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1.1 ВІРНІ ТРАДИЦІЯМ…ПЕРШИЙ РІК ДРУГОГО СТОЛІТТЯ 

НКІ/УДМТУ/НУК 

 

18 вересня 2021 року виповнилось 101 рік Національному університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова (МКІ, УДМТУ, НУК) - навчального закладу, 

який визначав життєвий і творчий шлях багатьох людей, спроектував вектор розвитку 

міста Миколаєва, заклав фундамент вітчизняної науки кораблебудування та сформував 

відповідні освітні традиції. За роки свого існування університет підготував більше 105 

тисяч висококваліфікованих  фахівців для підприємств й організацій України та багатьох 

країн світу. 

25 листопада 2020 року Прем’єр-Міністр України Дмитро Шмигаль за вагомий 

внесок у забезпечення розвитку вітчизняної освіти і науки, підготовку 

висококваліфікованих фахівців підписав відповідний наказ та нагородив трудовий 

колектив НУК Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України. 

На адресу університету та особисто ректору НУК надійшла велика кількість 

привітань та поздоровлень з нагоди сторіччя НУК від Голови Верховної Ради України, 

МОН України, Командувача ВМС ЗС України та командирів військових частин, 

Президента та інститутів АН України, Голови спілки ректорів технічних вишів України 

та ректорів багатьох університетів, Посла Туркменістану в Україні та Генерального 

Консулу КНР в Україні, президентів та ректорів закордонних закладів вищої освіти - 

партнерів НУК, військово-морських аташе й експертів країн НАТО, Великобританії й 

США, керівників десятків всесвітньо відомих підприємств, організацій та корпорацій, 

Голови обласної Ради та мера міста Миколаєва, видатних спортсменів, діячів культури 

та мистецтва, випускників НКІ/УДМТУ/НУК з багатьох країн світу!  

Нині наш університет – це працездатний колектив науково-педагогічних 

працівників, співробітників, аспірантів  й студентів, а також потужна матеріально-

технічна база з сучасними навчальними корпусами, науково-дослідними центрами та 

лабораторіями. Сьогодні університет – це 7 навчально-наукових інститутів, 2 факультети, 

2 коледжі, морехідна школа, 8 представництв, у тому числі закордонних, 6 навчально-

наукових центрів, 7 науково-дослідних інститутів, наукова бібліотека із 770000 

примірниками друкованих видань. Для надання послуг працівникам та студентам працює 

студентський комплекс харчування «Камбуз», музичний клуб, спортивні зали, яхт-клуб, 

дві бази відпочинку на березі Чорного моря і багато інших об’єктів.  

На очній та заочній формах навчається більше 7 тисяч юнаків та дівчат, серед них 

1230 іноземних студента з 17 країн світу. Міжнародна діяльність займає особливе місце 

в діяльності університету, який має багаторічну історію співпраці з освітніми закладами, 

науково-дослідними установами і промисловими підприємствами КНР, Грузії, В’єтнаму, 

Азербайджану, США, Нідерландів, Польші, Норвегії, країн Балтії, Росії, Таджикистану, 

Туркменістану та інших країн світу. За даними МОН України у 2020/21 навчальному році 

НУК посів 1 місце в країні серед закладів вищої освіти за кількістю іноземних студентів 

з КНР та Грузії, 3 місце – за кількістю студентів з Туркменістану, та увійшов до 20-ти 

ЗВО України, де навчаються найбільша кількість іноземців.  
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Університет приймає активну участь у підготовці кадрів для Військово-Морських 

Сил ЗС України. На базі лабораторій університету проходять навчання курсанти 

навчальних центрів та підвищують кваліфікацію за фахом військові моряки, 

військовослужбовці МВС, Національної гвардії та Національної поліції, а студенти 

університету та курсанти Миколаївської морехідної школи НУК, в свою чергу, мають 

змогу проходити практичну військово-морську підготовку на сучасних тренажерах 

Навчального Центру ВМС України. Підводна техніка університету задіяна на виконання 

спеціальних завдань Військово-Морських Сил та Служби надзвичайних ситуацій.  

 Ми пишаємося своїми видатними випускниками різних поколінь, серед яких 

видатні вчені, науковці, викладачі, керівники відомих підприємств, державні та 

громадські діячі, військовослужбовці, діячі культури, мистецтва, талановиті музиканти, 

славетні спортсмени, Олімпійські чемпіони, чиї імена з великої літери назавжди 

вкарбовані в золотий фонд науки, освіти, мистецтва, культури і спорту, які всі ці роки 

прославляли університет, підіймали його престиж і авторитет в багатьох країнах світу. 

Ось тільки невеличкий перелік наших видатних випускників МКІ/УДМТУ/НУК, серед 

яких − керівники підприємств, Герої Праці, державні діячі, військовослужбовці, діячі 

мистецтва, культури та спорту: Бабаєв Георгій Матвійович, директор суднобудівного 

заводу імені 61 Комунара, лауреат Державної премії СРСР; Волик Георгій Кононович, 

директор суднобудівного заводу в м. Комсомольськ – на Амурі; Ганькевич Анатолій 

Борисович, директор Чорноморського суднобудівного заводу, лауреат Державної премії 

СРСР; Єгоров Євгеній Павлович, генеральний директор Сєверного машинобудівного 

підприємства (м. Сєверодвінськ), лауреат Ленінської премії; Заботін Всеволод 

Федорович, генеральний директор Херсонського виробничого суднобудівного заводу, 

лауреат Ленінської і Державної премії СРСР; Ковальов  Сергій Іванович, головний 

конструктор ЦКБ (м. Ленінград), двічі Герой Соціалістичної Праці; Макаров Юрій 

Іванович, директор Чорноморського суднобудівного заводу; Просянкін Григорій 

Лазарович, директор Сєверного машинобудівного підприємства, лауреат Ленінської і 

Державної премії; Романчук Микола Павлович, генеральний директор заводу «Океан»; 

Савченко Іван Михайлович, генеральний директор НПО «Ритм», лауреат Ленінської 

премії; Цибань Микола Григорович, генеральний директор ПО «Зоря», лауреат 

Державної премії; Чернишов Георгій Миколайович, начальник СПМБ машинобудування 

«Малахіт», лауреат Державної премії; Бузник Віктор Михайлович, член-кореспондент 

АН УССР; Крючков Юрій Семенович, заслужений діяч культури України; Чайка 

Володимир Дмитрович, мер м. Миколаєва; Ким Віталій Олександрович, голова 

Миколаївської ОДА, Чибінєєв Валерій й Сергій Кузовков, військовослужбовці, Герої 

України; Меладзе Костянтин Шотайович, композитор; Меладзе Валерій Шотайович, 

співак; Харлан Ольга Геннадіївна, Олімпійська чемпіонка; Хомрова Олена Миколаївна, 

Олімпійська чемпіонка; Абраменко Олександр Володимирович, Олімпійський чемпіон; 

Цвєтов Ігор, дворазовий переможець літніх Паралімпійських ігор, та багато інш. . 

 І сьогодні, на першому році свого другого століття, Національний університет 

кораблебудування імені адмірала Макарова йде впевненим курсом розбудови сучасного 

науково-освітнього простору, зберігаючи при цьому ті традиції і досвід, які були 

закладені його професорсько-викладацьким складом  та  студентами всіх поколінь. 
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1.2 КЕРІВНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

 

Трушляков Євген Іванович, ректор Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК), 

доктор технічних наук, професор НУК.  

Вся трудова та науково-педагогічна діяльність Є.І. 

