійної роботи з навчальною і 
науковою літературою. Критерії оцінювання при проведенні семестрового підсумкового контролю є обов’язковою 
складовою робочої програми навчальної дисципліни. Проведення семестрового контролю у вигляді письмових 
екзаменів здійснюється за екзаменаційними білетами. Екзаменаційні білети затверджуються на засіданні кафедри, 
яка забезпечує викладання навчальної дисципліни..
Підсумкова атестація здобувачів передбачається у формі захисту дисертаційної роботи в спеціалізованій вченій раді.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Відповідно до Положення про порядок оцінювання знань студентів в Національному університеті кораблебудування 
імені адмірала Макарова
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2645&sphrase_id=41158 
на ОНП "Суднобудування" запроваджені таки форми контрольних заходів:
1. Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних, 
лабораторних занять і оцінюється сумою набраних балів.
2. Поточний модульний контроль, що проводиться з урахуванням даних поточного контролю за відповідний 
змістовний модуль і має на меті оцінку результатів знань бакалавра після вивчення матеріалу з логічно завершеної 
частини дисципліни – змістового модуля.
3. Семестровий контроль, що проводиться у формі іспиту, або заліку із конкретної навчальної дисципліни ОНП в 
обсязі навчального матеріалу, що визначений її навчальною програмою, і в терміни, що встановлені навчальним 
планом.
Прозорість та зрозумілість контролю базується на ознайомленні аспірантів на початку вивчення дисципліни з її 
змістом, формами, видами контрольних завдань, критеріями і порядком їх оцінювання, які викладені у робочій 
навчальній програмі відповідної дисципліни.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

На першому занятті семестру викладач зобов’язаний поінформувати аспірантів про графік і форми контролю, 
методи та критерії оцінювання згідно з робочою програмою навчальної дисципліни. Для аспірантів ОНП 
"Суднобудування" ця інформація відкрита та доступна на сайті університету за посиланням:
http://www.nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/OPP-PhD2020-SudnobuduvannyaISP_kor_new.pdf
Розроблено Положення про порядок оцінювання знань студентів в Національному університеті кораблебудування 
імені адмірала Макарова
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2645&sphrase_id=41158, 
яке розміщено на офіційному веб-сайті НУК та регламентує: загальні й прикінцеві положення, види контролю 
(поточний, модульний та семестровий), оцінювання практик, підсумкову атестацію, порядок ліквідації академічної 
заборгованості та порядок заповнення відомостей.
Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і аспірантів не пізніше, як за 
місяць до початку сесії. Розклад контрольних заходів оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету
http://old.nuos.edu.ua/students/rozklad-ispytiv/2184/
Скарг від студентів ОНП «Суднобудування» на незрозумілість чи неадекватність критеріїв оцінювання не 
надходило.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт на даний час відсутній.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється «Положення про організацію освітнього процесу в 
Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова», затвердженого Вченою радою НУК 
протокол № 5  від 25.06.2020 р.
http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/
Доступність до учасників освітнього процесу забезпечено наявністю цього документі на веб-сайті університету.
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Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність оцінювання знань відповідно до рекомендації ESG (2015), стандарт 1.3, забезпечується тим, що 
прийом індивідуальних завдань здобувачів може проводитися більше ніж 1 викладачем. Заліки та поточний 
контроль, проводяться одним викладачем, звіти з практики захищаються публічно на засіданні кафедри. Заключні 
екзамени з дисциплін проводяться спеціально створеною комісією, до складу якої входить з не менше трьох 
викладачів.  Оцінювання знань з Фахової іноземної мови аспіранти проходять у спеціалізованій аудиторії згідно 
завдань міжнародного екзамену PTE. На основі цих оцінювань вони одержують міжнародні сертифікати з 
англійської мови  відповідно до рівнів її володіння, встановлених Радою Європи. Аспірант першого набору на ОНП 
«Суднобудування» Урсолов О.І. отримав сертифікат В2.
У НУК вводиться система електронного супроводження освітнього процесу, в якої ведення екзаменів та заліків 
виконується у тестовій формі з використанням платформи Moodle.
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується, в тому числі, і відповідно до «Антикорупційної програми НУК»
http://www.nuos.edu.ua/diyalnist/antikorupcijna-diyalnist/dodatki/. 
Відповідно до статті 28 Закону України "Про запобігання корупції" на посадових осіб, юридичних осіб публічного 
права поширюються вимоги щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів серед наукових, науково-
педагогічних та інших працівників закладів вищої освіти.
На ОНП "Суднобудування" не було випадків застосування відповідних процедур.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

У НУК існує процедура повторного проходження контрольних заходів, чіткий регламент якої викладено у 
Положенні про організацію освітнього процесу у НУК
http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/.
Відповідно до «Положенням про організацію освітнього процесу», у разі отримання незадовільної оцінки, 
перескладання екзамену (заліку) з дисципліни допускається не більше двох разів із кожної дисципліни: один раз – 
викладачу, другий – комісії. Оцінка виставлена комісією є остаточною. Перескладання екзаменаційної оцінки для 
підвищення її рівня на підставі мотивованої заяви здобувача вищої освіти допускається не більше, ніж з трьох 
дисциплін за весь період навчання. Дозвіл на перескладання дисциплін надається проректором з науково-
педагогічної та навчальної роботи за заявою здобувача вищої освіти, погодженою завідувачем аспірантури та 
докторантури НУК.
За час реалізації ОНП відповідні правила не застосовувалися.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

У випадку незгоди з рішенням оцінювача щодо результатів контролю, здобувач вищої освіти особисто подає заяву у 
письмовій формі не пізніше 12 години наступного робочого дня, що слідує за днем оголошення результату 
контролю. (Положення про організацію навчального процесу, с. 70 ).
http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/ 
енням ректора (проректора з НПР) створюється комісія для її розгляду. Апеляція розглядається протягом трьох 
робочих днів після її подання.
Випадки оскаржень процедури та результатів проведення контрольних заходів на ОНП "Суднобудування" відсутні.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Основним документами НУК, які регулюють політику, стандарти та процедури щодо дотримання академічної 
доброчесності є :
Кодекс академічної доброчесності та корпоративної культури. НУК 2020;
Положення про Комісії з академічної доброчесності і університетську Комісію з етики та управління конфліктами. 
НУК 2020;
Положення про групу сприяння академічної доброчесності у НУК;
Положення про запобігання та виявлення плагіату в навчальній та науково – дослідній роботі учасників освітнього 
процесу та науковців;
http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/,
Порядок здійснення заходів із перевірки робіт на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із 
використанням програмно-технічних заходів 
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1732&sphrase_id=41169.
Цими положеннями регламентуються питання дотримання академічної доброчесності, відповідальність за її 
порушення як науково-педагогічними працівниками, так й здобувачами вищої освіти. Забезпечення академічної 
доброчесності є частиною внутрішньої системи забезпечення якості освіти НУК.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Відповідно до Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та науково-дослідній 
роботі учасників освітнього процесу та науковців НУК
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http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/
кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти, рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакційно-
видавничого центру НУК імені адмірала Макарова підлягають обов’язковій перевірці на наявність текстових 
збігів/ідентичності/ схожості. 
Між НУК та ТОВ "Антиплагіат" укладено договір на використання Антиплагіатної інтернет-системи "Unicheck". 
Також укладено договір на 2020 рік на надання послуг компанією  Strike Plagiarism.
Перевірку на наявність плагіату здійснює відповідний адміністратор інформаційно-бібліографічного відділу 
Наукової бібліотеки (ауд. 651, Головний корпус Університету) із використанням програмно-технічного засобу 
Антиплагіатної інтернет-системи Unicheck згідно з Порядком здійснення заходів з перевірки робіт на наявність 
текстових збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних засобів
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1732&sphrase_id=41169
Після перевірки на наявність плагіату електронні варіанти кваліфікаційних робіт, наукових статей, тез доповідей 
підлягають внесенню в Електронний інституційний репозитарій Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова (eIR NUOS) 
http://eir.nuos.edu.ua/.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Науковою бібліотекою НУК проводиться низка заходів щодо популяризації академічної доброчесності серед 
здобувачів вищої освіти. Так, для старшокурсників та аспірантів проводиться щорічний семінар-тренінг "Що таке 
плагіат і як його уникнути". Коучинг "Формування навичок академічного письма", проведений 02.05.2018р., був 
присвячений проекту SAIUP, який реалізується МОНУ в партнерстві з Американською Радою з міжнародної освіти 
за підтримки Посольства США в Україні; огляду та використанню безкоштовних програм, сервісів, що здійснюють 
перевірку текстів на ознаки плагіату; створенню Національного репозитарію академічних текстів. У 2018 р. НБ НУК 
провела семінар для НПП, студентів та аспірантів "Ресурси відкритого доступу для науки та навчання", одним з 
питань якого було "Академічна доброчесність: поняття та практичний вимір". У коучингу "Формування академічної 
культури студента", який проведено 24.09.2019 р., прийняв участь директор ТОВ "Антиплагіат" А. Сідляренко, який 
розповів про можливості сервісу Unicheck та відповів на чисельні запитання. 
16 жовтня 2020 року аспірантам 1-го року навчання Національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова було прочитано лекцію про дотримання академічної доброчесності.
На сайті НБ НУК http://lib.nuos.edu.ua/ у розділі "Науковцю" виділено підрозділи "Академічна доброчесність" та "Як 
підтримати академічну доброчесність в університеті".

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Відповідальність учасників освітнього процесу за порушення академічної доброчесності регламентуються Кодексом 
академічної доброчесності та корпоративної культури НУК;
Положенням про Комісії з академічної доброчесності і університетську Комісію з етики та управління конфліктами у 
НУК;
Положення про групу сприяння академічної доброчесності у НУК;
Положення про запобігання та виявлення плагіату у навчальній та науково – дослідній роботі учасників освітнього 
процесу та науковців
http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/ 
Порядком здійснення заходів з перевірки робіт на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із 
використанням програмно-технічних заходів
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1732&sphrase_id=41169.
На даний час випадків порушення академічної доброчесності у здобувачів наукового ступеня  доктора філософії за 
ОНП «Суднобудування» не зафіксовано.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Вимоги до кадрового складу ОНП "Суднобудування"  обумовлені Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у 
сфері вищої освіти (постанова КМ України від 30.12.2015 р. № 1187 у редакції від 23.05.2018 р.), згідно з якими 
розроблено Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 
працівників НУК та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
http://old.nuos.edu.ua/university/h_r_d/poryadok-provedennya-konkursnogo-vidboru/index.php?sphrase_id=41170.
При проведенні конкурсного відбору  враховується наявність: наукового ступеня (канд. наук., доктор наук) та 
вченого звання (доц., проф.) за профілем КННІ; повної вищої освіти за профілем кафедри; кількості наукових праць 
у фахових виданнях із відповідної галузі науки та опублікованих методичних розробок і винаходів; наукового та 
методичного рівня проведення лекції (заняття), сертифіката з іноземних мов. 
Згідно з результатами відбору сформовано склад науково-педагогічних працівників, що забезпечують підготовку 
аспірантів із ОНП «Суднобудування», визначено проектну групу, гаранта ОНП: 
http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk, http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/proektni-grupy-za-
spetsialnostyamy.php?ELEMENT_ID=1326
групу забезпечення спеціальності 135 «Суднобудування»
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http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/grupy-zabezpechennya-opp.php,.
сформована єдина в Україні спеціалізована вчена рада Д 38.060.02 для захисту дисертацій зі спеціальності 05.08.03 
– конструювання та будування суден (135 Суднобудування).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Роботодавці залучаються до організації та реалізації освітнього процесу шляхом консультування аспірантів за 
профілем досліджень, активної співпраці при впровадженні результатів їх досліджень у виробництво, обговоренні 
змісту навчального процесу на ОНП "Суднобудування". Це: ДП «Дослідно-проєктний центр кораблебудування», 
ВАТ «Морське інженерне бюро», ДУ «Науковий гідрофізичний центр НАН України», ТОВ «Смарт – мерітайм груп»,  
Херсонський державний завод «ПАЛАДА», інжинірингова компанія «Marine Design Engineering Mykolayiv» 
(MDEM), ТОВ «ЮСК Сервис», ЧП «ВВВ-СПЕЦТЕХНІКА», ТОВ СКК «Миколаївська верф» тощо. 
КННІ активно співпрацює з роботодавцями також по окремим договорам. Так 10 жовтня 2019 року між НУК та 
компанією LTH-BAAS (яка має офіси у Франції, Естонії, Германії) підписано договір про співпрацю, на підставі  
якого у КННІ створюється спеціалізована лабораторія (ауд. 325), відбувається насищення її меблями та 
мультимедійною технікою.
Завдяки підтримці ПКБ «Zaliv Ship Design» КННІ отримав ліценцію на CAD/CAM/CAE систему «CADMATIC». 
Співробітники даної компанії допомогли в установці (ауд. 315) та впровадженні цієї системи в навчальний процес. 
Ними було організовано навчання викладачів та аспірантів КННІ, залучення їх до участі у розробці проектів суден із 
застосуванням дистанційного доступу.
Роботодавці також беруть активну участь у тематичних наукових конференціях університету, організовують круглі 
столи та зустрічі, результати яких регулярно висвітлюються на офіційному сайті НУК, у соціальній мережі Facebook.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

До аудиторних занять на  ОНП «Суднобудування» залучаються представники роботодавців – професіонали-
практики та експерти в галузі суднобудування, а саме:
– протягом 2016/2017 та 2017/2018 навчальних років на 0,1 ставки професора кафедри теорії та проектування суден 
працював Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.т.н. за спеціальністю 135 Суднобудування, 
професор, генеральний директор Морського Інженерного Бюро Єгоров Геннадій В’ячеславович. Єгоров Г.В. є 
членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з машинознавства та 
машинобудування з правом участі у проведенні експертизи дисертацій зі спеціальності 05.08.03 «Конструювання та 
будування суден».
– з 02.01.2019 і до тепер на 0,3 ставки на кафедрі теорії та проектування суден працює канд. техн. наук за 
спеціальністю 05.08.03 (135 Суднобудування), старший науковий співробітник Морського Інженерного Бюро Єгоров 
Олександр Геннадійович.
Також для аспірантів ОНП «Суднобудування» проводяться відкриті лекції занять професіоналів-практиків, 
експертів галузі, представників роботодавців. Наприклад, 4 березня 2020 року в Національному університеті 
кораблебудування імені адмірала Макарова пройшла відкрита лекція для студентів та аспірантів англійською мовою 
на тему «Сучасні методи суднобудування пасажирських лайнерів». Захід відбувся за підтримки компанії-партнера 
НУК - BAAS LTH (головний офіс в Естонії). Прочитати лекцію до навчального закладу приїхав доцент Аві Еро з 
Університету Аалто (Aalto University), Фінляндія

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Підтримка професійної компетентності НПП із боку університету регламентується їх правами та обов’язками, 
закріпленими в Статуті НУК, що створює умови професійного розвитку, посилює практичну і особистісно-
орієнтовану спрямованість навчання та роль самоосвіти і науково-методичної роботи на всіх рівнях. У НУК 
розроблено 
Положення про підвищення кваліфікації та стажування НПП
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1444&sphrase_id=41314 
Положення Про навчання студентів та наукове стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних 
працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1392&sphrase_id=41146. 
Стажування викладачів здійснюється у ЗВО IV рівня акредитації, міжнародних організаціях. Так за останні п’ять 
років чотири НПП (Нєкрасов В.О., Бондаренко О.В., Зайцев В.В., Зайцев Вал.В.) пройшли міжнародне стажування. 
Результати підвищення кваліфікації використовуються у навчальному процесі, курсовому та дипломному 
проектування, організації виховної роботи. Конкурс на кращого викладача, співробітника проводиться відповідно до 
положення
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2053&sphrase_id=41178, 
працює програма підтримки перспективних НПП за якою в останні три роки підтримано  викладача КННІ Зайцев 
Вал.В., Зайцев Д.В., Ухо В.С., Литвиненко Д.Ю.
Проводяться відкриті лекції, що сприяє професійному розвитку та обміну досвідом.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система заохочень НПП у НУК за досягнення у фаховій сфері реалізується через: Рішення Вченої ради НУК щодо 
представлення до нагородження Державними нагородами України, Державними преміями України, 
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заохочувальними відзнаками МОНУ, відомчими заохочувальними відзнаками тощо. Рішення ВР НУК щодо 
присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника з подачею відповідного рішення на 
затвердження до атестаційної колегії МОНУ. Рішення ВР НУК щодо присвоєння звань "Доцент НУК", "Професор 
НУК", "Почесний Професор НУК", "Почесний член Вченої ради НУК". Безкоштовний захист дисертацій для 
співробітників у спеціалізованій вченій раді НУК; грошові винагороди за захист кандидатської та докторської 
дисертацій; надбавки, доплати, матеріальна допомога, премії та інші грошові винагороди у відповідності до 
Колективного договору НУК.
З метою підвищення публікаційної активності співробітників НУК впроваджено Положення про матеріальне 
заохочення співробітників НУК
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2615&sphrase_id=41183. 
Щорічно проводиться конкурс на кращого викладача, співробітника у НУК відповідно до положення
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2053&sphrase_id=41315, 
працює програма підтримки перспективних НПП
http://old.nuos.edu.ua/students/tsentr-molodizhnoi-politiki/, 
надання НПП жилих приміщень або місць у гуртожитках.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансування НУК та всіх його ОП у відповідності до диверсифікації джерел доходу розподіляється наступним 
чином:
1. Фінансування за загальним фондом держбюджету, що в 2020 р. складає 144378536 грн, у тому числі матеріальні та 
інші витрати складають 19076325 грн (13,21% від загального фонду).
2. Доходи за спецфондом бюджету, які в 2020 р. передбачені в сумі 56920000 грн, у тому числі матеріальні та інші 
витрати – 10560000 грн (18,55% від спецфонду).
Матеріально-технічне забезпечення Кораблебудівного навчально-наукового інституту НУК включає: унікальний в 
Україні дослідний басейн, лабораторію плавучості, остійності, непотоплюваності та хитавиці суден, лабораторію 
обчислювальних засобів теорії корабля та проектування суден, лабораторію гідроаеромеханіки та 
гідрогазодинаміки, лабораторію опору матеріалів, лабораторію оптичних методів досліджень, лабораторію статики і 
динаміки пружних систем, , комп’ютерний клас № 1 КННІ, спеціалізований кабінет, аспірантську.
У НУК працює наукова бібліотека (НБ) із розгалуженою структурою, діяльність якої визначена Стратегією розвитку 
НБ НУК на 2018-2022 рр. Книжковий фонд – 930 тис. прим., у т.ч. наукові видання – 97431 прим., навчальні – 
531859 прим.
Електронні видання на змінних носіях складають 1800 од. зберігання. В 2020 р. до бібліотеки надійшло 1210 прим.
Площі та кількість посадкових місць у читальних залах відповідають діючим нормам.
Фінансове, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення освітнього процесу є достатнім для підготовки 
фахівців за ОНП "Суднобудування".

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

До складу НУК входить: 6 навчальних корпусів, включно з Первомайською та Херсонською філіями та 
Феодосійським політехнічним інститутом (тимчасово окупована територія); Коледж корабелів та Первомайський 
коледж. Впроваджується перспективний генеральний план розвитку університету. 
Адміністрація, профспілковий комітет приділяють багато уваги створенню в НУК освітнього середовища для 
задоволення потреб студентів, аспірантів і викладачів, їх комфортної безпечної праці та відпочинку.
НУК має солідну навчально-наукову базу, два студентських гуртожитки, 3 студентських кафе, 3 буфети, кімнати 
відпочинку, дві бази відпочинку на чорноморському узбережжі ("Корабел" у c. Коблево та "Акваторія" у м. Очаків), 
фізкультурно-оздоровчий корпус, яхт-клуб та водну станцію. 
Для розвитку культурно-масової роботи є конференц-зали,  газета "Кораблебудівник", клуб "Корабел" тощо.
Заходи для виявлення та врахування навчальних і соціальних  потреб аспірантів, їх інтересів реалізуються у рамках 
діяльності Центру молодіжної політики, Студентської республіки,  Первинної профспілкової організації студентів, 
Студентського дизайн-центру "ERA", Students republic club.
Для сприяння формуванню особистості дослідника та умов для розкриття наукового і творчого потенціалу 
здобувача вищої освіти ОНП «Суднобудування» в НУК працює Рада молодих науковців, діяльність якої 
регламентується «Положенням про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих науковців»
http://old.nuos.edu.ua/science2/rada-molodikh-naukovtsiv/polozhennya-pro-tovarystvo.php.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Умови роботи, навчання та проживання співробітників та студентів НУК відповідають встановленим нормам, що 
підтверджено документами про відповідність приміщень та МТБ НУК санітарним нормам та вимогам правил 
пожежної безпеки.
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В структуру НУК входить Служба охорони праці, яка здійснює оперативно-методичну роботу з охорони праці тощо.
У 2021 р. на конференції трудового колективу НУК продовжено прийнятий у 2019 році Колективний договір, що 
містить розділи Умови та охорона праці та Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам 
виробничого травматизму, професіональних захворювань і аваріям.
Відповідно до рішення Президії ЦК Профспілки та колегії МОНУ за підсумками Всеукраїнського громадського 
огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в навчальних закладах МОНУ, який проводився у 2018 р., колектив НУК 
став одним із переможців, домігся кращих показників у створенні безпечних умов праці та навчання й 
нагороджений дипломом II ступеня.
Питання безпечності життя та здоров’я здобувачів вищої освіти відображені у перспективному плані розвитку та 
Стратегії НУК.
Соціальна підтримка студентів координується Центром молодіжної політики НУК, створена психологічна службу 
НУК.
У аспірантів, які навчаються за ОНП «Суднобудування», проблем із психічним здоров’ям не було зафіксовано.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Аспіранти ОНП «Суднобудування» отримують освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну 
підтримку шляхом тісної комунікації з науковими керівниками, випусковою кафедрою, працівниками відділу 
аспірантури та докторантури НУК, дирекцією КННІ, представниками студентського самоврядування та 
профспілкових організацій, співробітниками відділу організації виховної роботи студентів.
Дирекція КННІ виконує наступні функції та задачі освітньої підтримки: 
– організовує  виконання існуючих ОП;
– здійснює облік контингенту студентів та їх успішності; 
– контролює дотримання встановлених ліцензованих обсягів за спеціальностями інституту; 
– забезпечує виконання держзамовлення на підготовку фахівців; 
– готує статистичні звіти про підсумки роботи інституту.
Випускова кафедра КННІ виконує такі основні завдання та функції:
– організація і проведення освітнього процесу відповідно до навчальних планів ОНП; 
– забезпечення якості освітнього процесу відповідно до нормативних документів; 
– участь в узгодженні розкладів занять, іспитів;
–впровадження інтерактивних та інноваційних видів викладання; 
– створення умов для розвитку творчих можливостей аспірантів;
– підвищення якості педагогічних технологій; контроль якості навчання аспірантів; 
– аналіз результатів всіх видів контролю; 
– участь в міжнародних програмах академічної мобільності.
Індивідуальна взаємодія викладачів із аспірантами реалізується в КННІ через її наукових керівників та керівництво 
інституту. 
Організаційна підтримка здійснюється через взаємовідносини аспірантів з дирекцією КННІ та допоміжними 
підрозділами, студентським відділом кадрів.
Інформаційна підтримка у НУК реалізується через систему інформування студентів, бібліотеку, вільний доступ до 
мережі Internet.
Інформаційна взаємодії між НУК та аспірантами ОПП відбувається через офіційний сайт університету, соціальну 
мережу Facebook групу Аспіранти у Viber, газету Кораблебудівник, дошки оголошень тощо.
Консультативна підтримка з планування міжнародної співпраці реалізується ННЦ міжнародного співробітництва
http://www.nuos.edu.ua/mizhnarodna-diyalnist/distancijna-osvita/.
Соціальна підтримка аспірантів координується Центром молодіжної політики НУК. Для  студентів з інших міст  
передбачено поселення в гуртожиток, створено умови для відвідування спортивних секцій, участі в гуртках 
художньої самодіяльності.
Розроблено Положення про Психологічну службу НУК з відповідною структурою, ведеться робота зі створення 
лабораторії психологічної підтримки.
Діяльність Ради молодих науковців регламентується «Положенням про наукове товариство студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих науковців НУК»
http://old.nuos.edu.ua/science2/rada-molodikh-naukovtsiv/polozhennya-pro-tovarystvo.php.
Періодичні опитування здобувачів освіти показують, що вони в цілому мають достатній рівень підтримки.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

УУ НУК існує Центр молодіжної політики, який у своїй роботі керується Положенням про ЦМП НУК 
http://old.nuos.edu.ua/students/tsentr-molodizhnoi-politiki/.
Діє Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами в НУК
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2180.
Для аспірантів з особливими освітніми потребами збудовано пандуси, працює ліфт, передбачено доступ до 
електронної бібліотеки з безкоштовним доступом до всіх її інформаційних можливостей.
Супровід осіб з особливими потребами здійснюється відповідно до Порядку супроводу (надання допомоги) осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення
http://old.nuos.edu.ua/students/invalidi-ta-malomobilni-grupi/1650/?sphrase_id=41321. 
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Також ці процедури прописані в правилах прийому до НУК.
Станом на 01.10.2020р. на даній ОНП аспірантів з особливими освітніми потребами не навчалось.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Робота щодо попередження конфліктів має на меті створення таких умов для роботи, навчання і психологічної 
атмосфери в колективі, при яких можливості виникнення конфліктів зведені до мінімуму. За участю ННЦ 
міжнародного співробітництва, Центра молодіжної політики, Юридичної клініки НУК проводяться інформаційні 
кампанії, благодійні, культурологічні та соціальні акції, які допомагають отримати необхідну й корисну інформацію 
щодо врегулювання будь яких конфліктних ситуацій.
Врегулювання конфліктних ситуацій пов’язаних із сексуальними домаганнями регламентується Положенням щодо 
політики попередження і боротьби із сексуальними домаганнями в НУК, щодо змісту якого адміністрація та 
керівництво структурних підрозділів НУК проводять внутрішні інформаційні та просвітницькі кампанії.
Врегулювання конфліктних ситуацій пов’язаних із дискримінацією регламентується Інструкцією з прав людини та 
заборони утиску та дискримінації в НУК. Антикорупційна діяльність здійснюється згідно введеної в дію 
Антикорупційної програми НУК на 2018-2020 рр. у відповідності з наступними внутрішніми положеннями та 
інструкціями
http://old.nuos.edu.ua/university/antikoruptsiyna-diyalnist/:
1. Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми у 
НУК.
2. Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в НУК.
3. Положення НУК про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця 
та строку зберігання дарунка, одержаного посадовими особами як подарунка.
4. Положення про порядок проведення внутрішнього службового розслідування в НУК.
5. Інструкція про порядок роботи із заявами і повідомленнями, що надходять за телефонами довіри НУК.
6. Інструкція про порядок ведення обліку в НУК заяв і повідомлень про вчинені корупційні правопорушення.
Відповідно до наказів ректора, у 2018 р. створено Комісію з оцінки корупційних ризиків у НУК та Комісію з оцінки 
вартості дарунків, одержаних посадовими особами НУК як подарунків.
Наказом ректора НУК призначено та узгоджено з МОНУ уповноважену особу з питань запобігання та виявлення 
корупції.
Забезпечено функціонування телефонної гарячої лінії Запобігання проявам корупції.
У період проведення вступної кампанії на інформаційному порталі НУК розміщені консультаційний телефон 
оперативного штабу Вступна кампанія, телефон гарячої лінії, телефон довіри. В усіх навчальних корпусах 
встановлені Скриньки довіри.
Для роз’яснення порядку та організації роботи щодо захисту прав студентів, співробітників та НПП розроблено 
Положення щодо порядку розгляду заяв, скарг, пропозицій та інших звернень громадян у НУК.
В рамках ОНП «Суднобудування» не було конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією або корупцією.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм у НУК 
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2043 
визначає систему розроблення, затвердження, реалізації, моніторингу та перегляду освітніх програм незалежно від 
форми навчання в НУК.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Перегляд ОНП «Суднобудування» третього (освітньо-наукового) рівня відбувається кожен рік групою забезпечення, 
яка складається з постійних членів (гарант освітньої програми) та членів, які відповідають вимогам, визначеним 
Ліцензійними умовами впровадження освітньої діяльності. До групи забезпечення долучаються представники 
здобувачів вищої освіти, роботодавців та інших стейкхолдерів, діяльність яких пов’язана зі специфікою роботи в 
суднобудуванні.
ОНП «Суднобудування» проваджується у НУК з 2016 р. (рішення Вченої ради НУК, протокол № 4 від 29 квітня 2016 
p.). Розроблення та затвердження ОНП «Суднобудування» було здійснене з урахуванням досвіду результатів 
моніторингу ринку праці в галузі суднобудування, побажань і зауважень представників роботодавців. При розробці 
ОП було взято до уваги досвід розробки освітніх програм, зокрема «Naval Architecture and Ocean Engineering» 
(University of Michigan, США; Técnico Lisboa, Португалия), «Naval Architecture» (University of Rijeka, Хорватія), 
“Ocean Engineering” (Gdansk University of Technology, Польща) та ін. Освітня програма була створена за діючою на 
той момент законодавчою та нормативною базою і розрахована на 60 кредитів ЄКТС.
У 2018 році до ОНП «Суднобудування» було внесено зміни, а саме: обсяг науково-педагогічної практики було 
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змінено з 4 до 5 кредитів та вилучено кваліфікаційні екзамени з загальної підготовки. 
У 2020 році була введена в дію нова редакція  ОНП «Суднобудування». При перегляді було враховано зміни у 
законодавстві, уточнено компетентності та відповідні їм результати навчання відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 23.03.2016 № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)». Нова редакція (2020 року) 
відрізнялася від попередньої тим, що у ній для більшості дисциплін зменшено було кількість годин на самостійну 
роботу, що в цілому привело до зменшення загального обсягу програми до 48 кредитів ЄКТС, зменшено кількість 
кредитів на науково-педагогічну практику (до трьох); переглянути компетентності та програмні результати 
навчання, змінено модель вибору вибіркових дисциплін. За пропозиціями студентів та стрейкхолдерів з програми 
було вилучено кваліфікаційний екзамен з професійної підготовки. До програми було додано лист-погодження.
Процес перегляду ОП регулюється Положенням про формування, затвердження та оновлення освітніх програм НУК
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2043.
Для активізації участі здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців при перегляді ОП ведеться активна робота 
щодо інформування вищезазначених груп про важливість удосконалення ОП і необхідність їх участі у цьому заході. 
У цих випадках на ОП залучаються стейкхолдери через офіційні звернення та оголошення на сайті НУК, проведення 
круглих столів тощо.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти залучаються до процесу періодичного перегляду та інших процедур забезпечення якості 
ОНП «Суднобудування» шляхом:
– участі у засідання науково-методичної ради КННІ, де розглядаються питання щодо якості та внесення змін до 
ОНП,
– опитування щодо якості освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії;
– участі у засіданнях кафедр КННІ;
– участі у роботі фахових семінарів при представлені дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії;
У процесі моніторингу ОНП «Суднобудування» були зібрані зауваження та пропозиції аспірантів як в рамках усного 
опитування, так і за результатами анкетування
http://www.nuos.edu.ua/diyalnist/antikorupcijna-diyalnist/opituvannya/opituvannya-aspirantiv/.
Результати анкетування та опитування студентів обговорюються на засіданні випускових кафедр КННІ, а пропозиції 
аспірантів враховуються під час перегляду ОП.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Залучення аспірантів до процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП в університеті відбувається через раду 
молодих науковців, діяльність якої регламентується «Положенням про наукове товариство студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих науковців Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова».
http://old.nuos.edu.ua/science2/rada-molodikh-naukovtsiv/polozhennya-pro-tovarystvo.php. 
Метою діяльності Товариства є розвиток творчого, наукового потенціалу студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих вчених при здійсненні ними наукової, інноваційної, винахідницької, просвітницької діяльності; надання 
всебічної допомоги в їхній участі у виконанні науково-дослідних робіт, програм, які виконуються в університеті; 
представлення інтересів своїх членів у відносинах з адміністрацією університету, державними органами та органами 
місцевого самоврядування, підприємствами державної та недержавної форм власності.
Забезпечення якості навчання аспірантів у контексті формування освітньо-наукової програми «Суднобудування» 
здійснюється завдяки участі їх представників як у засіданнях навчально-методичної комісії КННІ (обговорення та 
вирішення питань удосконалення освітнього процесу, внесення пропозицій щодо змісту навчальних планів і 
програм).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Орієнтація на роботодавця є одним з основних елементів СУЯ НУК. Керівництво з якості НУК (п. 5.1.2) визначає 
зобов'язання по відповідності освітніх послуг вимогам замовників, плануванню та відстеженню рівня виконання 
вимог замовників, інше.
Залучення роботодавців до процесу періодичного перегляду та інших процедур забезпечення якості ОНП  
здійснюється шляхом:
– надання рецензій на ОП та пропозицій щодо ключових компетентностей та результатів навчання;
– формування переліку вибіркових дисциплін згідно наукових досліджень;
– залучення до викладання, що дає можливість отримати уявлення про ОНП (Єгоров О. Г., Єгоров Г.В. «Морське 
інженерне бюро»);
– оцінювання виступів аспірантів на конференціях, круглих столах тощо;
– участі у редакційній колегії періодичних фахових видань НУК (Єгоров О. Г. «Морське інженерне бюро»; 
Грінченко В. Т., академік НАН України, Інститут гідромеханіки НАН України) та в якості рецензентів наукових 
публікацій аспірантів;
– участі в атестації здобувачів вищої освіти.
Наприклад, у роботі разової спецради ДФ 38.060.001 приймали участь як опоненти Будашко Віталій Віталійович, 
д.т.н., доцент Національного університету «Одеська морська академія», Шумило Олександр Миколайович, к.т.н., 
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доцент, ОНМУ.
На сайті НУК проводиться обговорення освітньо-наукових програм
 http://www.nuos.edu.ua/gromadske-obgovorennya/.
Пропозиції від роботодавців для перегляду ОП збираються шляхом опитування
http://www.nuos.edu.ua/diyalnist/antikorupcijna-diyalnist/opituvannya/
та враховуються при перегляді ОНП.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Формування бази даних випускників та збирання інформації щодо їх кар'єрного шляху за всіма освітніми 
програмами здійснює Центр сприяння працевлаштуванню НУК. У 2019 році в університеті також створена Асоціація 
випускників Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова, яка діє на підставі «Положення про 
Асоціацію випускників НУК ім. адм. Макарова»(схвалено Вченою Радою університету протокол № 11 від 29.11.2019р. 
та затверджено Наказом ректора від 13.12.2019р. № 300). На сайті університету створено сторінку Асоціації
http://www.nuos.edu.ua/pro-universitet/asociaciya-vipusknikiv/.
В КННІ існує традиції формального та неформального відслідковування траєкторії працевлаштування та кар'єрного 
росту випускників.  Для цього задіяні сторінки КННІ у Facebook та Instagram.
https://www.facebook.com/korfaknuk/photos/;
https://www.instagram.com/shipbuilding_nuos/?hl=ru
За результатами випуску попередніх років більшість випускників, які навчалися в аспірантурі за спеціальністю 
05.08.03 працевлаштовані в НУК, Національному університеті «ОМА», Одеському національному морському 
університеті, ДП «Дослідно-проєктний центр кораблебудування», ВАТ «Морське інженерне бюро», інжиніринговій 
компанії «Marine Design Engineering Mykolayiv» (MDEM), ПКБ «Zaliv Ship Design», ПКБ «C-Job Nikolayev».
Випускник ОНП «Суднобудування» Урсолов О.І. зараз працює в компанії «Інтелектуальні Морські Технології» 
залучається до викладання в НУК.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