Трушлякова пов’язана з Національним університетом 

кораблебудування імені адмірала Макарова. В 1986 р. з відзнакою 

закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут за спеціальністю 

“Холодильні та компресорні машини і установки ”. Кандидат 

технічних наук з 1994 року, доцент кафедри кондиціювання та 

рефрижерації з 1995 р., професор НУК з 2011р., з 1993 по 2002 роки 

працював заступником декана машинобудівного факультету, з 2000 по 2002 роки – 

відповідальним секретарем приймальної комісії УДМТУ, з 2009 до лютого 2010 – 

начальником відділу міжнародного співробітництва. В 2004-2007 роках навчався у 

докторантурі НУК. З лютого 2010 року по травень 2018 року працював на посаді 

проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності (першого 

заступника ректора) НУК, з червня 2018 року за результатами конкурсу обрано на посаду 

ректора НУК. 

 Як науковець і організатор вітчизняної освіти веде активну діяльність, спрямовану 

на розбудову України як морської держави, а міста Миколаєва – як центру 

суднобудування і кораблебудування. Є.І. Трушляков виконує великий обсяг роботи по 

адаптації стандартів та підвищенню якості вищої освіти. Особисто приймав участь в 

ліцензуванні освітньої діяльності за 20 новими для НУК напрямками, спеціальностями та 

освітніми програмами. Є.І. Трушляков зробив вагомий внесок у розвиток міжнародного 

співробітництва НУК, в інтеграцію НУК у європейський та світовий науковий й 

освітянський простір. При його безпосередньої участі як проректора університет 

постійно нарощував обсяги підготовки іноземних студентів та аспірантів, розширював 

тематику міжнародних досліджень, проводив міжнародні науково-технічні конференції. 

За термін його роботи проректором і ректором кількість іноземних студентів зросла 

майже в 10 разів, НУК увійшов в Топ-10 українських технічних університетів за 

кількістю іноземних студентів, за кількістю студентів-іноземців, які навчаються за 

дистанційно-заочною формою, а за програмами подвійних дипломів й академічного 

обміну став одним з найкращих в Україні. 

Є. І. Трушляков є досвідченим науковцем, якого визнають закордонні фахівці, він 

виступав на значних міжнародних наукових конференціях та семінарах, в тому числі в 

таких країнах, як США, Італія, Польща, Китай, Німеччина, Франція. Має біля 140 

наукових та науково-методичних публікацій. Автор трьох навчальних посібників, 

чотирьох підручників з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України, у тому 

числі підручника «Суднова енергетика та Світовий океан», який було відмічено другим 

місцем на конкурсі кращих підручників для вишів в 2008 році. Наукові інтереси Є.І. 

Трушлякова охоплюють такі напрямки, як забезпечення життєдіяльності людини в 
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замкнутих екосистемах, моделювання та ефективність систем кондиціювання, 

регенерації та життєзабезпечення; якість середовища мешкання та життєпридатність 

гермооб’єктів; теорія катастроф та її прикладне використання; безпека у надзвичайних 

ситуаціях, екологія Світового океану та інш. В 1998-1999 роках за програмою наукових 

обмінів ім. сенатора Фулбрайта на протязі календарного року Трушляков Є.І. проводив 

наукові дослідження та викладав в Мічиганському університеті, США. В 2005 році читав 

курс лекцій для фахівців та студентів в Харбінському інженерному університеті (КНР), в 

2014 р. проводив дослідження в Мічиганському університеті за підтримки фонду 

Вайзера, в 2015, 2016 та 2018 роках читав курси лекцій та проходив наукове стажування 

в Університеті науки та технологій провінції Цзянсу (КНР). 

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

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

Александрова, академік Міжнародної Академії Холоду, Міжнародної Академії 

Менеджменту та член-кореспондент Академії наук суднобудування України, член 

директорату Міжнародної організації співробітництва в морській архітектурі та морській 

інженерії (ICNAME), член американської спілки інженерної освіти, заступник Голови 

Вченої ради НУК, Голова науково-технічної ради НУК, міжнародний експерт з 

навколишнього середовища та енергетики Університету науки та технологій провінції 

Цзянсу (КНР), член керівництва Ради промисловців та підприємців Миколаївщини.  

За активну участь та плідну працю у науковій та педагогічній діяльності Є.І. 

Трушляков неодноразово нагороджений почесними грамотами та дипломами, в тому 

числі Міністерства освіти і науки України (2002), голови Миколаївської обласної 

державної адміністрації (1997, 1999 рр.),  подякою міського голови (2011), а також знаком 

«Відмінник освіти України» (2002), Почесною відзнакою Голови Миколаївської ОДА 

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

ради «За заслуги перед Миколаївщиною» ІІ ступеня (2019); в 2021 році за вагомий внесок 

у популяризацію української освіти на теренах Таджикистану та розвиток українсько-

таджицьких відносин нагороджено Почесним знаком Міністерства освіти і науки 

Таджикистану «Відмінник освіти Республіки Таджикистан». В 2008 році Є.І. Трушлякова 

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

в 2016 році – національним сертифікатом «Спеціаліст року». В 2020 році Євген Іванович 

став «Людиною року» в номінації «Освіта і наука» на традиційному обласному конкурсі. 

На посаді ректора НУК Є.І.Трушляков ініціював відродження матеріально-

технічної та науково-лабораторної бази університету, оновлення та ремонт флоту НУК, 

навчальних корпусів університету, водно-спортивної бази та баз відпочинку на Чорному 

морі. Під його безпосереднім керівництвом відроджено Миколаївську морехідну школу 

як структурного підрозділу університету, відкрито нові напрями міжнародного 

співробітництва НУК, в тому числі з Азербайджаном, Південною Кореєю, країнами 

Балтії, новими партнерами в КНР. В 2020 році отримано ліцензії та зроблено набір 

перших студентів за новими для НУК спеціальностями «Психологія» та «Журналістика», 

й в 2021 році – за спеціальностями 256 «Національна безпека» (за окремими сферами 

забезпечення і видами діяльності, бакалаврська ОПП «Внутрішньополітична безпека») та 

281 «Публічне управління та адміністрування» (магістерська ОПП).  
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1.3. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА РОЗВИТКУ НУК ІМЕНІ АДМІРАЛА 

МАКАРОВА 

 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) є 

провідним вищим навчальним закладом в Україні, який здійснює підготовку фахівців для 

суднобудівної та суміжних галузей промисловості, морегосподарського комплексу й 

інших галузей економіки України та зарубіжних країн. 

 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова заснований 

на державній формі власності та підпорядкований Міністерству освіти і науки України.  

Університет здійснює діяльність згідно з чинним законодавством та Статутом 

університету.  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова має право 

вести підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:   

▪ на основі повної загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації 

молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра;   
▪ на основі вищої освіти з присудженням наукових ступенів доктора філософії, 

кандидата та доктора наук у встановленому порядку. 
Датою заснування НУК як вищого навчального закладу є 18 вересня 1920 року, 

коли в Миколаєві було відкрито індустріальний технікум, до складу якого ввійшли такі 

відділення: суднобудівне, механічне, електротехнічне та шляхобудівне.  

Миколаївський індустріальний технікум мав статус вищого навчального закладу, а 

його випускникам присвоювалася кваліфікація інженера. У 1926–1927 навчальному році 

індустріальний технікум реорганізується в кораблебудівний технікум зі збільшенням 

терміну навчання з трьох до повних чотирьох років. У цей період було створено та 

обладнано лабораторії опору матеріалів, хімії, теплотехніки.  

У 1929 році Миколаївський кораблебудівний технікум було об’єднано з 

Миколаївським вечірнім робітничим технікумом.  

Цей заклад отримав назву Миколаївського машинобудівного інституту. Однак уже 

в 1930 році після об’єднання із суднобудівним факультетом Одеського політехнічного 

інституту він був перейменований у Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ).  

Рішенням уряду СРСР у 1949 році МКІ було присвоєно ім’я адмірала 

С.Й. Макарова – уродженця м. Миколаєва, відомого вченого-кораблебудівника, 

адмірала-флотоводця.  

У 1994 році рішенням Кабінету Міністрів України МКІ імені адмірала 

С.Й. Макарова отримав найвищий (четвертий) рівень акредитації, статус університету і 

назву – Український державний морський технічний університет.  

Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності 

Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова, 

його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, Указом Президента України 

25 березня 2004 року постановлено надати університету статусу національного та 

іменувати його – Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова. В вересні 2015 року указом Голови Верховної Ради України НУК 
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нагороджено Грамотою Верховної Ради України, а в листопаді 2020 року наказом 

Прем’єр-Міністра України за вагомий внесок у забезпечення розвитку вітчизняної освіти 

і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців трудовий колектив НУК нагороджено 

Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.  

За 100-річну історію в університеті підготовлено більше 105 тисяч фахівців для 

вітчизняного і закордонного кораблебудування й інших галузей. Згідно затвердженої 

конференцією трудового колективу Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова Концепції розвитку НУК одним із стратегічних напрямів передбачено 

перетворення НУК у сучасний університет з розвиненою матеріальною базою.  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова у 2013 році 

увійшов до міжнародного реєстру Європейської асамблеї бізнесу ЄБА (Оксфорд, 

Великобританія) з отриманням звання «Краще підприємство Європи» в галузі науки і 

освіти. 

 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) – 

єдиний в Україні унікальний заклад вищої освіти, який здійснює підготовку фахівців для 

суднобудування, кораблебудування, машинобудування, енергетики, морегосподарського 

комплексу України та інших країн світу за міжнародними нормами і вимогами. 

Підтвердженням цього є отримання з 2015 року міжнародного та державного 

сертифікатів якості підготовки фахівців ISO 9001 : 2015 та ДСТУ ISO 9001:2015 від 

світового лідера серед кваліфікаційних товариств «Бюро Верітас Сертифікейшн 

Україна». Університет забезпечує підготовку інженерних та наукових кадрів високої 

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

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

докторів наук. НУК готує висококваліфікованих фахівців за 31 спеціальністю, 52 

освітніми програмами бакалаврського рівня та 55 програмами магістерського рівня. 

Сьогодні до структури НУК входять: 5 науково-навчальних інститутів, 2 

факультети, 5 навчально-наукових центрів, науково-дослідна частина, наукова 

бібліотека, філії (науково-навчальні інститути) у Херсоні та Первомайську, Коледж 

корабелів та Первомайський коледж, Морехідна школа, навчально-консультаційні 

центри у шести містах України та два закордонних, Морський ліцей ім. професора 

Александрова та Академія гардемаринів. В університеті навчаються більше 7000 

студентів (молодший спеціаліст, бакалавр, магістр), 76 аспірантів за програмами 

підготовки Ph.D. 

Навчально-виховний процес у НУК забезпечують 57 кафедр (з урахуванням філій), 

на яких працює 514 викладачів, з них 458 штатних, 56 сумісника, 319 чоловіків, 

195 жінка, 106 професорів, 79 докторів наук, професорів та 254 кандидатів наук, 

доцентів. Технічний та допоміжний персонал 916 осіб. Вікова категорія до 35 років – 

208 осіб (16,4%), від 36 до 60 – 635 осіб (50%), старше 60 – 427 осіб (33,6%). Всього – 

1270 осіб (559 чоловік, 711 жінок). В університеті працюють 7  лауреатів Державної 

премії України, 30 лауреатів премій Президента України і Верховної Ради для молодих 

вчених, 8 Заслужених діячів науки і техніки України, 5 Заслужених працівника освіти 

України, 3 Заслужених винахідника України, 2 Заслужених діяча мистецтва України, 2 

Заслужених тренера та працівника фізичної культури і спорту України, 1 Заслужений 
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працівник промисловості України. Серед закладів вищої освіти в Миколаївській області 

НУК протягом багатьох років посідає провідне місце за чисельністю студентів, 

спеціальностей, викладачів із вченими ступенями та званнями, наукових шкіл та 

напрямів наукових досліджень. 

В НУК функціонує 32 наукові школи, які очолюють науковці зі світовим іменем – 

академіки, члени-кореспонденти галузевих та міжнародних академій наук. В університеті 

сформована й успішно діє інфраструктура планування та проведення наукових 

досліджень, основу якої складають: науково-експертні ради, науково-технічні ради за 

напрямками досліджень, наукові школи: «Плазмохімічна інтенсифікація процесів 

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

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

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

Підготовлено 3 доктора та 15 кандидатів наук, в теперішній час працює 2 доктора наук, 

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

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

професор та Ткач М.Р., д.т.н., професор. Рік заснування – 1982. Підготовлено 2 доктори 

та 9 кандидатів  наук, в теперішній час працюють 3 доктора наук, 8 кандидатів наук. 

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

комбінованого виробництва енергії, тепла та холоду в стаціонарній і транспортній 

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

професор, Заслужений винахідник України. Рік заснування – 1981. Підготовлено 2 

доктори наук, 18 кандидатів наук, в теперішній час працює 3 доктори наук, 15 кандидатів 

наук. Заплановані захисти – 2 докотроські та 4 кандидатських дисертацій. 

«Інтенсифікація переносу у багатофазних середовищах для екологічних та 

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

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

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

3 доктори та 14 кандидатів наук, в теперішній час працює 3 кандидати наук. Заплановано 

захист 1 докторської дисертації та 2 кандидатських дисертацій. «Термогазодинамічне 

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

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

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

докторська та 2 кандидатські дисертації. «Системи життєзабезпечення 

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

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

Трушляков Є.І. Підготовлено 2 доктори наук, 41 кандидат наук, в теперішній час працює 

1 доктор наук, 3 кандидата наук. Планується до захисту 3 кандидатські та PhD-дисертаці 

(2022-2023 роки). «Енергоефективність і екологічність суднових енергетичних 

установок», засновники: Горбов В.М., к.т.н., професор та Шостак В.П., к.т.н., професор. 

Рік заснування 1992. Підготовлено 2 доктора та 16 кандидатів наук, в теперішній час 

працює 9 кандидатів наук. Заплановані захисти – 2 докторські  та 5 кандидатських 

дисертацій. «Робочі процеси у теплових двигунах та енергетичних установках та 

системах», засновник: Мошенцев Ю.Л., к.т.н., професор. Рік заснування 1973, 
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підготовлено 5 кандидатів  наук, в теперішній час працює 4 кандидата наук. «Динаміка, 

міцність і основи трибології машин і механізмів», засновник: Попов О.П., д.т.н., 

професор, Заслужений діяч науки і техніки України. Рік заснування 1990. Підготовлено 

1 доктора та 8 кандидатів  наук, в теперішній час працює 1 доктор наук, 3 кандидата наук. 

Заплановані захисти – 1 кандидатська дисертація. «Підводна техніка», засновники: 

Александров М.М, доктор технічних наук, професор та Вашедченко А.М., кандидат 

технічних наук, професор; послідовник: Блінцов В.С., доктор технічних наук, професор, 

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

науки і техніки. Рік заснування - 1985. Склад - 2 доктори наук, 9 кандидатів наук. 

Підготовлено 2 докторів наук та 25 кандидатів наук. Плануються захисти 5 

кандидатських дисертацій (2021-2022 роки) та 1 докторської дисертації (2021 рік). 