У НУК розроблена, затверджена і сертифікована система управління якістю, згідно з вимог якої в університеті 
здійснюється процедура внутрішніх аудитів. План проведення внутрішніх аудитів Системи управління якістю НУК 
здійснюється процедура внутрішніх аудитів. План проведення внутрішніх аудитів Системи управління якістю НУК 
на 2020-2021 навчальний рік був затверджений ректором 27 серпня 2020 р. http://old.nuos.edu.ua/university/iso/.
За результатами проведеного за планом аудиту КННІ НУК
http://old.nuos.edu.ua/university/iso/vnutrishniy-audit-2020/
були виявлені наступні недоліки:
– Відсутність заяв студентів щодо вибіркових курсів у особовій картці студента (невідповідне місце зберігання) 
п.5.1.2. КЯ. Недостатнє розуміння персоналом вимог положень і стандартів.
– Не всі студенти підписали декларацію за вимогами Кодексу академічної доброчесності п.8.2.1. КЯ Недостатнє 
розуміння персоналом вимог положень і стандартів.
– Відсутність протоколу засідання комісії з працевлаштування п.7.5.3. КЯ. Недостатнє розуміння персоналом вимог 
положень і стандартів.
– Порушення термінів переоформлення РПНД відповідно до вимог Положення про РПНД п.7.5.2. КЯ. Недостатнє 
розуміння персоналом вимог положень і стандартів.
Результати попереднього внутрішнього аудит відображені у документі «План коригувальних та попереджувальних 
дій в НУК імені адмірала Макарова за результатами внутрішнього аудиту». Аналіз виконання заходів по усуненню 
виявлених недоліків здійснюється у документі «Аналіз системи управління якістю з боку керівництва» та 
підтверджуються результатами ресертифікаційного та/або наглядового аудиту системи управління якістю, що 
здійснюється сертифікаційним товариством «Бюро Верітас» і здійснюється кожного року з 2015 р.
Окремо зазначимо, що результати виявлених недоліків та процедури їх усунення, що були виявлені у ході 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості розглядаються на засіданні кафедри та Вченої ради КННІ і 
доводяться під розпис усім зацікавленим сторонам. На нашу думку розроблена, впроваджена, сертифікована та 
ресертифікована Система управління якістю НУК ефективно регулює всі процедури створення, затвердження, 
моніторингу та періодичного перегляду всіх освітніх програм.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація ОНП «Суднобудування» відбувається вперше, тому зауваження та пропозиції за результатами 
зовнішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно цієї ОНП відсутні. 
Але під час удосконалення ОНП «Суднобудування» були враховані зауваження та пропозиції акредитацій інших 
освітніх програм НУК, а саме:
– вдосконалення функціонування офіційного сайту університету (звіт експертної групи за ОП «Менеджмент 
організацій і адміністрування»);
– удосконалити систему матеріального стимулювання науково-педагогічних працівників НУК в залежності від їх 
особистого внеску за певний проміжок часу та об’єктивної оцінки ефективності їх діяльності (раз на 
рік/півріччя/квартал) в частині розширення переліку критеріїв за якими здійснюється матеріальна винагорода (не 
тільки результати наукової роботи, а й навчальної, профорієнтаційної тощо) та відповідного розміру матеріального 
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стимулювання наукових та науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес (звіт експертної 
групи за ОП «Менеджмент організацій і адміністрування»);
– зміни існуючої моделі вибору вибіркових дисциплін (звіт експертної групи за ОП «Менеджмент організацій і 
адміністрування», ОП «Екологія та охорона навколишнього середовища» та інші).
– відсутність на оф. веб-сайті оприлюднення пропозицій і зауважень саме студентів щодо якості та подальшого 
удосконалення освітньої програми (звіт експертної групи за ОП «Менеджмент організацій і адміністрування»).
– рекомендовано створити на сайті університету вкладку (форму), де стейкхолдери зможуть вносити пропозиції та 
залишати відгук відносно аспектів, які цікавлять саме їх (звіт експертної групи за ОП «Екологія та охорона 
навколишнього середовища»).
Пропозиції обговорені робочою групою та прийнято низку заходів, щодо їх усунення. Так, у квітні розпочалася 
робота з запуску нового сайту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, де також 
буде передбачена вкладка для стейкхолдерів, здобувачів вищої освіти та інших зацікавлених осіб з можливістю 
внесення пропозицій, зауважень, відгуків тощо
http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-opp/. 
При розробці ОНП «Суднобудування» у 2020 році була змінена модель вибору вибіркових дисциплін для 
формування індивідуальної траєкторії навчання аспірантів. 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Академічна спільнота активно залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості як в цілому по НУК, так і 
окремо за ОНП "Суднобудування". Форми залучення академічної спільноти узагальнено у п 5.3 Ролі, 
відповідальність та повноваження в організації Керівництва з якості НУК
http://old.nuos.edu.ua/university/iso/.
У вказаному розділі зазначено, що відповідальність, повноваження та взаємозв'язок дій керуючого персоналу 
забезпечує, виконує, контролює процеси та роботи, які впливають на якість. Вони визначаються і документуються у 
НУК з метою забезпечення стабільності та ефективності процесів системи управління якістю. Їх моніторинг та 
постійне поліпшення здійснюється за допомогою підтримки основних і допоміжних процесів у керованих умовах 
через виділення необхідних ресурсів.
У п. 7.4 Інформування Керівництва з якості НУК визначені механізми підтримки внутрішньої системи обміну 
інформацією, що забезпечується через:
організацію розробки та впровадження інформаційної моделі системи управління якістю НУК у рамках 
корпоративної електронної мережі;
обов'язкове ознайомлення персоналу НУК із взаємними зобов'язаннями та повноваженнями відповідно до вимог 
Керівництва з якості;
інформування та проведення у підрозділах відповідних групових брифінгів, нарад, навчальних семінарів, 
конференцій; організацію та проведення "днів якості", оглядів тощо; публікацію відповідних матеріалів у ЗМІ.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Ректор НУК несе загальну відповідальність за підтримку та постійне поліпшування СУЯ НУК:
1 Затверджує склад Комісії з якості та призначає Представника керівництва з якості (керівник Відділу методичного 
забезпечення та моніторингу якості навчання).
2 Затверджує стратегію розвитку, політику, цілі та зобов'язання НУК у сфері якості.
3 Забезпечує правову та нормативну базу для ефективного функціонування СУЯ НУК за допомогою затвердження 
необхідних документів, видання наказів, розпоряджень.
4 Затверджує склад, цілі та завдання робочих груп з якості, а також заходи щодо СУЯ НУК.
5 Ухвалює рішення щодо проведення аналізу СУЯ НУК та затверджує заходи щодо усунення виявлених 
невідповідностей аудиторами органу сертифікації.
6 Виділяє необхідні фінансові та інші ресурси для забезпечення заходів щодо поліпшення процесів та СУЯ НУК.
Основна робота по здійсненню процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти покладена на Відділ 
методичного забезпечення та моніторингу якості навчання. У його повноваження входять здійснення внутрішніх 
аудитів функціонування системи виявлення відхилень, визначення коригувальних дій та відповідальних за них.
Вказана процедура здійснюється щорічно і є підставою для складання аналітичного звіту, який надається усім 
зацікавленим сторонам. Відповідальні за процедури внутрішнього забезпечення якості більш детально представлені 
у таблиці 5.3.3 Розподіл повноважень і відповідальності по функціях структури керування СУЯ НУК Керівництва з 
якості НУК.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

У НУК визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права й обов’язки усіх учасників освітнього 
процесу. В першу чергу слід вказати наступні документи:
1. Статут НУК, який погоджено Конференцією трудового колективу (протокол № 1 від 12.02.2016 р.) та затверджено 
наказом МОН України № 206 від 10.02.2017 р., ідентифікаційний код 02066753:
http://old.nuos.edu.ua/university/statute/index.php?sphrase_id=41133.
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2. Колективний договір НУК та Правила внутрішнього трудового розпорядку НУК, прийняті на конференції 
трудового колективу 11.01.2019 р та продовжено на 2021 рік.:
http://www.nuos.edu.ua/diyalnist/profspilkova-diyalnist/dokumenti-profspilkovoi-organizacii/.
Права і обов’язки аспірантів прописані в п.3 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова»
http://www.nuos.edu.ua/nauka/aspirantura-ta-doktorantura/. 
Права та обов’язки науково-педагогічних працівників регулюються п.11. «Положення про організацію освітнього 
процесу Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова»
http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/.
Права та обов’язки працівників відділу аспірантури наведені в п.5 «Положення про аспірантуру 
http://www.nuos.edu.ua/nauka/aspirantura-ta-doktorantura/
Доступність для учасників освітнього процесу документів полягає в тому, що вони оприлюднені на офіційному сайті 
НУК.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

http://www.nuos.edu.ua/gromadske-obgovorennya/;
http://www.nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/OPP-PhD2020-SudnobuduvannyaISP_kor_new.pdf;
http://www.nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/NP-2020.pdf;
http://www.nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Recenzii.pdf.

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-opp/5034-2/
http://www.nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/OPP-PhD2020-SudnobuduvannyaISP_kor_new.pdf
http://www.nuos.edu.ua/gromadske-obgovorennya/osvitni-programi/.

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

Зміст освітньо-наукової програми «Суднобудування» відповідає науковим інтересам аспірантів отримання 
наукового ступеня доктора філософії з суднобудуванняв результаті наукових досліджень в області розроблення та 
вдосконалення методів проєктування, конструювання і побудови суден та їх комплексів (флотів), плавучих та інших 
споруд для освоєння шельфу, річкових і морських глибин, засобів океано-техніки, підводних апаратів, суднових 
конструкцій, загально-суднових систем, суднових пристроїв та елементів, забезпечення їх ефективності, надійності і 
безпеки на протязі усього життєвого періоду. 
Повноцінна підготовка аспірантів  забезпечується збалансованим поєднанням освітньої та наукової складових. 
Освітня складова реалізується згідно навчального плану,
до якого включені дисципліни для здобуття фахових компетентностей з суднобудування, а також дисципліни, що 
забезпечують методологічні та викладацькі компетентності: філософія науки, фахова іноземна мова, методологія 
наукових досліджень, науково-педагогічна практика. Зміст ОНП «Суднобудування» передбачає, що хоча б одна 
дисципліна відповідала тематиці (напрямові) досліджень аспіранта.
Для забезпечення різноманіття наукових досліджень у суднобудуванні у аспірантів наявна можливість вільного 
вибору дисциплін, пов’язаних з тематикою дослідження.
Наукова складова ОНП містить 15 рекомендованих напрямів наукових досліджень. Ці напрями повністю закривають 
спеціальності, які були до введення Переліку галузей знань і спеціальностей  вищої освіти 2015 року.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

Освітня складова ОНП «Суднобудування» передбачає здобуття аспірантами знань, умінь, та навиків дослідницької 
діяльності в суднобудуванні. Програма містить 12 кредитів ЄКТС для вивчення обов’язкових навчальних дисциплін 
загальної підготовки (філософія науки, методологія наукових досліджень, фахова іноземна мова).
Для професійної підготовки в ОНП «Суднобудування» передбачено такі дисципліни: Чисельні методи 
гідродинаміки кораблів та об’єктів океанотехніки, Спеціальні питання міцності суден та морських плавучих споруд, 
Сучасні проблеми теорії корабля та проєктування суден, Наукові основи технології суднобудування, Математичне 
моделювання при проєктуванні засобів океанотехніки з загальним обсягом 18 кредитів ЄКТС. 
Крім обов’язкових дисциплін, ОНП «Суднобудування» містить дисципліни вільного вибору, що охоплюють 12 
кредитів, які аспірант вибирає, виходячи із свого напряму наукового дослідження.
Наукова складова освітньо-наукової програми «Суднобудування» передбачає здійснення власних наукових 
досліджень під керівництвом одного або двох наукових керівників з відповідним оформлення одержаних 
результатів у вигляді дисертації. Ця складова програми не вимірюється кредитами ЄКТС, а оформляється окремо у 
вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта і є складовою частиною навчального плану. Наукова 
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складова ОНП «Суднобудування» є основою для формування аспірантом індивідуального плану наукової роботи.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Для забезпечення повноцінної підготовки аспірантів до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за 
спеціальністю та/або галуззю ОНП «Суднобудування» передбачено проходження науково-педагогічної практики.  
Цей освітній компонент відповідає компетентності «ФК03. Здатність здійснювати організацію освітнього процесу та 
підготовку здобувачів вищої освіти до професійно-орієнтованої діяльності». Успішне вивчення зазначених освітніх 
компонентів спрямоване на отримання результатів навчання: ПРН14. Розробити оригінальний практичний курс 
для студентів з фахової дисципліни, враховуючи сучасний стан наукових знань та особисті дослідницькі навички; 
ПРН25. Викладати фахові дисципліни зі спеціальності з використанням сучасних технологій навчання. 
Програма науково-педагогічної практики складається відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 
ступенів доктора філософії та доктора наук у Національному університеті кораблебудування ім. адм. Макарова
http://www.nuos.edu.ua/nauka/aspirantura-ta-doktorantura/. 
Положення про педагогічну практику аспірантів. Практика передбачає проведення занять дисциплін кафедри, 
участь в організації начального процесу студентів, методичну роботу за дисципліною, одержання навиків 
практичної діяльності викладача.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Теми наукових досліджень здобувачів ступеня доктора філософії плануються у рамках тем НДР кафедр КННІ є 
дотичними до напрямів досліджень їх наукових керівників (НК): 
Руденко Ю.В. «Ефективність та надійність морської охорони катерами територіального моря і кораблями 
економічних зон». НК: проф. Нєкрасов В.О.
http://www.nuos.edu.ua/niekrasov-valerij-oleksandrovich/
Мартиченко Я.О. «Удосконалення методу оцінки стійкості пластинчатих елементів корпусних конструкцій з 
вирізами в умовах складного навантаження»». НК: проф.Коростильов Л.І.
http://www.nuos.edu.ua/korostilov-leontij-ivanovich-2/.
Веляєв Є.В. «Визначення оптимальних характеристик суден льодового плавання». НК: проф. Зайцев В.В.
http://www.nuos.edu.ua/zajcev-volodimir-vasilovich/.
Клименко А.М. «Обґрунтування оптимальних характеристик науково-дослідних суден на основі використання 
штучних нейронних мереж»;
Соценко В.В. «Визначення головних елементів несамохідних земснарядів понтонного типу»;
Томашевська Т.В. «Обґрунтування проектних характеристик універсальної платформи типу PACSCAT». НК: проф. 
Бондаренко О.В.
https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr-Bondarenko.
Коновалова Г.В. «Удосконалення конструктивно-технологічних рішень побудови житлових плавучих споруд». НК: 
проф. Щедролосєв О.В.
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=thVqDNkAAAAJ
Санжаревська Н.Г. «Удосконалення проектних характеристик багатокорпусних суден Азово-Чорноморського 
басейну за допомогою методів гідродинаміки». НК: доц. Король Ю.М.
http://www.nuos.edu.ua/korol-jurij-mihajlovich/.