«Морехідність суден». Засновник: Ю.В. Ремез, доктор технічних наук, професор, 

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

України в галузі науки і техніки. Наукова школа підготувала 5 докторів та і 9 кандидатів 

технічних наук. В даний час роботу наукової школи продовжують доктори наук, 

професори Л.М. Дихта, В.О. Нєкрасов, С.Б. Приходько. Керує роботою наукової школи 

д.т.н. проф. В.О. Нєкрасов. Заплановані захисти – 1 кандидатська. «Проектування 

суден». Засновник: к.т.н., професор А.М. Вашедченко. Рік заснування 1985. У рамках 

школи створено передові методи оптимізаційного проектування суден, які продовжують 

бути актуальними і у даний час. Новий зміст і розвиток цих методів отримано в результаті 

робіт професора Нєкрасова В.О. зі створення стохастичною теорії проектування суден, 

розвитку концептуального проектування за напрямками продукт-орієнтованого і систем-

орієнтованого проектування. Наукова школа підготувала 23 кандидати технічних наук і 

одного здобувача докторського ступеня. В даний час науковою школою проектування 

суден керує д.т.н. проф. В.А. Некрасов. Планується захист 1 докторської (2021 рік) та 2 

кандидатських дисертацій. «Проектування та виробництва конструкцій із 

композиційних матеріалів». Ініціаторами заснування були Архангородський О.Г., 

доктор технічних наук, професор (1955-1979) та канд. техн. наук Попов В.Г. (1955-1979). 

Послідовник Бурдун Є.Т. кандидат технічних наук, професор НУК. У 1991 р. відкрито 

інженерну спеціальність: «Проектування та виробництва конструкцій із композиційних 

матеріалів». У 1994р. наказом ректора НУК №198 від 18.07.1994 р. створена відповідна 

кафедра, наукова школа та лабораторія. Результатами діяльності останньої є захист 8 

кандидатських дисертацій. Всього за всі роки існування школи було захищено 19 

кандидатських та 1докторська дисертації. Заплановані захист – 1 докторська, 2- 

кандидатських. Кадровий склад станом на 2019р.: к.т.н професор - 1, к.т.н. доцентов - 4, 

наукових співробітників -1. «Ідентифікація нелінійних стохастичних 

диференціальних систем», засновник: Приходько С.Б., доктор технічних наук, 

професор, член Міжнародної асоціації інженерів (IAENG). Рік заснування 2001. За 

останні 5 років підготовлено одна докторська та дві кандидатських дисертацій. Наразі у 

рамках наукової школи в НУК працюють один доктор технічних наук і 2 кандидата 

технічних наук. Накопичений досвід дослідницьких та практичних робіт, підготовка 

аспірантів та результати досліджень останніх років дають підстави для планування 

захисту двох робіт на здобуття ступеню кандидата технічних наук  на період наступних 
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5 років. «Емпірична програмна інженерія», засновик: Приходько С. Б., доктор 

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

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

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

Накопичений досвід дослідницьких та практичних робіт, підготовка аспірантів та 

результати досліджень останніх років дають підстави для планування захисту шести 

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

«Управління проектами та програмами», засновник: Кошкін К.В., доктор технічних 

наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії 

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

професор, Заслужений робітник промисловості України, лауреат Державної премії 

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

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

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

дослідницьких та практичних робіт, підготовка аспірантів та результати досліджень 

останніх років дають підстави для планування захисту двох докторських дисертацій та 

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

«Математичне моделювання фізичних властивостей речовин та фізичних процесів, 

які протікають в технологічному обладнанні та енергетичних установках», 

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

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

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

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

докторської дисертації. «Енергоефективні перетворювачі електроенергії», засновник: 

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

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

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

докторських дисертацій та 1 кандидатської дисертації. «Сучасні проблеми 

автоматизації, підвищення якості електроенергії, енергоефективності та 

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

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

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

роки існування наукової школи захищено 1 докторську та більше 20 кандидатських 

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

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

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

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

технічних наук. Планується захист однієї докторської дисертації (2021 рік) та однієї 

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

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

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

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

вакуумі». Засновник доц. Сафонов О.І., послідовник: Квасницький В.Ф., доктор 
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технічних наук, професор, лауреат Премії Кабінету міністрів СРСР, Лауреат Державної 

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

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

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

захисти – 2 докторські, 1 кандидатська. «Інформаційне моделювання 

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

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

кандидати технічних наук. У складі школи працюють 2 доктори наук, 3 кандидати наук. 

Заплановані захисти – 4 кандидатьскі дисертації. «Поліметричні та кібернетичні 

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

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

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

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

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

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

методологічне забезпечення трансформаційних процесів у діяльності операторів 

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

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

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

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

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

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

Відомими в Україні та за її межами є 7 галузевих лабораторій та 6 науково-

технічних центрів, серед яких центри метрологічної атестації поліметричних систем, 

підводної техніки, енергозбереження, екологічної безпеки.  

Університет має п'ять навчальних корпусів, головний з яких розташувався в зеленій 

зоні півострова між річками Інгул і Південний Буг, два фізкультурно-оздоровчих 

комплекси, три студентських гуртожитки і житловий будинок, в яких створені умови для 

навчання, заняття спортом, підвищення рівня культури, наукового й інтелектуального 

розвитку, відпочинку і заняття особистими захопленнями всього майже 9 - тисячного 

колективу. Безпосередньо на березі Чорного моря в курортних місцях області (у м. 

Очакові й у с. Коблеве) знаходяться комфортабельні університетські оздоровчі зони 

відпочинку для студентів і співробітників університету. 
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2.1. СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НУК 

ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 9001:2015 

У січні 2021 року університет успішно закінчив другий цикл сертифікації системи 

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

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова отримав 

сертифікати відповідності ISO 9001:2015 за номером UA230007 та ДСТУ ISO 9001:2015 

за номером UA230008 з терміном дії до 8 лютого 2024 року. Таким чином у НУК офіційно 

розпочався третій цикл сертифікації НУК. Сфера сертифікації: «Надання вищої освіти на 

рівні кваліфікаційних вимог до підготовки молодших спеціалістів, молодших бакалаврів, 

магістрів, докторів філософії; підготовка науково-педагогічного персоналу; проведення 

наукових досліджень та здійснення науково-технічних розробок, готових для 

подальшого впровадження та виробництва».  

 

 

На всі спеціальності та напрямки підготовки в університеті розроблені державні 

стандарти освіти: освітньо-професійні програми, освітньо-кваліфікаційні 

характеристики, тести для перевірки рівня знань під час атестації, інспектування та 

державної атестації.  

Організація навчального процесу здійснюється з урахуванням вимог наказу МОН 

України «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу». У навчальних та робочих навчальних планах підготовки бакалаврів обсяг часу 

на вивчення навчальних дисциплін узгоджено з обсягом часу національного кредиту. З 

метою розширення інноваційних технологій навчання, зокрема для впровадження 
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кредитно-модульної системи організації навчального процесу, функціонують 

спеціалізовані навчальні аудиторії, які оснащені інтерактивними засобами навчання. 

Основою політики університету є постійне поліпшення якості освітнього та 

наукового процесів з урахуванням світових тенденцій на підставі ефективного 

зворотного зв'язку зі споживачами, постачальниками, іншими зацікавленими сторонами. 

Для забезпечення цього НУК використовує систему управління якості, яка ґрунтується 

на вимогах і положеннях міжнародного стандарту IS0 9001:2015. Створення ефективної 

системи управління якістю, що сприятиме всебічному та стійкому розвитку університету, 

сертифікація НУК за вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2015. 