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

Результати наукових досліджень аспірантів обговорюються двічі на рік на засіданнях кафедр та Вченої ради КННІ.
НУК матеріально забезпечує в межах ОНП «Суднобудування» можливості для проведення і апробації результатів 
наукових досліджень аспірантів:
1) наявністю  доступу до наукометричних і навчальних БД, наукових платформ, електронних бібліотек:
– за національною передплатою: Scopus та Web of Science – наукометричні платформи; БД Springer Nature – 
повнотекстові ресурси відомого міжнародного видавництва; ScienceDirect – платформа повнотекстових ресурсів 
(видавництво Elsevier);
– придбані коштом університету: БД "Центр навчальної літератури" (1 321 прим.);
– тріал-доступи: БД JSTOR Archive Journal Collection – колекція електронної бібліотеки JSTOR.
2) вільним доступом до Internet в корпусах університету;
3) безкоштовним доступом до лабораторної бази університету, комп’ютерних залів кафедр, дослідного басейну;
4) публікаціями тез доповідей на щорічних конференціях:
– міжнародній НТК «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»;
– всеукраїнській НТК з міжнародною участю «Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту 
суден, морських технічних засобів і інженерних споруд»;
– всеукраїнській науково-технічній конференції з міжнародною участю «Підводна техніка і технологія»;
5) безкоштовними публікаціями у журналі «Polish Maritime Research» за умовами  співробітництва та співавторства з 
науковцями Politechnika Gdańska. http://www.bg.pg.gda.pl/pmr/pmr.php.
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Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

У НУК існує активна практика долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти. Насамперед це участь 
аспірантів у міжнародних конференціях, таких як «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці» та ін. 
В травні 2021 року КННІ сумісно з Шаньдунським науково-технічним університетом (Китай) буде проведена  НТК  
«Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних 
споруд» де свої наукові розробки будуть представлять в основному студенти та аспіранти.
Аспіранти мають можливість:
- проходити стажування в університетах Китаю, з якими підписано договір про співпрацю;
- вести в цих університетах заняття зі спеціальності. 
Так у листопаді-грудні 2016 року аспірант Урсолов О.І. провів заняття з дисципліни «Theory of Ship and 
Oceantechnique (Ship Manoevering & Seakeeping)» у Jiangsu University of Science and Technology та Shandong Soaring 
Blue Whale Marine Technology Co (КНР).
Це реалізується тому, що кафедри КННІ активно співпрацюють із закордонними вузами та науковими установами:
Zhejiang International Maritime College (Китай), Jiangsu University of Science and Technology (Китай), Shandong 
University of Science and Technology (Китай), Maritime College Nangtong (Китай), Гданським політехнічним 
иуніверситетом «Politechnika Gdańska» (Польща), Таджицьким технічним університетом імені академіка М.С. Осімі 
(Таджикистан), Yancheng Polytechnic College (Китай), Wuxi Institute of Communications Technology (Китай), 
Білоруським державним університетом транспорту (Білорусь).

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

У КННІ існує багаторічна практика участі наукових керівників аспірантів у НДР, результати яких регулярно 
публікуються та/або практично впроваджуються.
Так, науковий керівник аспірантів Урсолова О.І. і Руденка Ю.В. проф. Нєкрасов В.О. був науковим керівником НДР:
– «Розробка методу визначення головних розмірів та характеристик кораблів берегової охорони для захисту 
морських кордонів держави», № ДР 0115U000305, 2015- 2016 р.;
– «Розробка методик автоматизованого розрахунку вартості та термінів створення перспективних кораблів та суден 
за визначеними класами для потреб ВМС ЗС України при  обмежених обсягах інформації», № ДР 0116U005261, 2016 
- 2017 р.;
– «Розробка методології підвищення ефективності та безпеки річкової транспортної системи України», № ДР 
0117U000347, 2017- 2019 р.
За результатами виконання цих робіт ним опубліковано більше 10 статей у  фахових виданнях та виданнях 
міжнародної бази Scopus. Результати НДР впроваджені у  Головне Управління ВМС ЗС України,  Дослідно-
проектний центр кораблебудування, ЧП «ВВВ-СПЕЦТЕХНІКА», ТОВ «ЮСК-СЕРВИС», Transship Ltd., ТОВ «Артіль» 
ЛТД та ін.
Науковий керівник аспірантів Грабенко А.А., Дядюра Є.Ю., Мартиченко Я.О. проф Коростильов Л. І. керував 2-ма 
науково-дослідними роботами: № ДР 0116U003823, 2016 – 2017 р. та  № ДР 0118 U003871, 2018 – 2020 р.
Інші наукові керівники аспірантів, також  є активними дослідниками, керівниками та/або відповідальними 
виконавцями науково-дослідних робіт, що виконуються в НУК  при вирішенні сучасних проблем суднобудування. 

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Наукова діяльність наукових керівників та аспірантів ОНП «Суднобудування» реалізується з дотриманням 
академічної доброчесності. Усі аспіранти  ОНП «Суднобудування» підписують декларацію про дотримання 
академічної доброчесності та керуються відповідними  документами НУК:   Кодексом академічної доброчесності та 
корпоративної культури НУК
(http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2464);
Положенням про Комісії з академічної доброчесності і університетську Комісію з етики та управління конфліктами у 
НУК
(http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2465);
 Положенням про групу сприяння академічної доброчесності у НУК
(http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2463); 
Положенням про запобігання та виявлення плагіату в навчальній та науково – дослідній роботі учасників освітнього 
процесу та науковців
(http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1731). 
У НУК проводиться перевірка  академічних текстів згідно Порядку здійснення заходів із перевірки робіт на 
наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних заходів.
Усі публікації, що приймають періодичні наукові видання НУК (Shipbuilding and marine infrastructure, Збірник 
наукових праць НУК), та дисертаційні роботи здобувачів  проходять перевірку на антиплагіат. 
Після перевірки електронні варіанти кваліфікаційних робіт, наукових статей, тез доповідей підлягають внесенню в 
Електронний інституційний репозитарій НУК (eIR NUOS) http://eir.nuos.edu.ua/.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

В Кодексі академічної доброчесності та корпоративної культури НУК
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2464 
викладені норми професійної етики та академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, 
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науковими працівниками (п.3.1), а також здобувачами вищої освіти (п.3.2); відповідальність за порушення норм 
академічної доброчесності (п.5), включаючи позбавлення наукового ступеня (вченого звання). 
Наказом ректора НУК від 26 серпня 2020 року № 182  було утворено групу сприяння АД в складі 7 осіб.
Усі науково-педагогічні й наукові працівники, що працюють в НУК, ознайомлені з положеннями Антикорупційної 
програми
http://old.nuos.edu.ua/university/antikoruptsiyna-diyalnist/.
Відповідно до Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та науково-дослідній 
роботі учасників освітнього процесу та науковців НУК
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1731&sphrase_id=41284 
кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти, рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакційно-
видавничого центру НУК підлягають обов’язковій перевірці на наявність текстових збігів/ідентичності/ схожості. 
Між НУК та ТОВ "Антиплагіат" укладено договір на використання Антиплагіатної інтернет-системи "Unicheck". 
Також укладено договір на 2020 рік на надання послуг компанією  Strike Plagiarism.
За час дії ОНП не виявлено фактів порушень академічної доброчесності ні серед здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії, ні серед викладачів НУК.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
1. НУК імені адм. Макарова більше 100 років веде цілеспрямовану підготовку фахівців з суднобудування та більше 
50 років – захист дисертацій аспірантів та докторантів з суднобудування. Наявні всі нормативно-правові документи, 
необхідні для здійснення освітньої діяльності. Ведеться активна співпраця зі стейкхолдерами щодо формування 
цілей, змісту, організації та провадження ОНП, аналізується досвід іноземних ОП із суднобудування. Зміст освітньої 
діяльності докторів філософії відповідає вимогам ОНП і основним положенням місії та стратегії НУК.
2. Показники прийому на ОНП «Суднобудування» не перевищують встановлених ліцензованих обсягів Державне 
замовлення виконується на 100%. Правила прийому на навчання за ОНП є чіткими та зрозумілими, оновлюються та 
вчасно оприлюднюються на веб-сайті закладу.
3. Навчання аспірантів відбувається відповідно до чинних вимог внутрішніх та нормативних документів. Форми та 
методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених ПРН, відповідають студентоцентрованому підходу 
та принципам академічної свободи.
4. При підготовці аспірантів за ОНП «Суднобудування» застосовується практика призначення двох наукових 
керівників. У ЗВО налагоджена широка міжнародна співпраця з іноземними університетами.
5. Освітнє середовище - безпечне для життя та здоров’я здобувачів освіти, дозволяє задовольнити їхні потреби та 
інтереси. Стан матеріально-технічного та інформаційного забезпечення ОНП «Суднобудування» відповідає 
сучасним вимогам.
6. У кораблебудівному навчально-науковому інституті наявний високо кваліфікований склад, викладачів, які є 
активними дослідниками, функціонують потужні наукові школи. Аспіранти мають можливість приймати участь у 
наукових дослідженнях кафедр, пишуть сумісні статті, приймають участі конференціях та міжнародних форумах. 
ЗВО спроможний сформувати разову спеціалізовану вчену раду для атестації аспірантів за ОНП «Суднобудування».
7. Чисельність та якісний склад НПП відповідають чинним вимогам. Підготовка НП кадрів через аспірантуру та 
докторантуру забезпечує потреби на перспективу і вирішує проблему омолодження викладацького складу. НПП 
мають відповідну кваліфікацію та здійснюють необхідну для ефективного функціонування ОНП методичну і 
наукову роботу.
Слабкі сторони:
1. Відсутність стандарту вищої освіти України для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 13 – 
Механічна інженерія, спеціальності 135 – Суднобудування.
2. Необхідне підсилення рівня академічної мобільності викладачів і аспірантів.
3. Існує потреба в оновленні технічних, вимірювальних та лабораторних засобів, заміні меблів, наочних матеріалів у 
деяких лабораторіях.
4. Необхідно завершити розпочату роботу з модернізації офіційного сайту НУК, сайтів випускових кафедр КННІ, 
спеіалізованої лабораторії LTH-BAAS.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Основні перспективними напрямами розвитку ОНП «Суднобудування» впродовж наступних трьох років:
1. Стимулювання професійного розвитку молодих науково-педагогічних працівників, спонукання їх до активної 
наукової діяльності;
2. При затвердженні стандарту вищої освіти – адаптація ОНП до вимог стандарту.
3. Більш активне залучення іноземних науковців до реалізації програми (спільні публікації, подвійне керівництво, 
рецензування та атестація аспірантів).
4. Сприяти залученню іноземних здобувачів наукового ступеня доктора філософії до навчання за ОНП 
«Суднобудування»;
5. Підвищення кваліфікації викладачів через навчання і стажування в провідних закордонних університетах, 
підвищення рівня володіння англійською мовою.
6. Підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення кафедр КННІ, шляхом залучення роботодавців до 
створення лабораторій, започаткування досвіду спільного використання науково-лабораторної бази університетів 
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України та закордонних університетів.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Трушляков Євген Іванович

Дата: 20.05.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Філософія науки навчальна 
дисципліна

1 РПНД Філософія 
науки PhD (135-

2020).pdf

I/PQ6k9IKRt4gHrqiz
8xuXeKAwnJa/AXY

qNlhdtsrUg=

Мультимедійна аудиторія, (ауд. 
313, 82 кв.м.) з ноутбуком, 
стаціонарним проектором View 
Sonic PJ 452 та екраном

Фахова іноземна мова навчальна 
дисципліна

2 РПНД Фахова 
іноземна мова PhD 

(135-2020).pdf

KU49Oh40m/14PR1k
IM52NVfvPLDua3Og

N0Ww4kaTiEY=

Лінгафонний кабінет кафедри 
прикладної лінгвістики (ауд. 647, 
35 кв.м.) з аудіо та відео 
обладнанням, фонотекою та 
відеотекою, тестовими 
завданнями міжнародного 
екзамену PTE.

Методологія наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

3 РПНД 
Методология 

наукових 
досліджень PhD 
(135-2020).pdf

xkPvg4j/O9LhmQSH
yoz9d7xx5j8LWUpde

NsE+V/4MQg=

Мультимедійна аудиторія (ауд. 
313, 82 кв.м.) 

Чисельні методи 
гідродинаміки 
кораблів та об’єктів 
океанотехніки 

навчальна 
дисципліна

4 РПНД Чисельні 
методи 

гідродинаміки PhD 
(135-2020).pdf

LyUb9+tb0eT9Dm5F
gRGOqkVz2YdFM6Y

EzTnV+ppoUPs=

1. Мультимедійна лабораторія 
гідроаеромеханіки та гідро 
газодинаміки (ауд. 638, 82 кв.м.) з 
малими аеродинамічними 
трубами кільцевого типу для 
вивчення закономірностей 
відривного обтікання й силової 
взаємодії різних тіл з потоком 
рідини,– 4 шт., установками 
ЭГДА - 5шт., установками для 
дослідження біля звукових стоків 
газу з отворів – 2 шт., 
тензостанціями – 2 шт., 
осцилографами – 3 шт., 
допоміжним обладнанням,
персональними комп’ютерами - 5 
шт. з CFD FlowVision (5 ліцензій),
2. Комп’ютерній зал (ауд. 509, 20 
кв.м.) з 5-а комп’ютерами (2018-
2019 рр.) та програмами власної 
розробки для створення 3D 
моделей кораблів, суден, гребних 
гвинтів та рулів, які 
використовуються в 
програмному забезпеченню 
фахової підготовки Solidworks 
2020 (10 академічних та 5 
мережевих ліцензій з 2000 
академічних та 2000 мережевих 
ліцензій, що отримані 
гідродинамічною лабораторією 
для НУК), а також в 
програмному забезпеченні 
фахової підготовки FlowVision 
2018 (5 ліцензії).

Спеціальні питання 
міцності суден та 
морських плавучих 
споруд

навчальна 
дисципліна

5 РПНД  Спеціальні 
питання міцності  
PhD (135-2020).pdf

uNuTKlw98UeQRVh
ijaXIN78TorJFSghQ

PoM9M5+mkyk=

1. Мультимедійна лабораторія 
будівельної механіки корабля 
(ауд. 417 - 77,3 кв.м.) з 
лекторським демонстраційним 
столом для розміщення 
технічних засобів навчання 
(моделей, макетів і та ін.);
Двокомпонентна дошка з 
екраном для проекційних 
апаратів, проектор SAMSUNG 
SP- P410M, комп’ютер;
2. Лабораторія будівельної 
механіки корабля (ауд. 403, 60 
кв.м.) з установками 



моделювання: втрати стійкості 
суднових перекрить; згину балок 
на жорстких опорах; згину балок 
на пружних опорах; згину 
суднових рам; вивчення коливань 
пружних систем.
Прилади: Осцилограф Н-117; 
Тарсіограф Гейгера;
2. Лабораторія будівельної 
механіки корабля (ауд. 404, 36,2 
кв.м.) з бібліотекою науково-
методичної літератури, 3-а 
комп’ютерами та програмним 
забезпеченням фахової 
підготовки Solidworks 2020 (3 
ліцензії);
4. Комп’ютерна лабораторія 
конструкції корпусу корабля, 
(ауд. 308, 18 кв.м.) з 7-а 
комп’ютерами та програмним 
забезпеченням фахової 
підготовки Solidworks 2020 (7 
ліцензій).

Наукові основи 
технології 
суднобудування

навчальна 
дисципліна

7 РПНД Наукові 
основи технології 
суднобудування 

PhD (135-2020).pdf

lRgy0YJuc1BOwCBY
nVMtU0B9tdE7OcU
3bV6NQU65mHA=

1. Мультимедійна аудиторія, 
(ауд. 324, 40 кв.м.);
2. Спеціалізована лабораторія 
технології суднобудування (ауд. 
613, 40,0 кв.м.);
3. Спеціалізована лабораторія 
(ауд.239, 31,8 кв.м.) інтегрованих 
виробництв. 

Математичне 
моделювання при 
проєктуванні засобів 
океанотехніки

навчальна 
дисципліна

8 РПНД 
Математичне 

моделювання при 
ПЗО PhD (135-

2020).pdf

dYt6xhT9xGgWXLEi
M76tZJU6TuXwZ73

F9sWq6XXjb0Y=

1. Мультимедійна аудиторія, 
(ауд. 313, 82 кв.м.);
2. Спеціалізована аудиторія 
(ауд.335, 42 кв.м.) «Аварійно-
рятувальних та спуско-
підіймальних робіт» зі стендами;  
3. Спеціалізована аудиторія 
(ауд.340, 42 кв.м.) 
«Океанотехніки» зі стендами і 
моделями підводних апаратів та 
підводного обладнання; 
4. Спеціалізована аудиторія 
(ауд.344, 42 кв.м.) 
«Загальносуднових пристроїв та 
систем» зі моделями і стендами 
суднових пристроїв та систем.
2. Комп’ютерній зал (ауд. 509, 20 
кв.м.) з 5-а комп’ютерами (2018-
2019 рр.) та програмному 
забезпеченні фахової підготовки 
Solidworks 2020 (5 ліцензій).

Науково-педагогічна 
практика

практика 9 МВ Науково-
педагогічна 

практика PhD (135-
2020).pdf

9dpU23+kg60GJ4dS
E4loJVF3QsHBjvmL

PmJZpOMsQsk=

Сучасні проблеми 
теорії корабля та 
проєктування суден

навчальна 
дисципліна

6 РНПД Сучасні 
проблеми ТКіПС 

PhD (135-2020).pdf

FIeK1uwF3pw4wUw
ABL1RnhEy2BWk5q
B29Q7pMVPK5I8=

1. Мультимедійна аудиторія, 
(ауд. 313, 77 кв.м;
2. Лабораторія комп’ютерних 
технологій теорії корабля та 
проектування суден (ауд.315, 28 
кв.м.) з бібліотекою науково-
методичної літератури, 5-а 
комп’ютерами, програмним 
забезпеченням фахової 
підготовки Maxsurf 2019 (5 
ліцензій), Nupas-Cadmatic 2018 (5 
ліцензій); Solidworks 2020 (5 
ліцензій) та спеціалізованими 
програмами кафедри ТПС 
(Свідоцтва авторського права № 
57531 та 57532 від 04.12.2014.; № 
68522 від 08.11.2016 та ін.);
3. Мультимедійний 
комп’ютерний зал (ауд. 507 30 
кв.м.) з інтерактивною дошкою, 
8-а комп’ютерами та 



програмним забезпеченням 
фахової підготовки Maxsurf 2019 
(8 ліцензій);
4. Лабораторія плавучості, 
остійності, непотоплюваності 
та хитавиці суден (ауд.309, 40 
кв.м.) (Патент України UA 
132596 U – Бюл. № 5/2019) з 
моделями суден у трьох басейнах, 
інклінографом Амаєва-МКІ, 
електронним інклінометром для 
реєстрації кутів крену та 
диференту, комп’ютером зі 
спеціалізованим програмним 
забезпеченням; 
5. Дослідовий басейн довжиною 
33м, 250 кв.м., для дослідження 
ходовості та керованості 
кораблів і суден, роботи судового 
керма та гвинта, який 
модернізовано сучасним силовим 
та мікропроцесорним 
обладнанням Schneider Electric у 
2007 році;
6. Мультимедійна спеціалізована 
аудиторія (ауд. 325, 80 кв.м.) 

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

184592 Рашковськи
й Олександр 
Саулович

Професор,з
авідувач 
кафедри 
технології 
суднобудув
ання, 
Основне 
місце 
роботи

Кораблебудівн
ий навчально-

науковий 
інститут

Диплом 
доктора наук 

TH 1481, 
виданий 

14.07.1978, 
Атестат 

професора ПP 
6569, виданий 

12.09.1980

54 Наукові основи 
технології 
суднобудуванн
я

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:
1. Відповідність 
базової вищої освіти.
2. Відповідність 
наукового ступеня та 
вченого звання.
3. Відповідність п.п. 1, 
3,  4, 8, 10, 11, 15, 16  п. 
30 Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.
4. Підвищення 
кваліфікації:
Херсонська верф 
«Smart Maritime 
Group», 01.10.2018 –
31.10.2018 р. 
Наказ №562-к від 
20.09.2018 р.,
Довідка № 1043 від 
05.11.2018 р.

h-index = 1, документи 
автора = 2, загальна 
кількість цитувань = 3,
ScopusID:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=56112902700
ResearcherID Web of 
Science: U-2793-2017
Google Scholar:
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
user=7cHOoTAAAAAJ



&hl=uk

Основні публікації: 
Ship stability analysis 
during launching from 
longitudinal sloping 
slipway by pneumatic 
airbags [Теxt] / L.S. 
Volenyuk, S.A.  
Rashkovskyi // 
International 
Shipbuilding Progress – 
Amsterdam The 
Netherlands, 2017. – 
vol. 64. – № 1-2. – P. 
41-50 (Scopus, Web of 
Science) 
Use of high-
performance 
plasticizers to provide 
design and operational 
requirements for the 
concrete composition 
for the construction of 
floating composite 
docks [Текст] / О.В. 
Щедролосєв, О.С. 
Рашковський, К.В. 
Кириченко // 
Технологический 
аудит и резервы 
производства. – 
Харків: Полтавська 
державна аграрна 
академія. – 2018. – 
Вип. 1 (39). – С. 19-27;
Технология 
корпусостроительных 
работ: учебник / А.С. 
Рашковский, А.В. 
Щедролосев, А.М. 
Фарионов, Н.В. 
Цыкало, В.Н. Перов, 
С.Н. Слижевский; под 
общ. Ред. проф. А.С. 
Рашковского. – 
Николаев: НУК, 2018. 
– 516 с. 
Рекомендовано 
Ученым Советом НУК 
имени адмирала 
Макарова в качестве 
учебника (протокол 
№ 13 от 29.12. 2017 г.);
Рашковський, О.С. 
Оптимізація складу 
суднобудівного бетону 
із заданими 
експлутаційнимиі 
технологічними 
властивостями [Текст] 
/ О.С. Рашковський, 
О.В. Щедролосєв, К.В. 
Кириченко //  Вісник 
НТУ «ХПІ», серия: 
«Механіко-
технологічні системи 
та комплекси». – 
Харків: НТУ «ХПІ», 
2017. – № 44 (1266) – 
С.20-27.

100937 Нєкрасов 
Валерій 
Олександров
ич

Завідувач 
кафедри, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Кораблебудівн
ий навчально-

науковий 
інститут

54 Сучасні 
проблеми 
теорії корабля 
та 
проєктування 
суден

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:
1. Відповідність 
базової вищої освіти.
2. Відповідність 
наукового ступеня та 
вченого звання.
3. Відповідність п.п. 1, 



2, 3,  4, 6, 8, 10, 11, 14, 
15, 16, 17, 18  п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.
4. Підвищення 
кваліфікації:

Науково-педагогічне 
стажування у 
Гданському 
технологічному 
університеті 
Politechnika Gdańska 
(Польша), 19.05.2018 
–10.06.2018 р. 
Наказ №363-к від 
26.06.2018 р.
Тема: «Розвиток 
співробітництва між 
університетами з 
питань океанотехніки, 
яхтинга та малих 
суден, вирішення 
питань організації 
взаємного обміну 
студентами та 
взаємних наукових 
консультацій»

h-index = 2, документи 
автора = 6, загальна 
кількість цитувань = 6,
ScopusID:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57191169907
ResearcherID Web of 
Science: V-6688-2017
Google Scholar: 
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
user=hpQvIr4AAAAJ&
hl=ru

Основні публікації: 
Mean-square non-local 
stability of ship in 
storm conditions of 
operation / Valeriy 
Nekrasov // Polish 
Maritime Research 
2019. – 26 (4). – P.172-
180 (Scopus, Web of 
Science)
Effectiveness and 
Optimization of 
Harbour Tug Fleet  
[Text] / O. Bondarenko, 
V. Nekrasov, O. 
Yastreba // Transport 
and 
Telecommunication, 
2018. – 19 (2). – P. 
140–150. (Scopus, Web 
of Science)
Effectiveness harbour 
tug fleet: problem 
formulation and 
methodology of its 
solution [Text] / O.V. 
Bondarenko, V.O. 
Nekrasov, O.P. Yastreba 
// Brodogradnja 
/Shipbuilding: Theory 
and Practice of Naval 
Architecture, Marine 
Engineering and Ocean 
Engineering, Vol.67 
No.2 June 2016. – 
Р.33–46. ISSN 0007-



215X (Print), ISSN 
1845-5859 (Online) 
(Scopus, Web of 
Sciences)
Evaluation of 
submarine motions 
under irregular ocean 
waves by panel method 
[Text] / M. Moonesun, 
A. Mahdian, O. 
Korneliuk, Y. Korol, A. 
Bandarinko, V. 
Niekrasov // Indian 
Journal of Geo Marine 
Sciences, 2019. – 
September. – Vol. 48 
(09). – Р. 1485-1495. 
(Web of science, 
Scopus).
Метод оцінки вартості 
і термінів побудови 
кораблів і суден [Texт] 
/ Нєкрасов В.О. // 
Збірник наукових 
праць НУК ім. адм. 
Макарова. – 
Миколаїв: НУК, 2017. 
–№5 ДСК. – С. 3-17.
Метод визначення 
головних розмірень та 
характеристик 
кораблів береговий 
охорони [Texт] / 
Нєкрасов В.О. // 
Збірник наукових 
праць НУК ім. адм. 
Макарова. – 
Миколаїв: НУК, 2016. 
–№5 ДСК. – С. 21-38.
Статистическая 
оценка инерционных 
нагрузок на 
подшипники 
валопровода судна 
при продольной качке 
на нерегулярном 
волнении / А. И. 
Урсолов, В. А. 
Некрасов // Науковий 
вісник Херсонської 
державної морської 
академії. – 2019. – № 
2(21). – С. 67-76.
Концепция выбора 
оптимального состава 
буксирного флота 
порта [Текст] / А. В. 
Бондаренко, В. А. 
Некрасов, А. П. 
Ястреба // Водний 
транспорт: Зб. наук. 
праць КДАВТ. – К.: 
КДАВТ, 2015. – № 
2(23). – С. 7–14. ISSN 
2226-8553 (Print) 
(РІНЦ, 
IndexCopernicus)
Расчетные и 
нормативные методы 
повышения 
эффективности 
буксирного 
обеспечения морских 
портов Украины 
[Texт] / В. А. 
Некрасов, А. В. 
Бондаренко, А. П. 
Ястреба // Вісник 
Одеського 
національного 
морського 



університету.–2015.–
Вип. 3 (45). – С. 42–57.
Монографії, 
посібники:
Conceptual Designing 
of Ships: monograph / 
Valeriy Nekrasov. – 
Kyiv-Kherson: Oldi-
Plus, 2019.-112 p. (In 
English)
Перспективные 
тренды развития 
науки: техника и 
технологии. 
Монография. В 2 
книгах. К.1 [Текст] / 
Львович И.Я., 
Некрасов 
В.А.,Преображенский 
А.П., Бондаренко А.В. 
и др. – Одесса: 
Куприенко С.В., 2016. 
– 197 с.
Optimization in 
engineering design. 
Lecture course. Part II. 
Determination of the 
optimal main 
dimensions of ship 
project for given area of 
operation / Gdansk 
University of 
Technology, 2018.- 47 
р. Режим доступу: 
https://oio.pg.edu.pl/

216916 Патлайчук 
Оксана 
Віталіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 

гуманітарний 
інститут

Диплом 
кандидата наук 

ДK 039973, 
виданий 

15.03.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
022766, 
виданий 

30.06.2009

19 Філософія 
науки

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:
1. Відповідність 
базової вищої освіти.
2. Відповідність 
наукового ступеня та 
вченого звання.
3. Відповідність п.п. 2, 
3, 10, 13, 14, 15, 16 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.
4. Підвищення 
кваліфікації:
Чорноморський 
національний 
університет ім. 
П.Могили, 19.02.2018 
–19.03.2018 р.
Наказ №96-к від 
15.02.2018 р.
Тема: «Соціокультурні 
та антропологічні 
тенденції в розвитку 
сучасної філософії».
Посвідчення МК 
№000079 від 
20.03.2018 р.

ResearcherID Web of 
Science: U-1246-2017
Google Scholar: 
https://scholar.google.r
u/citations?
hl=ru&user=4qBSUQ8
AAAAJ

Основні публікації: 
Патлайчук О. В., 
Макарчук О. М. 
Алгоритм російського 
політичного режиму в 
історичних аналогіях 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 



філософсько-
політологічні студії. – 
Л., 2018. – № 18. – С. 
184-190.
Патлайчук О. В., 
Макарчук О. М. 
Російсько-українське 
цивілізаційне 
протистояння в 
історичних аналогіях 
// Гілея (науковий 
вісник): збірник 
наукових праць. – К., 
2019. – Вип. 145. – С. 
122-127.
Патлайчук О. В., 
Ступак О. П., 
Макарчук О. М. 
Реформаційний 
процес в Україні: 
посттоталітарні 
антиреформаційні 
чинники та виклики 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
філософсько-
політологічні студії. – 
Л., 2020. – № 28. – С. 
167-174.
Патлайчук О. В., 
Ступак О. П., 
Гончарова О. О. Наука 
як соціокультурний 
феномен: практикум з 
дисципліни 
"Філософія науки" для 
аспірантів та 
здобувачів наукового 
ступеню доктор 
філософії (PhD). – 
Миколаїв: НУК, 2020. 
– 192 с. (60 с. авт.)
(Протокол № 3 від 
22.02.2019 р.)
Патлайчук О.В., 
Гончарова О.О. The 
course of lectures on 
the Philosophy of 
science for graduate 
students Навчальний 
посібник з філософії 
науки для підготовки 
для аспірантів та 
здобувачів наукового 
ступеню PhD (доктор 
філософії). - 
Миколаїв: НУК, 2021. 
– 200 с. (100 с. авт.)
(Протокол № 6 від 
30.05.2021 р.)

186500 Коростильов 
Леонтій 
Іванович

Професор,з
авідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Кораблебудівн
ий навчально-

науковий 
інститут

Диплом 
доктора наук 
ДД 005814, 

виданий 
12.04.2007, 

Диплом 
доктора наук 

ДД 5814, 
виданий 

12.04.2007, 
Атестат 

професора 
12ПP 7597, 

виданий 
19.01.2012

49 Спеціальні 
питання 
міцності суден 
та морських 
плавучих 
споруд

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:
1. Відповідність 
базової вищої освіти.
2. Відповідність 
наукового ступеня та 
вченого звання.
3. Відповідність п.п. 1, 
3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 
16, 18  п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.
4. Підвищення 
кваліфікації:
ДП «Дослідно-
проектний центр 
кораблебудування»
Строк підвищення 



кваліфікації з 17 
жовтня 2017 року по 
17 листопада 2017 
року.
Наказ №588-к від 
12.10.2017 р.
Довідка №53-7/995 
від 20.11.2017 р.

h-index = 1, документи 
автора = 2, загальна 
кількість цитувань = 1
ScopusID: 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=5720839402
8
ResearcherID Web of 
Science: V-3261-2017
Google Scholar:
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
user=x4_ZyGcAAAAJ&
hl=uk

Основні публікації:
Schedrolosiev O., 
Korostylov L., 
Klymenkov S., Uzlov O., 
Kyrychenko K. 
Improvement of the 
structure of floating 
docks based on the 
study into the stressed-
deformed state of 
pontoon. Kharkiv, 
2018. Issue 6/7 (96). 
Pp. 26–31. (Scopus)
Щедролосєв О.В.  
Дослідження міцності 
залізобетонної плити 
понтона 
композитного доку 
при зміні відношення 
довжини сторін / О.В. 
Щедролосєв, Л. І. 
Коростильов, С. Ю. 
Клименков, К. В. 
Кириченко // Східно-
Європейський журнал 
передових технологій. 
№ 6/7 (108), 2020. 
(Scopus)
Sokov, Valerii and 
Korostylov, Leontiy, 
Determining the 
Elastic-Plastic Effective 
Width of the Free 
Flange of a Hull Girder 
with the Breaking of a 
Wall (February 22, 
2021). Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies, 1(7 (109), 
32–40, 2021. (Scopus)
Опір матеріалів: 
навчальний посібник 
/ Л.І. Коростильов, 
О.Є. Лугінін, В.В. 
Спіхтаренко, Р.Ю. 
Коршиков, С.Ю. 
Клименков, С.В. 
Терлич / за ред.  д-ра 
техн. наук Л.І 
Коростильова; 2-е вид. 
перероб. та доп. – 
Миколаъв: НУК, 2019. 
– 300 с.
Коростильов Л. І., 
Щедролосєв О. В.  