Система управління якістю НУК – сукупність взаємозалежних і взаємодіючих 

елементів, призначених для розробки політики й цілей, а також досягнення цих цілей за 

допомогою керівництва та керування колективом співробітників університету,  що  

включають  розподіл  відповідальності, повноважень і взаємин, стосовно до якості. СУЯ 

НУК розроблена,  впроваджена та  підтримується відповідно до вимог ISO 9001:2015 і є 

засобами, що забезпечує: 

1. Ідентифікацію й виконання запитів і очікувань замовників університету, інших 

зацікавлених сторін (співробітників університету, постачальників, міжнародних 

організацій, державних органів, суспільства тощо) для забезпечення переваг у 

працевлаштуванні своїх випускників, визначенні та розвитку пріоритетних напрямків 

наукової діяльності, керуванні витратами й ризиками, і здійснення цього процесу 

максимально ефективно; 

2. Виконання вимог МК ПДНВ стосовно до морських навчальних закладів, що 

здійснюють підготовку членів екіпажів морських суден; 

3. Досягнення, підтримку та підвищення ефективності й можливостей університету 

в цілому. 

Система управління якістю НУК базується на принципах: 

➢ Орієнтації на споживача освітніх послуг і науково-технічної продукції; 

➢ Лідерства керівників вищої ланки університету; 

➢ Залучення всього персоналу співробітників університету в роботу з 

підтримки й постійного поліпшення СУЯ; 

➢ Процесного підходу при розробці, впровадженні й поліпшенні 

результативності й ефективності СУЯ; 

➢ Системного підходу до організації освітянської й наукової діяльності 

університету; 

➢ Постійного поліпшування результативності й ефективності СУЯ; 

➢ Прийняття управлінських рішень, заснованих на фактах взаємовигідних 

відносин з постачальниками з метою підвищення задоволеності зацікавленої сторони за 

допомогою виконання її вимог. 

СУЯ НУК інтегрована в загальну систему управління і є її складовою частиною, 

розроблена, впроваджена й підтримується відповідно до вимог ISO 9001:2015. Місце, 

функціональне значення, взаємозв'язок і взаємодія СУЯ НУК як складового елемента, 

інтегрованого в загальну систему управління університету. 
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Вимоги СУЯ НУК повністю застосовні відносно управління інших систем і 

процесів освітніх закладів, і поширюються на систему підготовки фахівців плавскладу 

морських суден, що здійснюється в університеті за стандартами не нижче встановлених 

МК ПДНВ, а також національних  вимог,  що випливають із вимог МК ПДНВ. 

Діяльність НУК складається із двох складних ділових процесів другого рівня СУЯ 

університету, які класифіковані як основні процеси й визначають діяльність університету 

і його взаємини із замовниками, постачальниками та іншими зацікавленими сторонами, 

а саме: 

I. «Освітянська діяльність» – основний процес, виходом якого є освітянська 

послуга, і який у свою чергу складається із процесів життєвого циклу послуги, процесів 

управління й забезпечення ресурсами (допоміжні і які забезпечують процеси); 

II. «Наукова діяльність» – основний процес, виходом якого є науково-технічна 

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

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

Вище керівництво університету затвердило політику НУК в сфері якості, що 

розглядаються як головні кошти керування організацією з метою поліпшення її 

діяльності. Політика НУК в сфері якості є рівноправною й погодженою частиною 

загальної політики й стратегії підприємства. 

Планування системи управління якістю узгоджується з усіма іншими вимогами до 

виконання й керування процесами СУЯ НУК й документується у вигляді планів по якістю 

та/або відповідних записів у процедурах, робочих інструкціях, положеннях, керівництвах 

і інших документах, що встановлюють порядок дій для виконання робіт або послуг, що 

впливають на якість. 

Планування якості системотворчих процесів, що вимагаються для результативного 

й ефективного досягнення цілей і виконання вимог до якістю, що відповідають загальній 

стратегії й політиці університету в сфері якості, здійснюється на основі показників, 

характерних для діяльності університету. 

Цілі, місія та стратегія постійно переглядаються та піддаються аналізу, за 

результатами щорічного моніторингу і складання відповідного Звіту керівництва. Що 

підтверджується щорічним наглядовим та ресертифікаційним аудитом стороннім, 

незалежним сертифікаційним товариством – «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна». В 

листопаді 2021 року університет успішно пройшов перший наглядовий аудит системи 

управління якістю. 
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2.2. ПОКАЗНИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

Аналіз підсумкових контрольних заходів 2021 року показав, що показники 

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

перевищує 10% (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Динаміка абсолютної успішності (% ) у 2019–2021 рр. 

Категорія, що навчається 
Рік 

2019 2020 2021 

Студенти денного відділення 64,7 62,7 59,4 

Сучасний стан організації навчального процесу, професійної підготовки науково-

педагогічних працівників, загальноосвітньої підготовки студентів до вступу в університет 

характеризується показником якісної успішності студентів. Динаміку зміни якісних 

показників успішності студентів НУК за період 2019–2021 рр. наведено у табл. 2. 

 

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

2021 рр.  

Категорія, що навчається 
Рік 

2019 2020 2021 

Студенти денного відділення 40,8 37,3 34,3 

Щороку за успіхи в навчанні студентів НУК відзначають іменними академічними 

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

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

стипендією Верховної Ради України – 1 особа.  

У 2021/2022 навчальному році за видатні успіхи у навчанні були рекомендовані для 

призначення іменних академічних стипендій 7 студентів НУК (табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Відзначення студентів за видатні успіхи у навчанні 

Стипендія 
Рік 

2019 2020 2021 

Президента України 2 2 2 

Верховної Ради України 2 2 2 

Кабінету Міністрів України 1 1 1 

Імені М.С. Грушевського 1 1 1 

Соціальна Верховної Ради України 1 1 1 

Усього 7 7 7 

За період 2019–2021 рр. НУК підготував 7634 фахівця з вищою освітою за всіма 

формами навчання, у тому числі: молодших бакалаврів – 7, бакалаврів – 4448, магістрів – 

3179 (табл. 4). З них диплом з відзнакою отримали: бакалаврів – 220, магістрів – 295 (табл. 5).  
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Таблиця 4 – Динаміка випуску фахівців у 2019–2021 рр. 

Ступінь вищої освіти 
Рік 

Усього 
2019 2020 2021 

Молодший бакалавр х х 7 7 

Бакалавр 1522 1423 1503 4448 

Магістр 1227 1100 852 3179 

 

 

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

Ступінь вищої освіти 
Рік 

Усього 
2019 2020 2021 

Молодший бакалавр х х – – 

Бакалавр 90 74 56 220 

Магістр 124 114 57 295 

 

2.3. ПОКАЗНИКИ УЧАСТІ СТУДЕНТІВ НУК У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 

СТУДЕНТСЬКИХ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАДАХ ТА КОНКУРСАХ 2021 РОКУ 

Відповідно до постанови КМУ від 26 серпня 2020 року № 760 було подовжено 

карантинний період для усіх конкурсів, турнірів і олімпіад під керівництвом МОН 

України. Значну кількість ІІ етапів Всеукраїнських студентських олімпіад було 

перенесено на невизначений термін. Про те деякі турніри і конкурси, в яких брали участь 

студенти НУК, було проведено в онлайн режимі. У 2021 році студенти та викладачі 

Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами 

(ННІКНУП) брали участь у наступних заходах: 

І. Перший і другий відбіркові етапи та півфінал студентської Першості світу з 

програмування ICPC-Ukraine-2021 у Південно-Східній Європі 

1.1. Перший відбірковий етап ICPC-Ukraine-2021 відбувся 18 вересня 2021 року на 

базі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (наказ № 

248 від 10 вересня 2021 р.). 

У змаганнях прийняли участь понад 60 учасників з трьох ЗВО Миколаївської 

області та понад 30 школярів. 