Міцність суднового 
корпусу і його 
елементів при 
побудові, спуску та 
докуванні : 
навчальний посібник 
/ за ред.  д-ра техн. 
наук, проф. Л. І. 
Коростильова. – 
Миколаїв : НУК, 2020. 
– 63 с.

216107 Король Юрій 
Михайлович

Доцент,кан
дидат 
технічних 
наук, 
Основне 
місце 
роботи

Кораблебудівн
ий навчально-

науковий 
інститут

Диплом 
кандидата наук 

TH 58406, 
виданий 

17.11.1982, 
Атестат 

доцента ДЦ 
94251, виданий 

01.03.1983

48 Чисельні 
методи 
гідродинаміки 
кораблів та 
об’єктів 
океанотехніки 

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:
1. Відповідність 
базової вищої освіти.
2. Відповідність 
наукового ступеня та 
вченого звання.
3. Відповідність п.п. 1, 
3, 4, 5, 10, 15, 16, 18  п. 
30 Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.
4. Підвищення 
кваліфікації:

Інститут 
гідромеханіки НАН 
України,
Строк підвищення 
кваліфікації з 13 
листопада 2017 року 
по 15 грудня 2017 
року.
Наказ №576-к від 
29.12.2017 р.
Свідоцтво №5 від 
15.12.2017 р.

h-index = 3, документи 
автора = 11, загальна 
кількість цитувань = 
29
ScopusID: 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=5652948200
0&eid=2-s2.0-
85079551927

Основні публікації: 
Moonesun M. Out of 
Axis Movement of an 
AUV inside a Water 
Pipeline / M. 
Moonesun, A. Mahdian, 
Y. M. Korol, A. Brazhko 
// The Journal of 
Engineering Research 
(TJER). – 2017. – Vol. 
14, No. 1. – P. 10-22
Боднарчук Ю. С., 
(2020), Study of the 
influence of recesses on 
the resistance to the 
motion of submarines 
by methods of 
computational 
hydrodynamics/ Ю. С. 
Боднарчук, Ю. М. 
Король, М. І. 
Мунесан// Східно-
Європейський журнал 
передових технологій, 
№5 (107), рр.2-22.
Bodnarchuk J. S., 
(2018), Stern profiled 
recess efficiency for 
reducing the water 



resistance of high-speed 
vessels / J. S. 
Bodnarchuk,Y. M. 
Korol// Shipbuilding 
and marine 
infrastructure, No.2 – 
pp. 107-110.
Moonesun M. Naval 
Submarine Body Form 
Design and 
Hydrodynamics / 
Moonesun, Y. M. Korol 
// Germany: LAMBERT 
Academic Publishing, 
2017, 305р.

354942 Шевцов 
Анатолій 
Павлович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
морської 

інфраструктур
и

Диплом 
доктора наук 
ДH 001254, 

виданий 
01.01.1994, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 024151, 
виданий 

30.08.1978, 
Атестат 

професора 
ПPAP 001097, 

виданий 
27.12.1996, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
053568, 
виданий 

11.05.1988

44 Методологія 
наукових 
досліджень

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:
1. Відповідність 
наукового ступеня.
2. Відповідність п.п. 2, 
3, 4, 8, 10, 11,13, 15, 16, 
18  п. 30 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності.

3. Підвищення 
кваліфікації:
ННЦ ПДО НУК
Строк підвищення 
кваліфікації з 03 
жовтня 2016 року по 
30 грудня 2016 року.
Наказ №574-к від 
30.09.2016 р.
Свідоцтво 12СПВ 
050130 від 30.12.2016 
р.
h-index = 1, документи 
автора = 5, загальна 
кількість цитувань = 3
ScopusID:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57206033131
ResearcherID Web of 
Science: V-2055-2017
Google Scholar:
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
user=UZTEzv4AAAAJ&
hl=uk

Основні публікації: 
Шевцов А.П. 
Удосконалення 
контактних 
газопаротурбінних 
установок об'єктів 
морської 
інфраструктури. 
[Текст]. / А.С.Борцов, 
А.П. Шевцов 
//Стаття.-
Суднобудування і 
морська 
інфраструктура, 
випуск №1. –  
Миколаїв: НУК. – 
2019 с.11.
2.Шевцов А.П. Оценка 
фракционной 
эффективности 
градиентного 
переноса аэрозолей в 
элементах 
энергетических 
установок[Текст] / 
Г.В.Кузнецов, А.П. 
Шевцов //Стаття.- 



Збірник наукових 
праць Національного 
університету 
кораблебудування, 
№1, Миколаїв 2019 р. 
с.7
3. Шевцов А.П, 
Кузнецов Г.В. 
Обоснование 
рациональной 
последовательности 
способов аэрозольных 
градиентных 
технологий в 
элиментах судовых 
энергетических 
установок. [Текст]. 
//Стаття.  Збірник 
наукових праць 
Національного 
університету 
кораблебудування, 
№2, Миколаїв 2019 р.
А.С. Борцов, А.П. 
ШевцовСнижение 
массогабаритных 
показателей 
контактного 
конденсатора за счет 
повышения 
эффективности 
влагоотделения. 
[Текст]. 
Кораблестроение и 
морская 
инфраструктура №2. 
–  Миколаїв: НУК. – 
2018.с 17.
В.Е. Борисов, А.П. 
Шевцов. Выбор 
схемных решений 
главных 
энергетических 
установок кораблей с 
учетом концепции 
развития военно-
морского флота. 
[Текст]. Збірник 
наукових праць 
Національного 
університету 
кораблебудування.
№5.-Миколаїв: НУК.-
2019. С. 17
Кузнецов В.В., Рижков 
С.С., Шевцов А.П. 
Енергетичні об’єкти 
морської 
інфраструктури:тепло
фізичні процеси і 
екологічні показники: 
Підручник з гріфом 
НУК ім. адмірала 
Макарова/ Миколаїв: 
Видавництво 
Торубари В.В.  2016, 
285 с.
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Диплом 
кандидата наук 

ФЛ 6305, 
виданий 

16.11.1983, 
Атестат 

доцента ДЦ 
17196, виданий 

04.11.1989

49 Фахова 
іноземна мова

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:
1. Відповідність 
базової вищої освіти.
2. Відповідність 
наукового ступеня та 
вченого звання.
3. Відповідність п.п. 3, 
5, 6, 8, 10, 14,15,16, 18  
п. 30 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності.



4. Підвищення 
кваліфікації:
Технічний університет 
Варни в Болгарії. 
Строк підвищення 
кваліфікації з 31 
травня 2019 року по 9 
червня 2019 року.
Наказ №293-к від 
25.04.2019 р.
Тема: Дослідження 
сучасних тенденцій у 
вищій освіті в країнах 
Європейського союзу.
Сертифікат V19/037 
від 09.06.2019 р., 
виданий Технічним 
Університетом Варни, 
Болгарія

ResearcherID Web of 
Science: V-5601-2017
Google Scholar:
https://scholar.google.r
u/citations?
hl=ru&user=irDO1GoA
AAAJ

Основні публікації: 
Філіппова Н.М. Energy 
Management // 
навчальний посібник 
з англійської мови / 
Н. М. Філіппова, Ю. 
М. Харитонов, М. О. 
Ножка. - Миколаїв : 
НУК, 2019.- 156 с. 
ISBN 978-966-321-
364-4
Filippova, N. M. 
«Informational and 
innovational 
technologies of media 
literacy (the experience 
of training applied 
linguists)» / Nina 
Filippova, Olena 
Shcherbak, Larisa 
Snigur // Information 
and Innovation 
Technologies in the Life 
of Society – Series of 
monographs. Katowice 
School of Technology, 
Monograph 28. 
Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Technicznej w 
Katowicach, 2019. p. 
424. pp. 23-28. ISBN: 
978-83-955125-3-7
Filippova N. M. 
«Pandemic cultural 
literacy: within and 
beyond collaboration 
and individualization» 
/ Filippova, N. M. // 
Education during a 
pandemic crisis: 
problems and 
prospects. Monograph. 
Eds. Tetyana 
Nestorenko & Tadeusz 
Pokusa. Opole: The 
Academy of 
Management and 
Administration in 
Opole, 2020; pp. 296, 
illus., tabs., bibls. рр. 
208-218. ISBN 978-83-
66567-08-5.
Filippova N. M. Applied 



discourse analysis: two 
aspects of polycultural 
communication Text in 
media cultural space : 
collective monograph / 
O. S. Filatova, S. V. 
Huzenko, N. M. 
Filippova, T. N. 
Kostyrko, etc. Riga : 
Izdevnieciba “Baltija 
Publishing”. 2020. P. 
19–37. (1 д.а.)
Filippova N. M. 
Blended learning: NEW 
challenges - old 
solutions / N. M. 
Filippova, The 6th 
International scientific 
and practical 
conference 
“Fundamental and 
applied research in the 
modern world” 
(January 20-22, 2021) 
BoScience Publisher, 
Boston, USA. 2021. 992 
p. Р. 101-109.
ISBN 978-1-73981-124-
2
Filippova N. M. 
Modality: teaching 
grammar through 
discourse / Філіппова 
Н.М. // Science and 
Education a New 
Dimension. Philology, 
VIII(65), Issue: 217, 
2020 Feb. pp.15-17. 
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44 Математичне 
моделювання 
при 
проєктуванні 
засобів 
океанотехніки

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:
1. Відповідність 
базової вищої освіти.
2. Відповідність 
наукового ступеня та 
вченого звання.
3. Відповідність п.п. 2, 
8, 10, 11, 15, 16, 17, 18  
п. 30 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності.
4. Підвищення 
кваліфікації:
Harbin Engineering 
University (Китай)
Строк підвищення 
кваліфікації з 01 
листопада 2018 року 
по 05 грудня 2018 
року.
Наказ №635-к від 
08.10.2018 р.

h-index = 1, документи 
автора = 1, загальна 
кількість цитувань = 1
ScopusID: 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=5578969880
0&eid=2-s2.0-
84880018544

Основні публікації: 
Зайцев В.В. Расчет 
динамических 
параметров 
подъемного 
комплекса 



амфибийных судов на 
воздушной подушке 
[Текст]./ В.В. Зайцев, 
Вал.В. Зайцев, Д.В. 
Зайцев, О.Н. Зайцева 
// Зб. наук. праць 
НУК. – Миколаїв: 
НУК, 2017. – № 1 
(467). – С. 14-17.
Зайцев В.В. 
Обоснование выбора 
ледокола для 
обеспечения зимней 
навигации в азовском 
море. [Текст]./ М.М. 
Дергаусов, С.Г. 
Зинченко, В.В. 
Зайцев, А.В. 
Янчецкий // 
Международный 
журнал об 
инновациях в 
судостроении. – 
Николаев: НУК, 2018. 
- №1 – С.108-114.
Valeriy Zaytsev, 
Volodymyr Zaytsev, 
Dmytro Zaytsev. The 
Criterion of the 
Minimum Power 
Consumption of an 
Icebreaking Platform 
on the Air Cushion 
Necessary for the 
Destruction of Ice. // 
The Chinese-Russian-
Ukrainian Conference 
on Ship Shock and 
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Proceedings", May 11-
13, 2018 – Harbin, 
Heilongjiang, China, – 
2018. – P. 19-29.
Зайцев Д.В., Зайцев 
В.В., Зайцев Вал.В., 
Веляев Е.В., Пенчо 
Пенчев. 
Инновационный 
проект арктического 
амфибийного судна на 
воздушной подушке 
"ARCTIC FOX" // 
Інновації в 
суднобудуванні та 
океанотехніці: 
Матеріали Х -ї 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
у 2 томах. Т.2. – 
Миколаїв: НУК, 2019. 
– С. 3-8.
Зайцев В.В., Пенчо 
Пенчев, Зайцев 
Вал.В., Зайцев Д.В., 
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проектирование 
гибкого ограждения 
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// Інновації в 
суднобудуванні та 
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Вал.В., Зайцев Д.В., 
Веляев Е.В., Расчет 
остойчивости 
ледокольной 
платформы на 
воздушной подушке в 
режиме висения на 
воздушной подушке 
надо льдом без хода  
// Всеукраїнська 
науково-технічна 
конференція з 
міжнародною участю 
"Сучасні технології 
проектування, 
побудови, 
експлуатації і ремонту 
суден, морських 
технічних засобів і 
інженерних споруд" – 
Миколаїв: НУК, 2020. 
– С. 47-51.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН13. Уміти 
приймати 
обґрунтовані 
рішення з 
інженерних питань 
суднобудування у 
складних і 
непередбачуваних 
умовах, у тому 
числі із 
застосуванням 
прогнозування та 
сучасних засобів 
підтримки 
прийняття рішень.

Сучасні проблеми 
теорії корабля та 
проєктування суден

Пояснювально-
ілюстративний, 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
дослідницький

Захист звітів з лабораторних 
робіт, поточний модульний 
контроль у формі 
контрольної роботи
Екзамен у формі 
стандартизованого 
комплексного тесту.

ПРН13. Уміти 
приймати 
обґрунтовані 
рішення з 
інженерних питань 
суднобудування у 
складних і 
непередбачуваних 
умовах, у тому 
числі із 
застосуванням 
прогнозування та 
сучасних засобів 
підтримки 
прийняття рішень.

Наукові основи 
технології 
суднобудування

Лекція, практична робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота.
Дослідницький

Усні відповіді та 
реферативні доповіді на 
практичних заняттях; захист 
звітів з виконання 
практичних робіт та 
презентації результатів 
виконаних практичних 
робіт на комп’ютері (або 
письмовий контроль 
результатів); контрольна 
робота за змістовими 
модулями;  екзамен 
(письмовий контроль, 
тестовий контроль).

ПРН19. Уміти 
самостійно 
приймати 
проектні рішення

Методологія наукових 
досліджень

Лекція, практична робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота

Виконання та захист 
практичного завдання за 
темою наукового 
дослідження, підготовка 
аналітичного огляду, тез 
доповіді, статті, залік



ПРН13. Уміти 
приймати 
обґрунтовані 
рішення з 
інженерних питань 
суднобудування у 
складних і 
непередбачуваних 
умовах, у тому 
числі із 
застосуванням 
прогнозування та 
сучасних засобів 
підтримки 
прийняття рішень.

Математичне 
моделювання при 
проєктуванні засобів 
океанотехніки

Лекція, лабораторна робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота.
Дослідницький

Виконання та захист 
лабораторних робіт, 
поточний модульний 
контроль у формі 
тестування, захист реферату. 
Презентації результатів 
виконаних досліджень, 
презентації аспірантів та 
виступи на наукових 
заходах.
Письмовий екзамен.

ПРН14. Розробити 
оригінальний 
практичний курс 
для студентів з 
фахової дисципліни, 
враховуючи 
сучасний стан 
наукових знань та 
особисті 
дослідницькі 
навички.

Науково-педагогічна 
практика

Консультації, самостійна 
робота

Опитування, звіт

ПРН15. Володіти 
загальнонауковими 
(філософськими) 
компетентностям
и, спрямованими на 
формування 
системного 
наукового 
світогляду, 
професійної етики 
та загального 
культурного 
кругозору.

Філософія науки Лекції, семінарські заняття, 
консультації, самостійна 
робота, робота з літературою

Відповіді на семінарських 
заняттях, підготовка 
реферату, есе, доповідь, на 
конференції, екзамен.

ПРН16. Уміти 
запропонувати 
оригінальне 
інноваційне 
рішення, 
направлене на 
розв’язання 
конкретної 
проблеми зі 
спеціальності.

Філософія науки Лекції, семінарські заняття, 
консультації, самостійна 
робота, робота з літературою

Відповіді на семінарських 
заняттях, підготовка 
реферату, есе, доповідь, на 
конференції, екзамен.

ПРН16. Уміти 
запропонувати 
оригінальне 
інноваційне 
рішення, 
направлене на 
розв’язання 
конкретної 
проблеми зі 
спеціальності.

Методологія наукових 
досліджень

Лекція, практична робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота

Виконання та захист 
практичного завдання за 
темою наукового 
дослідження, підготовка 
аналітичного огляду, тез 
доповіді, статті, залік

ПРН17. Уміти 
проводити 
критичний аналіз, 
оцінку і синтез 
нових та 
комплексних ідей.

Філософія науки Лекції, семінарські заняття, 
консультації, самостійна 
робота, робота з літературою

Відповіді на семінарських 
заняттях, підготовка 
реферату, есе, доповідь, на 
конференції, екзамен.

ПРН18. Володіти 
необхідним 
набором методів 
або способів 
збирання, 
оброблення та 
аналізу емпіричних 
даних, а також їх 
теоретичного 
узагальнення для 

Філософія науки Лекції, семінарські заняття, 
консультації, самостійна 
робота, робота з літературою

Відповіді на семінарських 
заняттях, підготовка 
реферату, есе, доповідь, на 
конференції, екзамен.



вирішення 
поставлених 
завдань або 
проблем, що 
виникають як у 
професійній, так і в 
науково-дослідній 
діяльності.

ПРН18. Володіти 
необхідним 
набором методів 
або способів 
збирання, 
оброблення та 
аналізу емпіричних 
даних, а також їх 
теоретичного 
узагальнення для 
вирішення 
поставлених 
завдань або 
проблем, що 
виникають як у 
професійній, так і в 
науково-дослідній 
діяльності.

Фахова іноземна мова За джерелом знань 
словесний метод навчання – 
пояснення теми і практичні 
завдання, наочний метод 
навчання – ілюстрація 
(таблиці, схеми), 
практичний метод навчання 
– вправи, завдання, за 
типом пізнавальної 
діяльності – інформаційно-
рецептивний та 
репродуктивний методи, за 
ступенем керування 
навчальною діяльністю – 
під керівництвом 
викладача, а також 
самостійна робота  
здобувачів з довідковою 
літературою 
(конспектування, виконання 
завдань).
За логікою передачі 
інформації – індуктивний та 
дедуктивний методи, за 
кількістю задіяних 
здобувачів – колективний, 
груповий, індивідуальний 
методи.
Основний метод викладання 
іноземної мови – це 
комунікативний метод, який 
передбачає формування 
лінгвістичної, 
комунікативної і 
соціокультурної 
компетенції.

Презентація, опитування, 
тести, дискусія, іспит.

ПРН18. Володіти 
необхідним 
набором методів 
або способів 
збирання, 
оброблення та 
аналізу емпіричних 
даних, а також їх 
теоретичного 
узагальнення для 
вирішення 
поставлених 
завдань або 
проблем, що 
виникають як у 
професійній, так і в 
науково-дослідній 
діяльності.

Методологія наукових 
досліджень

Лекція, практична робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота

Виконання та захист 
практичного завдання за 
темою наукового 
дослідження, підготовка 
аналітичного огляду, тез 
доповіді, статті, залік

ПРН13. Уміти 
приймати 
обґрунтовані 
рішення з 
інженерних питань 
суднобудування у 
складних і 
непередбачуваних 
умовах, у тому 
числі із 
застосуванням 
прогнозування та 
сучасних засобів 
підтримки 
прийняття рішень.

Спеціальні питання 
міцності суден та 
морських плавучих 
споруд

Пояснювально-
ілюстративний, 
проблемний, дослідницький

Захист звітів з лабораторних 
робіт та розрахунково-
графічного завдання, 
поточний модульний 
контроль у формі 
контрольної роботи, 
екзамен



ПРН20. 
Удосконалювати 
методи 
формування 
корпусу та 
монтажу судна на 
будівельному місці і 
спуску суден на 
воду, методи 
виготовлення, 
монтажу та 
ремонту суднових 
систем.

Наукові основи 
технології 
суднобудування

Лекція, практична робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота.
Дослідницький

Усні відповіді та 
реферативні доповіді на 
практичних заняттях; захист 
звітів з виконання 
практичних робіт та 
презентації результатів 
виконаних практичних 
робіт на комп’ютері (або 
письмовий контроль 
результатів); контрольна 
робота за змістовими 
модулями;  екзамен 
(письмовий контроль, 
тестовий контроль).

ПРН24. Описувати 
результати 
наукових 
досліджень у 
фахових 
публікаціях у 
вітчизняних та 
закордонних 
спеціалізованих 
виданнях, в тому 
числі в одному, 
внесеному до 
наукометричної 
бази Scopus або 
аналогічних баз

Сучасні проблеми 
теорії корабля та 
проєктування суден

Пояснювально-
ілюстративний, 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
дослідницький

Захист звітів з лабораторних 
робіт, поточний модульний 
контроль у формі 
контрольної роботи
Екзамен у формі 
стандартизованого 
комплексного тесту.

ПРН22. Здатність 
до безперервного 
саморозвитку та 
самовдосконалення.

Методологія наукових 
досліджень

Лекція, практична робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота

Виконання та захист 
практичного завдання за 
темою наукового 
дослідження, підготовка 
аналітичного огляду, тез 
доповіді, статті, залік

ПРН26. 
Дотримуватись 
етичних норм, 
враховувати 
авторське право 
та норми 
академічної 
доброчесності при 
проведенні 
наукових 
досліджень, 
презентації їх 
результатів та у 
науково-
педагогічній 
діяльності.

Методологія наукових 
досліджень

Лекція, практична робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота

Виконання та захист 
практичного завдання за 
темою наукового 
дослідження, підготовка 
аналітичного огляду, тез 
доповіді, статті, залік

ПРН26. 
Дотримуватись 
етичних норм, 
враховувати 
авторське право 
та норми 
академічної 
доброчесності при 
проведенні 
наукових 
досліджень, 
презентації їх 
результатів та у 
науково-
педагогічній 
діяльності.

Науково-педагогічна 
практика

Консультації, самостійна 
робота

Опитування, звіт

ПРН25.  Викладати 
фахові дисципліни 
зі спецільності з 
використанням 
сучасних 
технологій 
навчання. 

Науково-педагогічна 
практика

Консультації, самостійна 
робота

Опитування, звіт



ПРН24. Описувати 
результати 
наукових 
досліджень у 
фахових 
публікаціях у 
вітчизняних та 
закордонних 
спеціалізованих 
виданнях, в тому 
числі в одному, 
внесеному до 
наукометричної 
бази Scopus або 
аналогічних баз

Математичне 
моделювання при 
проєктуванні засобів 
океанотехніки

Лекція, лабораторна робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота.
Дослідницький

Виконання та захист 
лабораторних робіт, 
поточний модульний 
контроль у формі 
тестування, захист реферату. 
Презентації результатів 
виконаних досліджень, 
презентації аспірантів та 
виступи на наукових 
заходах.
Письмовий екзамен.

ПРН24. Описувати 
результати 
наукових 
досліджень у 
фахових 
публікаціях у 
вітчизняних та 
закордонних 
спеціалізованих 
виданнях, в тому 
числі в одному, 
внесеному до 
наукометричної 
бази Scopus або 
аналогічних баз

Наукові основи 
технології 
суднобудування

Лекція, практична робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота.
Дослідницький

Усні відповіді та 
реферативні доповіді на 
практичних заняттях; захист 
звітів з виконання 
практичних робіт та 
презентації результатів 
виконаних практичних 
робіт на комп’ютері (або 
письмовий контроль 
результатів); контрольна 
робота за змістовими 
модулями;  екзамен 
(письмовий контроль, 
тестовий контроль).

ПРН13. Уміти 
приймати 
обґрунтовані 
рішення з 
інженерних питань 
суднобудування у 
складних і 
непередбачуваних 
умовах, у тому 
числі із 
застосуванням 
прогнозування та 
сучасних засобів 
підтримки 
прийняття рішень.

Чисельні методи 
гідродинаміки 
кораблів та об’єктів 
океанотехніки 

Робота з литературою, 
лекція,  відео метод, 
лабораторна робота, 
контрольні тестові роботи 
програмованого типу 
(перелік запитань і можливі 
варіанти відповідей), 
дослідницький

Виконання та захист 
практичного завдання за 
темою наукового 
дослідження. Підготовка 
аналітичного огляду, тез 
доповіді, статті, екзамен

ПРН21 Уміти 
аналізувати свої 
спостереження, 
висувати на основі 
аналізу гіпотези, 
підтверджувати 
або спростовувати 
свої або 
протилежні 
доводи, концепції, 
гіпотези.

Філософія науки Лекції, семінарські заняття, 
консультації, самостійна 
робота, робота з літературою

Відповіді на семінарських 
заняттях, підготовка 
реферату, есе, доповідь, на 
конференції, екзамен.

ПРН24. Описувати 
результати 
наукових 
досліджень у 
фахових 
публікаціях у 
вітчизняних та 
закордонних 
спеціалізованих 
виданнях, в тому 
числі в одному, 
внесеному до 
наукометричної 
бази Scopus або 
аналогічних баз

Спеціальні питання 
міцності суден та 
морських плавучих 
споруд

Пояснювально-
ілюстративний, 
проблемний, дослідницький

Захист звітів з лабораторних 
робіт та розрахунково-
графічного завдання, 
поточний модульний 
контроль у формі 
контрольної роботи, 
екзамен

ПРН23.Знати 
новітні світові 
досягнення науки, 
техніки та 
технологій в галузі 

Математичне 
моделювання при 
проєктуванні засобів 
океанотехніки

Лекція, лабораторна робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота.
Дослідницький

Виконання та захист 
лабораторних робіт, 
поточний модульний 
контроль у формі 
тестування, захист реферату. 



суднобудування та 
суміжних сферах, 
наукові статті у 
сфері 
суднобудування.

Презентації результатів 
виконаних досліджень, 
презентації аспірантів та 
виступи на наукових 
заходах.
Письмовий екзамен.

ПРН23.Знати 
новітні світові 
досягнення науки, 
техніки та 
технологій в галузі 
суднобудування та 
суміжних сферах, 
наукові статті у 
сфері 
суднобудування.

Наукові основи 
технології 
суднобудування

Лекція, практична робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота.
Дослідницький

Усні відповіді та 
реферативні доповіді на 
практичних заняттях; захист 
звітів з виконання 
практичних робіт та 
презентації результатів 
виконаних практичних 
робіт на комп’ютері (або 
письмовий контроль 
результатів); контрольна 
робота за змістовими 
модулями;  екзамен 
(письмовий контроль, 
тестовий контроль).

ПРН23.Знати 
новітні світові 
досягнення науки, 
техніки та 
технологій в галузі 
суднобудування та 
суміжних сферах, 
наукові статті у 
сфері 
суднобудування.

Сучасні проблеми 
теорії корабля та 
проєктування суден

Пояснювально-
ілюстративний, 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
дослідницький

Захист звітів з лабораторних 
робіт, поточний модульний 
контроль у формі 
контрольної роботи
Екзамен у формі 
стандартизованого 
комплексного тесту.

ПРН23.Знати 
новітні світові 
досягнення науки, 
техніки та 
технологій в галузі 
суднобудування та 
суміжних сферах, 
наукові статті у 
сфері 
суднобудування.

Спеціальні питання 
міцності суден та 
морських плавучих 
споруд

Пояснювально-
ілюстративний, 
проблемний, дослідницький

Захист звітів з лабораторних 
робіт та розрахунково-
графічного завдання, 
поточний модульний 
контроль у формі 
контрольної роботи, 
екзамен

ПРН23.Знати 
новітні світові 
досягнення науки, 
техніки та 
технологій в галузі 
суднобудування та 
суміжних сферах, 
наукові статті у 
сфері 
суднобудування.

Чисельні методи 
гідродинаміки 
кораблів та об’єктів 
океанотехніки 

Робота з литературою, 
лекція,  відео метод, 
лабораторна робота, 
контрольні тестові роботи 
програмованого типу 
(перелік запитань і можливі 
варіанти відповідей), 
дослідницький

Виконання та захист 
практичного завдання за 
темою наукового 
дослідження. Підготовка 
аналітичного огляду, тез 
доповіді, статті, екзамен

ПРН22. Здатність 
до безперервного 
саморозвитку та 
самовдосконалення.

Філософія науки Лекції, семінарські заняття, 
консультації, самостійна 
робота, робота з літературою

Відповіді на семінарських 
заняттях, підготовка 
реферату, есе, доповідь, на 
конференції, екзамен.

ПРН24. Описувати 
результати 
наукових 
досліджень у 
фахових 
публікаціях у 
вітчизняних та 
закордонних 
спеціалізованих 
виданнях, в тому 
числі в одному, 
внесеному до 
наукометричної 
бази Scopus або 
аналогічних баз.

Чисельні методи 
гідродинаміки 
кораблів та об’єктів 
океанотехніки 

Робота з литературою, 
лекція,  відео метод, 
лабораторна робота, 
контрольні тестові роботи 
програмованого типу 
(перелік запитань і можливі 
варіанти відповідей), 
дослідницький

Виконання та захист 
практичного завдання за 
темою наукового 
дослідження. Підготовка 
аналітичного огляду, тез 
доповіді, статті, екзамен

ПРН12. 
Спланувати та 
реалізувати на 
практиці 
оригінальне 

Методологія наукових 
досліджень

Лекція, практична робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота

Виконання та захист 
практичного завдання за 
темою наукового 
дослідження, підготовка 
аналітичного огляду, тез 



самостійне наукове 
дослідження, яке 
має наукову 
новизну, 
теоретичну і 
практичну 
цінність та сприяє 
розв’язанню 
сучасних проблем 
суднобудування та 
функціонування 
суден

доповіді, статті, залік

ПРН11. Володіти 
прогресивними 
методами та 
технологіями, 
уміти 
модифікувати 
існуючі та 
розробляти нові 
методи та/або 
завдання, 
здійснювати 
заходи для 
ефективного 
виконання 
професійних 
завдань.

Сучасні проблеми 
теорії корабля та 
проєктування суден

Захист звітів з лабораторних 
робіт, поточний модульний 
контроль у формі 
контрольної роботи
Екзамен у формі 
стандартизованого 
комплексного тесту.

Захист звітів з лабораторних 
робіт, поточний модульний 
контроль у формі 
контрольної роботи
Екзамен у формі 
стандартизованого 
комплексного тесту.

ПРН11. Володіти 
прогресивними 
методами та 
технологіями, 
уміти 
модифікувати 
існуючі та 
розробляти нові 
методи та/або 
завдання, 
здійснювати 
заходи для 
ефективного 
виконання 
професійних 
завдань.

Математичне 
моделювання при 
проєктуванні засобів 
океанотехніки

Лекція, лабораторна робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота.
Дослідницький

Виконання та захист 
лабораторних робіт, 
поточний модульний 
контроль у формі 
тестування, захист реферату. 
Презентації результатів 
виконаних досліджень, 
презентації аспірантів та 
виступи на наукових 
заходах.
Письмовий екзамен.

ПРН01. 
Демонструвати 
детальне 
розуміння методів 
проєктування, 
оптимізації та 
удосконалення 
суден, морських, 
річкових плавучих 
споруд, засобів 
океанотехніки, 
підводних 
апаратів, суднових 
пристроїв та 
загальносуднових 
систем.

Чисельні методи 
гідродинаміки 
кораблів та об’єктів 
океанотехніки 

Робота з літературою, 
лекція,  відео метод, 
лабораторна робота, 
контрольні тестові роботи 
програмованого типу 
(перелік запитань і можливі 
варіанти відповідей), 
дослідницький

Виконання та захист 
практичного завдання за 
темою наукового 
дослідження. Підготовка 
аналітичного огляду, тез 
доповіді, статті, екзамен

ПРН01. 
Демонструвати 
детальне 
розуміння методів 
проєктування, 
оптимізації та 
удосконалення 
суден, морських, 
річкових плавучих 
споруд, засобів 
океанотехніки, 
підводних 
апаратів, суднових 
пристроїв та 
загальносуднових 
систем.