Серед команд НУК до наступного етапу пройшли три команди, які розподілили 

призові місця першого етапу наступним чином: 

1 місце – команда NUS_LongLong у складі: 

Олександр Беркунський  (гр. 4144) 

Антон Недо (гр.4144) 

Максим Каратай (6141м) 

Тренер Євген Беркунський, старший викладач кафедри ИУСТ. 

2 місце – команда NUS_Devil’sLegionnairs  у складі: 

Микола Фаріонов (гр. 5141м) 
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Андрій Приходько (гр. 6151м) 

Дмитро Гашко (гр. 5151м) 

Тренер Євген Беркунський, старший викладач кафедри ИУСТ. 

3 місце – команда NUS_SaVaNa у складі: 

Дарина Алікіна ( гр. 4151) 

Іван Семенчук (гр. 4151) 

Владислав Калінченко (гр. 3141) 

Тренер Тетяна Смикодуб, старший викладач кафедри ПЗАС. 

1.2. Другий відбірковий етап ICPC-Ukraine-2021 відбувся 14-17 жовтня 2021 року 

на базі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (наказ № 

283 від 8 жовтня 2021 р.). 

У змаганнях взяли участь понад 120 учасників ЗВО та ЗФПО Півдня України 

(Миколаївської, Херсонської, Одеської та Запорізької областей) та близько 30 школярів. 

До півфіналу пройшли чотири команди Одеської області, одна команда  Миколаївської 

та три команди Запорізької областей. 

Проведення зазначених етапів стало можливим завдяки Партнерам, які є 

традиційними стейкхолдерами освітнього процесу кафедри ІУСТ та підтримали 

ініціативу її колективу щодо започаткування цього конкурсу, а саме групі компаній 

Агрофьюжн, групі компаній Арт Софт, групі компаній UKRTECH.INFO, АТ КБ 

"ПриватБанк", компанії Geeks for Less, компанії DataArt, ТОВ "НВП ЛІК", ТОВ "Технос", 

ЮАлекс Дизайн Лтд. 

За вагомий внесок в організацію відбіркових етапів студентської Першості світу з 

програмування ІСРС та Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування 

завідувачу кафедри ІУСТ, к.т.н., доценту Міхелеву І.Л. та старшому викладачу цієї ж 

кафедри Беркунському Є.Ю. було оголошено Подяку від Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» МОН України. 
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ІІ. Міський конкурс зі спортивного програмування «Кубок К.В. Кошкіна», 

21.10.2021 р. 

У 2020 році за ініціативою колективу кафедри інформаційних управляючих систем 

та технологій та підтримці дирекції Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук 

та управління проектами в НУК було започатковано Міський конкурс зі спортивного 

програмування «Кубок К.В. Кошкіна» (далі – Конкурс). 

Захід спрямований на популяризацію програмування як засобу інтелектуального 

дозвілля, розвитку та комунікації студентів, випускників ЗВО, школярів та усіх 

бажаючих. 

Цей конкурс присвячений Костянтину Вікторовичу Кошкіну – заслуженому діячу 

науки і техніки України, Лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, 

доктору технічних наук, професору, директору навчально-наукового інституту 

комп'ютерних та інженерно-технологічних наук, завідувачу кафедри інформаційних 

управляючих систем та технологій. 

У 2021 році конкурс відбувся 21 листопада у межах ювілейних заходів до 15 річчя 

ННІКНУП (наказ № 332 від 19 листопада 2021 р.). 

Конкурс відбувся дистанційно завдяки підтримці групи компаній Агрофьюжн, 

групи компаній Арт Софт, групи компаній UKRTECH.INFO, АТ КБ "ПриватБанк", 

компанії Geeks for Less, компанії DataArt, ТОВ "НВП ЛІК", ТОВ "Технос", ЮАлекс 

Дизайн лтд. 

Участь в конкурсі «Кубок К.В. Кошкіна» взяли близько 60 осіб із різних регіонів 

України. Географія конкурсу – це не лише Миколаїв та Миколаївська область, а й 

Запоріжжя, Бердянськ, Львів та Київська область. 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

24 
 

Програмісти змагалися у трьох номінаціях: "Учень", "Студент", "Професіонал". 

Переможцями за номінаціями стали: 

Номінація "Професіонал": 

1-е місце – Петро Мудрієвський; 

2-е місце – Вікторія Демиденко; 

3 місце – Олександр Паршин. 

Номінація «Студент»: 

1-е місце – Олександр Беркунський, студент НУК; 

2-е місце – Кирило Караваєв, студент ЛНУ; 

3 місце – Микола Фаріонов, студент НУК. 

Номінація «Учень»: 

1 місце – Кирило Воробйов, Бердянська спеціалізована школа №16 поглибленим 

вивченням іноземних мов; 

2 місце – Євген Лук'яненко, Миколаївський муніципальний колегіум імені В.Д. 

Чайки; 

3 місце – Анастасія Палієнко, Бердянська спеціалізована школа № 16 з поглибленим 

вивченням іноземних мов. 

Усі учасники заходу отримали сертифікати. Призерів змагань відзначили 

грамотами та цінними призами, а переможців – нагородили пам'ятними кубками. 
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2.4. СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ВИПУСКНИКІВ НУК ТА БАЗИ 

ПРАКТИК СТУДЕНТІВ 

Система працевлаштування студентів НУК побудована на залучені роботодавців до 

освітнього і наукового процесів університету. З метою підвищення якості професійно-

практичної підготовки студентів між нашим університетом і рядом провідних 

підприємств м. Миколаєва та інших міст України узгоджено довгострокові договори про 

співробітництво щодо проходження практик та працевлаштування наших випускників. 

У м. Миколаєві такі довгострокові договори про проходження всіх видів практик 

студентами НУК та їх працевлаштування укладені з 42-ма підприємствами, 
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організаціями та установами, серед них такі: ДП  «Миколаївський суднобудівний завод», 

ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект», ПАТ «Завод «Екватор», ТОВ СП «НІБУЛОН», ПАТ 

«Судноплавна компанія «Укррічфлот» філія «Миколаївський річковий порт», ОКП 

«Миколаївоблтеплоенерго», ДП «Миколаївський бронетанковий завод», Державне 

Південне виробничо-технічне підприємство «Укроборонпром», Головне управління 

юстиції та багато інших. 

Крім того, на базі ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» та Інституту імпульсних 

процесів і технологій НАН України знаходяться філії кафедр університету, на яких 

студенти мають можливість не тільки навчатись, проходити практику, а й 

працевлаштуватись після отримання диплома бакалавра.  

Для проведення якісної практичної підготовки НУК має також свій флот. На 

каботажному молі, поряд із Чорноморським суднобудівним заводом, побудований 

причал загальною площею 1655 м2 для суден та яхт. На даний момент на причалі 

базуються моторна яхта «Дельта» та яхта «Антарктика», на якій щорічно проходять 

експлуатаційну практику близько 200 студентів. 

У перспективі планується: спорудження на каботажному молі капітальних споруд 

для базування яхт «Ікар», «Дельта», «Антарктика»; відновлювальний ремонт яхт; 

використання всіх суден і яхт для проходження практики студентів Кораблебудівного, 

Машинобудівного інститутів та Інституту автоматики та електротехніки. 

Проходження студентами виробничих, технологічних та переддипломних практик 

завжди було і є невід’ємною частиною навчального процесу підготовки студентів до 

майбутньої професії. Тому те, що наш університет має власну моторну яхту «Дельта», – 

дуже важливо та корисно не тільки для проходження ознайомлювальних та виробничих 

практик студентів усіх спеціальностей, а й експлуатаційних (спеціалізації «Експлуатація, 

випробування та монтаж СЕУ» та «Експлуатація суднових автоматизованих систем»), а 

також можна використовувати це судно як плавучу навчально-наукову лабораторію для 

проведення занять із студентами морських спеціальностей та науково-дослідних робіт. 

Також для проходження практики працює «Яхт-клуб» площею 603 м2. 

Випускники нашого університету також працюють на суднобудівних верфях 

«Dubai drydocks» (м. Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати), а також на верфях та заводах 

Норвегії, Нідерландів, Китаю, СРВ, Південної Кореї, Чехії, Хорватії, Японії та ін. 

 Сектор сприяння працевлаштуванню випускників НУК здійснює: 

-   зв’язок з державною службою зайнятості, центральними органами 

виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями; 

- створення банку даних місць роботи; 

-   розробку рекомендацій щодо зміни обсягів та структури підготовки 

спеціалістів, кваліфікованих робітників на підставі проведеного службою зайнятості 

аналізу й прогнозування попиту та пропозицій на ринку праці. 

НУК і Миколаївський обласний центр зайнятості (МОЦЗ) проводять сумісні 

рекламні та інформаційні заходи (ярмарки вакансій, лекції, семінари, круглі столи). 

Кожного року перед випуском студентів НУК проводяться ярмарки вакансій за 

участі Миколаївського обласного та районних центрів зайнятості, презентації 

підприємств та банків. Також завжди активно проходять зустрічі студентів і випускників 
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з роботодавцями, на яких присутні представники підприємств, приватних компаній з 

Миколаєва, Києва, Запоріжжя, Маріуполя, Херсона у вигляді круглих столів, семінарів 

та тренінгів.  

Забезпечення практичної підготовки студентів 

З метою проведення виробничих практик для студентів НУК узгоджено і діють 69 

довгострокових договори про співробітництво з підприємствами, організаціями та 

установами міст Миколаєва, Запоріжжя і Херсона, з них 35 договорів про проведення 

практики та подальшого працевлаштування випускників нашого університету (табл. 6). 

 

Таблиця 6 - Перелік договорів з підприємствами, організаціями та установами на 

проведення практики студентів НУК у 2021-2022 н.р. 

№ 

п/п 

Назва підприємства, організації, 

установи 
№ договору 

Термін дії 

до 

1. 

Державний вищий навчальний заклад 

«Миколаївський політехнічний 

коледж» 

№ 640-17/1 

01.06.2020 р. 
01.06.2025 р. 

2. ТОВ «Електрим-2000» 
№ 17/2 

10.11.2021 р. 
31.12.2026 р. 

3. 
ПАТ КБ, Миколаївське РУ Приват 

Банку 

№ 17/3 

08.04.2019 р. 
08.04.2024 р. 

4. ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» 
№17/4 

24.09.2018 р. 
31.12.2023 р. 

5. Компанія «BNB Shipping» 
№ 17/6 

05.07.2019 р. 

на 2 роки 

з 

пролангацією 

6. ТОВ «ПРНЬЮЗ» № 17/7 31.12.2025 р. 

7. МОД «Райффайзен Банк Аваль» № 17/8  

8. 
Управління екології та природних 

ресурсів Миколаївської ОДА 

№ 17/9 

31.05.2018 р. 
31.12.2022 р. 

9. ТОВ «ЮСК СЕРВИС» 
№ 17/10 

01.01.2019 р. 

31.12.2023 р. 

з 

пролангацією 

10. 
ТОВ «Николаевский 

Тепловозоремонтний завод» 

№ 17/11 

31.01.2019 р. 

31.12.2023 р. 

з 

пролангацією 

11. МТ «Судосервис» № 17/12  

12. ЧП КП «Швидкість» 
№ 17/13 

10.07.2014 р. 
10.07.2019 р. 

13. ТОВ «БезпекаІнфоСервіс» №17/14  
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14. ТОВ «Арт Софт» 
№ 17/15 

20.11.2019 р. 
31.12.2025 р. 

15. 
Південе міжрегіональне управління 

Міністерства юстиції (м. Одеса) 

№ 17/16 

11.06.2020 р. 
31.12.2025 р. 

16. ТОВ «Судостроитель» 
№ 17/17 

20.02.2019 р. 
31.12.2023 р. 

17. 

Територіальне управління Державної 

судової адміністрації в Миколаївській 

області 

№ 17/18 

26.03.2021 р. 
31.12.2025 р. 

18. АТ «Миколаївобленерго» 
№ 17/19 

21.04.2021 р. 
31.12.2025 р. 

19. 
ДП «Миколаївський бронетанковий 

завод» 

№ 2010-17/20 

09.04.2015 р. 
09.04.2020 р. 

20. 
Управління Укртрансбезпеки у 

Миколаївській області 

№ 17/21 

18.03.2020 р. 
31.12.2025 р. 

21. ТОВ «Еста ЛТД» 
№17/22 

21.09.2019 р. 
31.12.2024 р. 

22. ТОВ НВФ ЮАлекс Дизайн Лтд» 
№ 17/24 

02.12.2019 р. 
31.12.2025 р. 

23. 
Управління держпраці у Миколаївській 

області 

№ 17/25 

01.11.2018 р. 
31.12.2022 р. 

24. 
Інститут імпульсних процесів і 

технологій НАН України 

№ 17/25 

18.02.2016 р. 
безстроковий 

25. 
ТОВ «СМАРТ-МЕРИТАЙМ ГРУП» 

м. Херсон (для Микол. філії) (ІАЕ, 271) 
№ 17/26 

31.02.2026 р. 

з 

пролангацією 

26. ТОВ «Електропривод» (м. Запоріжжя) 
№ 17/28 

22.11.2019 р. 
31.12.2025 р. 

27. 

Миколаївський місцевий центр 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

№ 17/29 

09.10.2020 р. 
31.12.2025 р. 

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

08.10.2019 р. 
31.12.2023 р. 

29. ТОВ «Миколаївсільпроект» № 17/32 01.09.2025 р. 

30. 
АО «Рижская судоверфь» (АОРС) 

Латвія, м. Рига 

№ 17/33 

06.04.2016 р. 
31.12.2025 р. 

31. 
Миколаївська обласна комунальна 

комплексна ДЮСШ 
№ 17/34 31.12.2026 р. 

32. ТОВ «Марконі» 
№17/35 

24.04.2019 р. 
31.12.2023 р. 
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33. 
Спеціалізована ДЮСШ олімпійського 

резерву № 4 
№ 17/36 31.12.2026р. 

34. 

Державна установа «Миколаївський 

обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я 

України» 

№17/39 31.12.2025 р. 

35. 

Державне Південне виробничо-

технічне підприємство 

«Укроборонпром» 

№17/40 

11.11.2019 р. 
31.12.2025 р. 

36. Комплексна ДЮСШ «Атлант» № 17/41. 31.12.2026 р. 

37. 
Спеціалізована ДЮСШ олімпійського 

резерву з фехтування 
№ 17/42 31.12 2026 р. 

38. 
Спеціалізована ДЮСШОР з 

веслування на байдарках і каное 
№17/43 31.12 2026 р. 

39. 
Миколаївський фаховий коледж 

фізичної культури 
№17/44 31.12.2026 р. 

40. 
Спеціалізована ДЮСШ олімпійського 

резерву з легкої атлетики 
№17/45 31.12.2026 р. 

41. ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» № 17/46 31.12.2025 р. 

42. 

Миколаївське обласне територіальне 

відділення антимонопольного комітету 

України 

№ 17/48 

27.10.2020 р. 
31.12 2025 р. 

43. 
ПП «Інженерне бюро «Корвет»  

(м. Херсон) 

№ 17/49 

01.09.2018 р. 
01.06.2022 р. 