Спеціальні питання 
міцності суден та 
морських плавучих 
споруд

Пояснювально-
ілюстративний, 
проблемний, дослідницький

Захист звітів з лабораторних 
робіт та розрахунково-
графічного завдання, 
поточний модульний 
контроль у формі 
контрольної роботи, 
екзамен



ПРН01. 
Демонструвати 
детальне 
розуміння методів 
проєктування, 
оптимізації та 
удосконалення 
суден, морських, 
річкових плавучих 
споруд, засобів 
океанотехніки, 
підводних 
апаратів, суднових 
пристроїв та 
загальносуднових 
систем.

Сучасні проблеми 
теорії корабля та 
проєктування суден

Пояснювально-
ілюстративний, 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
дослідницький

Захист звітів з лабораторних 
робіт, поточний модульний 
контроль у формі 
контрольної роботи
Екзамен у формі 
стандартизованого 
комплексного тесту.

ПРН12. 
Спланувати та 
реалізувати на 
практиці 
оригінальне 
самостійне наукове 
дослідження, яке 
має наукову 
новизну, 
теоретичну і 
практичну 
цінність та сприяє 
розв’язанню 
сучасних проблем 
суднобудування та 
функціонування 
суден.

Філософія науки Лекції, семінарські заняття, 
консультації, самостійна 
робота, робота з літературою

Відповіді на семінарських 
заняттях, підготовка 
реферату, есе, доповідь, на 
конференції, екзамен.

ПРН01. 
Демонструвати 
детальне 
розуміння методів 
проєктування, 
оптимізації та 
удосконалення 
суден, морських, 
річкових плавучих 
споруд, засобів 
океанотехніки, 
підводних 
апаратів, суднових 
пристроїв та 
загальносуднових 
систем.

Математичне 
моделювання при 
проєктуванні засобів 
океанотехніки

Лекція, лабораторна робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота.
Дослідницький

Виконання та захист 
лабораторних робіт, 
поточний модульний 
контроль у формі 
тестування, захист реферату. 
Презентації результатів 
виконаних досліджень, 
презентації аспірантів та 
виступи на наукових 
заходах.
Письмовий екзамен

ПРН02. Уміти 
доступно, на 
високому 
науковому рівні 
доносити сучасні 
наукові знання та 
результати 
досліджень до 
професійної та 
непрофесійної 
спільноти.

Фахова іноземна мова За джерелом знань 
словесний метод навчання – 
пояснення теми і практичні 
завдання, наочний метод 
навчання – ілюстрація 
(таблиці, схеми), 
практичний метод навчання 
– вправи, завдання, за 
типом пізнавальної 
діяльності – інформаційно-
рецептивний та 
репродуктивний методи, за 
ступенем керування 
навчальною діяльністю – 
під керівництвом 
викладача, а також 
самостійна робота  
здобувачів з довідковою 
літературою 
(конспектування, виконання 
завдань).
За логікою передачі 
інформації – індуктивний та 
дедуктивний методи, за 
кількістю задіяних 
здобувачів – колективний, 
груповий, індивідуальний 
методи.

Презентація, опитування, 
тести, дискусія, іспит.



Основний метод викладання 
іноземної мови – це 
комунікативний метод, який 
передбачає формування 
лінгвістичної, 
комунікативної і 
соціокультурної 
компетенції.

ПРН03. Уміти 
координувати 
роботу 
дослідницької 
групи, 
організовувати 
колективну роботу 
та керувати 
людьми.

Наукові основи 
технології 
суднобудування

Лекція, практична робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота.
Дослідницький

Усні відповіді та 
реферативні доповіді на 
практичних заняттях; захист 
звітів з виконання 
практичних робіт та 
презентації результатів 
виконаних практичних 
робіт на комп’ютері (або 
письмовий контроль 
результатів); контрольна 
робота за змістовими 
модулями;  екзамен 
(письмовий контроль, 
тестовий контроль).

ПРН03. Уміти 
координувати 
роботу 
дослідницької 
групи, 
організовувати 
колективну роботу 
та керувати 
людьми.

Науково-педагогічна 
практика

Консультації, самостійна 
робота

Опитування, звіт

ПРН04. Володіти 
мовними 
компетентностям
и, достатніми для 
представлення та 
обговорення 
результатів своєї 
наукової роботи 
іноземною мовою в 
усній та письмовій 
формі, а також для 
повного розуміння 
іншомовних 
наукових текстів 
зі спеціальності.

Фахова іноземна мова За джерелом знань 
словесний метод навчання – 
пояснення теми і практичні 
завдання, наочний метод 
навчання – ілюстрація 
(таблиці, схеми), 
практичний метод навчання 
– вправи, завдання, за 
типом пізнавальної 
діяльності – інформаційно-
рецептивний та 
репродуктивний методи, за 
ступенем керування 
навчальною діяльністю – 
під керівництвом 
викладача, а також 
самостійна робота  
здобувачів з довідковою 
літературою 
(конспектування, виконання 
завдань).
За логікою передачі 
інформації – індуктивний та 
дедуктивний методи, за 
кількістю задіяних 
здобувачів – колективний, 
груповий, індивідуальний 
методи.
Основний метод викладання 
іноземної мови – це 
комунікативний метод, який 
передбачає формування 
лінгвістичної, 
комунікативної і 
соціокультурної 
компетенції.

Презентація, опитування, 
тести, дискусія, іспит.

ПРН05 Знати та 
використовувати в 
професійній 
діяльності методи 
аналізу, синтезу 
та оптимізації 
об’єктів, явищ і 
процесів у сфері 
суднобудування.

Філософія науки Лекції, семінарські заняття, 
консультації, самостійна 
робота, робота з літературою

Відповіді на семінарських 
заняттях, підготовка 
реферату, есе, доповідь, на 
конференції, екзамен.



ПРН06. Володіти 
концептуальними 
та 
методологічними 
знаннями в 
суднобудуванні та 
бути здатним 
застосовувати їх 
до професійної 
діяльності на межі 
предметних 
галузей.

Чисельні методи 
гідродинаміки 
кораблів та об’єктів 
океанотехніки 

Робота з літературою, 
лекція,  відео метод, 
лабораторна робота, 
контрольні тестові роботи 
програмованого типу 
(перелік запитань і можливі 
варіанти відповідей), 
дослідницький

Виконання та захит 
практичного завдання за 
темою наукового 
дослідження. Підготовка 
аналітичного огляду, тез 
доповіді, статті, екзамен

ПРН06. Володіти 
концептуальними 
та 
методологічними 
знаннями в 
суднобудуванні та 
бути здатним 
застосовувати їх 
до професійної 
діяльності на межі 
предметних 
галузей.

Спеціальні питання 
міцності суден та 
морських плавучих 
споруд

Пояснювально-
ілюстративний, 
проблемний, дослідницький

Захист звітів з лабораторних 
робіт та розрахунково-
графічного завдання, 
поточний модульний 
контроль у формі 
контрольної роботи, 
екзамен

ПРН06. Володіти 
концептуальними 
та 
методологічними 
знаннями в 
суднобудуванні та 
бути здатним 
застосовувати їх 
до професійної 
діяльності на межі 
предметних 
галузей.

Сучасні проблеми 
теорії корабля та 
проєктування суден

Пояснювально-
ілюстративний, 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
дослідницький

Захист звітів з лабораторних 
робіт, поточний модульний 
контроль у формі 
контрольної роботи
Екзамен у формі 
стандартизованого 
комплексного тесту.

ПРН01. 
Демонструвати 
детальне 
розуміння методів 
проєктування, 
оптимізації та 
удосконалення 
суден, морських, 
річкових плавучих 
споруд, засобів 
океанотехніки, 
підводних 
апаратів, суднових 
пристроїв та 
загальносуднових 
систем.

Наукові основи 
технології 
суднобудування

Лекція, практична робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота.
Дослідницький

Усні відповіді та 
реферативні доповіді на 
практичних заняттях; захист 
звітів з виконання 
практичних робіт та 
презентації результатів 
виконаних практичних 
робіт на комп’ютері (або 
письмовий контроль 
результатів); контрольна 
робота за змістовими 
модулями;  екзамен 
(письмовий контроль, 
тестовий контроль).

ПРН06. Володіти 
концептуальними 
та 
методологічними 
знаннями в 
суднобудуванні та 
бути здатним 
застосовувати їх 
до професійної 
діяльності на межі 
предметних 
галузей.

Математичне 
моделювання при 
проєктуванні засобів 
океанотехніки

Лекція, лабораторна робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота.
Дослідницький

Виконання та захист 
лабораторних робіт, 
поточний модульний 
контроль у формі 
тестування, захист реферату. 
Презентації результатів 
виконаних досліджень, 
презентації аспірантів та 
виступи на наукових 
заходах.
Письмовий екзамен.

ПРН06. Володіти 
концептуальними 
та 
методологічними 
знаннями в 
суднобудуванні та 
бути здатним 
застосовувати їх 
до професійної 
діяльності на межі 
предметних 

Наукові основи 
технології 
суднобудування

Лекція, практична робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота.
Дослідницький

Усні відповіді та 
реферативні доповіді на 
практичних заняттях; захист 
звітів з виконання 
практичних робіт та 
презентації результатів 
виконаних практичних 
робіт на комп’ютері (або 
письмовий контроль 
результатів); контрольна 
робота за змістовими 
модулями;  екзамен 



(письмовий контроль, 
тестовий контроль).

ПРН11. Володіти 
прогресивними 
методами та 
технологіями, 
уміти 
модифікувати 
існуючі та 
розробляти нові 
методи та/або 
завдання, 
здійснювати 
заходи для 
ефективного 
виконання 
професійних 
завдань.

Наукові основи 
технології 
суднобудування

Лекція, практична робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота.
Дослідницький

Усні відповіді та 
реферативні доповіді на 
практичних заняттях; захист 
звітів з виконання 
практичних робіт та 
презентації результатів 
виконаних практичних 
робіт на комп’ютері (або 
письмовий контроль 
результатів); контрольна 
робота за змістовими 
модулями;  екзамен 
(письмовий контроль, 
тестовий контроль).

ПРН11. Володіти 
прогресивними 
методами та 
технологіями, 
уміти 
модифікувати 
існуючі та 
розробляти нові 
методи та/або 
завдання, 
здійснювати 
заходи для 
ефективного 
виконання 
професійних 
завдань.

Спеціальні питання 
міцності суден та 
морських плавучих 
споруд

Пояснювально-
ілюстративний, 
проблемний, дослідницький

Захист звітів з лабораторних 
робіт та розрахунково-
графічного завдання, 
поточний модульний 
контроль у формі 
контрольної роботи, 
екзамен

ПРН11. Володіти 
прогресивними 
методами та 
технологіями, 
уміти 
модифікувати 
існуючі та 
розробляти нові 
методи та/або 
завдання, 
здійснювати 
заходи для 
ефективного 
виконання 
професійних 
завдань.

Чисельні методи 
гідродинаміки 
кораблів та об’єктів 
океанотехніки 

Робота з литературою, 
лекція,  відео метод, 
лабораторна робота, 
контрольні тестові роботи 
програмованого типу 
(перелік запитань і можливі 
варіанти відповідей), 
дослідницький

Виконання та захист 
практичного завдання за 
темою наукового 
дослідження. Підготовка 
аналітичного огляду, тез 
доповіді, статті, екзамен

ПРН10. Вміти 
застосовувати 
експериментальне 
обладнання, 
чисельні методи 
розрахунку в 
області суднової 
гідродинаміки та 
будівельної 
механіки корабля.

Сучасні проблеми 
теорії корабля та 
проєктування суден

Пояснювально-
ілюстративний, 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
дослідницький

Захист звітів з лабораторних 
робіт, поточний модульний 
контроль у формі 
контрольної роботи
Екзамен у формі 
стандартизованого 
комплексного тесту.

ПРН10. Вміти 
застосовувати 
експериментальне 
обладнання, 
чисельні методи 
розрахунку в 
області суднової 
гідродинаміки та 
будівельної 
механіки корабля.

Спеціальні питання 
міцності суден та 
морських плавучих 
споруд

Пояснювально-
ілюстративний, 
проблемний, дослідницький

Захист звітів з лабораторних 
робіт та розрахунково-
графічного завдання, 
поточний модульний 
контроль у формі 
контрольної роботи, 
екзамен

ПРН09. Уміти 
застосовувати 
сучасні 
інформаційні 

Методологія наукових 
досліджень

Лекція, практична робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота

Виконання та захист 
практичного завдання за 
темою наукового 
дослідження, підготовка 



технології у 
науковій 
діяльності.

аналітичного огляду, тез 
доповіді, статті, залік

ПРН09. Уміти 
застосовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології у 
науковій 
діяльності.

Методологія наукових 
досліджень

Лекція, практична робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота

Виконання та захист 
практичного завдання за 
темою наукового 
дослідження, підготовка 
аналітичного огляду, тез 
доповіді, статті, залік

ПРН09. Уміти 
застосовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології у 
науковій 
діяльності.

Фахова іноземна мова За джерелом знань 
словесний метод навчання – 
пояснення теми і практичні 
завдання, наочний метод 
навчання – ілюстрація 
(таблиці, схеми), 
практичний метод навчання 
– вправи, завдання, за 
типом пізнавальної 
діяльності – інформаційно-
рецептивний та 
репродуктивний методи, за 
ступенем керування 
навчальною діяльністю – 
під керівництвом 
викладача, а також 
самостійна робота  
здобувачів з довідковою 
літературою 
(конспектування, виконання 
завдань).
За логікою передачі 
інформації – індуктивний та 
дедуктивний методи, за 
кількістю задіяних 
здобувачів – колективний, 
груповий, індивідуальний 
методи.
Основний метод викладання 
іноземної мови – це 
комунікативний метод, який 
передбачає формування 
лінгвістичної, 
комунікативної і 
соціокультурної 
компетенції.

Презентація, опитування, 
тести, дискусія, іспит.

ПРН08. Здатність 
до подальшого 
навчання у сфері 
суднобудування, 
механічної 
інженерії і 
дотичних галузей 
знань, яке значною 
мірою є 
автономним та 
самостійним.

Методологія наукових 
досліджень

Лекція, практична робота, 
робота з літературою, 
самостійна робота

Виконання та захист 
практичного завдання за 
темою наукового 
дослідження, підготовка 
аналітичного огляду, тез 
доповіді, статті, залік

ПРН08. Здатність 
до подальшого 
навчання у сфері 
суднобудування, 
механічної 
інженерії і 
дотичних галузей 
знань, яке значною 
мірою є 
автономним та 
самостійним.

Філософія науки Лекції, семінарські заняття, 
консультації, самостійна 
робота, робота з літературою

Відповіді на семінарських 
заняттях, підготовка 
реферату, есе, доповідь, на 
конференції, екзамен.

ПРН07. Вміти 
використовувати 
академічну 
українську та 
іноземну мови у 
професійній 
діяльності та 
дослідженнях.

Фахова іноземна мова За джерелом знань 
словесний метод навчання – 
пояснення теми і практичні 
завдання, наочний метод 
навчання – ілюстрація 
(таблиці, схеми), 
практичний метод навчання 
– вправи, завдання, за 

Презентація, опитування, 
тести, дискусія, іспит.



типом пізнавальної 
діяльності – інформаційно-
рецептивний та 
репродуктивний методи, за 
ступенем керування 
навчальною діяльністю – 
під керівництвом 
викладача, а також 
самостійна робота  
здобувачів з довідковою 
літературою 
(конспектування, виконання 
завдань).
За логікою передачі 
інформації – індуктивний та 
дедуктивний методи, за 
кількістю задіяних 
здобувачів – колективний, 
груповий, індивідуальний 
методи.
Основний метод викладання 
іноземної мови – це 
комунікативний метод, який 
передбачає формування 
лінгвістичної, 
комунікативної і 
соціокультурної 
компетенції.

ПРН10. Вміти 
застосовувати 
експериментальне 
обладнання, 
чисельні методи 
розрахунку в 
області суднової 
гідродинаміки та 
будівельної 
механіки корабля.

Чисельні методи 
гідродинаміки 
кораблів та об’єктів 
океанотехніки 

Робота з литературою, 
лекція,  відео метод, 
лабораторна робота, 
контрольні тестові роботи 
програмованого типу 
(перелік запитань і можливі 
варіанти відповідей), 
дослідницький

Виконання та захист 
практичного завдання за 
темою наукового 
дослідження. Підготовка 
аналітичного огляду, тез 
доповіді, статті, екзамен

 