44. Миколаївська ДЮСШ №5 № 17/50 31.12.2026 р 

45 
ТОВ «Науково-виробниче 

підприємство «ІНТЕР ЕЛЕКТРО» 
№ 17/51 31.12.2025 р. 

46. 
ТОВ «МАРІН СТАР» (крюінговая 

агенція) 
№ 17/52 31.12.2025 р. 

47. 
Державна екологічна інспекція у 

Миколаївській області 
№ 17/53 31.12.2025 р. 

48. 
Миколаївська обласна комунальна 

комплексна ДЮСШ № 1 

№ 17/54 

01.09.2021 р. 
31.12.2025 р. 

49. 
ТОВ «СМАРТ – МЕРІТАЙМ ГРУП» 

(SMG) м. Херсон 

№ 17/55 

20.10.2020 р. 
31.12.2025 р. 

50. ТОВ «АРТ СОФТ» 
№ 17/56 

23.01.2020 р. 
31.12.2025 р. 

51. ТОВ «НИКСИСТЕМ» 
№ 17/57 

22.01.2020 р. 
31.12.2025 р. 
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52. 
ТОВ «Науково-виробниче 

підприємство ЛІК» (ТОВ «НВП ЛІК») 

№ 56/20/ЛІК-

17/58 

29.01.2020 р. 

31.12.2025 р. 

53. ТОВ «Автосвіт Колор Центр» 
№ 17/59 

25.05.2021 р. 
31.12.2025 р. 

54. ТОВ «ТД «Автосвіт Миколаїв» 
№ 17/60 

25.05.2021 р. 
31.12.2025 р. 

55. Військова частина А 3163 ВМС ЗСУ 
№ 17/61-2252 

20.03.2020 р. 
20.03.2023 р. 

56. ТОВ «Флагман Авто» 
№ 17/62 

25.05.2021 р. 
31.12.2025 р. 

57. ТОВ «Автодом – Н» 
№ 17/63 

25.05.2021 р. 
31.12.2025 р. 

58. ТОВ «ЛЕГІОН АВТО» 
№ 17/64 

25.05.2021 р. 
31.12.2025 р. 

59. ТОВ «Терра Моторс» 
№ 17/65 

25.05.2021 р. 
31.12.2025 р. 

60. ТОВ «БОГДАН АВТО МИКОЛАЇВ» 
№ 17/66 

25.05.2021 р. 
31.12.2025 р. 

61. 

Державна екологічна інспекція 

Південно-Західного округу 

(Миколаївської та Одеської області) 

№ 17/67 

27.05.2021 р. 
01.09.2024 р. 

62. 
Державне підприємство «Миколаївське 

лісове господарство» 

№ 17/68 

27.05.2021 р. 
01.09.2024 р. 

63. 
Приватне підприємство Фірма «ТЕПС 

&Co» 

№ 17/69 

26.05.2021 р. 
01.09.2025 р. 

64. 
Приватне підприємство «ЕКО-

ГРУПП» 

№ 17/70 

26.05.2021 р. 
01.09.2025 р. 

65. 
Обласний шахово-шашковий клуб  

ім. І.В. Шелеста 
№ 17/71 31.12.2026 р. 

66. 
Миколаївська ДЮСШ для осіб з 

інвалідністю 
№ 17/72 31.12.2026 р. 

67. 

Центр олімпійської підготовки з 

баскетболу та командних ігрових видів 

спорту 

№ 17/73 31.12.2026 р. 

68. 
Спеціалізована ДЮСШ олімпійського 

резерву з велоспорту 
№ 17/74 31.12.2026 р. 

69. 
Дитяча юнацька спортивна школа 

«Спартак» 
№ 17/75 31.12.2026 р. 
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2.5. ДУАЛЬНА ОСВІТА 

Наказом ректора від 17.12.20219 р. № 764-к було призначено відповідального за 

дуальну форму навчання у Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова. Цей крок був зроблений для більш тісного об’єднання фахівців університету 

та промисловості у підготовці студентів та підвищення їх конкурентоспроможності на 

ринку праці. 

В процесі впровадження дуальної форми навчання вивчено світовий та вітчизняний 

досвід підготовки студентів за дуальною формою освіти. На сьогоднішній день 

розробленні та затверджені відповідне «Положення про організацію та порядок 

проведення навчання за дуальною формою здобуття вищої освіти у Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова», договір та інші необхідні 

документи. Проведено попередні перемови з провідними підприємствами 

Миколаївського регіону, а саме ТОВ СП НІБУЛОН, АТ «ЗАВОД "ЕКВАТОР», 

«НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ГАЗОТУРБОБУДУВАННЯ «ЗОРЯ» – 

«МАШПРОЕКТ», ТОВ «МСП Ніка-Тера». Данні стейкхолдери надали згоду на 

співпрацю, щодо підготовки студентів НУК за дуальною формою навчання. 

26.10.2020 року на базі університету було проведено круглий стіл «Дуальна освіта 

– шлях формування компетентних працівників» на який було запрошено більше 

п’ятдесяти підприємств Миколаївського регіону. В ході роботи даного заходу були 

визначені шляхи співпраці з НУК щодо впровадження дуальної освіти. Підприємства 

ТОВ «Марін Дизайн Інжинірінг Миколаїв», ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв», ПрАТ 

«Миколаївська ТЕЦ», ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» виявили бажання взяти 

безпосередню участь у підготовці здобувачів освіти за дуальною формою. 

На сьогоднішній день підписані договори та розпочато підготовку наших студентів 

за дуальною формою навчання з ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» за спеціальністю 

144 «Теплоенергетика». В процесі підписання договори з ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» на 

підготовку студентів за спеціальністю 101 «Екологія». 

Найбільшу зацікавленість серед роботодавців викликає підготовка студентів 

спеціальностей 141 «Електромеханіка» та 142 «Енергомашино-будування». 

 

2.6. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТОМ 

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

ОСВІТУ» в 2021 році 

У зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

№ 1556-VII та Закону України  «Про освіту» від 09.08.2014 р. в університеті постійно 

проводяться роботи щодо їх імплементації.  

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за денною, заочною та заочно-

дистанційною формами навчання. Аудиторне навантаження на одного викладача не 

перевищує 600 годин. 

Основним нормативним документом університету, що визначає організацію 

навчального процесу, є навчальний план. Положення нового закону вимагають внесення 
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кардинальних змін в навчальні плани підготовки та зміну методики організації 

навчального процесу. На даний час навчальною частиною ведуться роботи щодо втілення 

основних положень нового закону в життя. 

Під час переробки навчальних планів особлива увага приділяється упорядкуванню 

загального часу на навчальні дисципліни, усуненню дублювання навчальних дисциплін 

у напрямах підготовки та в споріднених спеціальностях.  

Для втілення у життя норми закону 600 годин аудиторного навантаження на одного 

викладача на рік проведені роботи по зменшенню кількості аудиторних годин в межах 

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

приділяється увага використанню сучасних технологій дистанційної освіти.  

Дотримання графіку навчального процесу, обмеження навантаження семестрів 

кількістю навчальних дисциплін, жорстка регламентація тижневого навчального 

навантаження дозволила успішно втілити у життя основні положення нового закону. 

Для якісної організації навчального процесу використовується графік, якій 

визначає одночасний початок та завершення теоретичного навчання, терміни проведення 

підсумкового контролю, виробничих практик, державної атестації та канікул студентів. 

У зв’язку із загостренням ситуації, пов'язаної з поширенням випадків гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" навчальний 

графік 2021/2022 навчального року планувався таким чином, щоб збільшити тривалість 

зимових канікул до 3-4 тижнів.  

Протягом 2020-2021 років в університеті розроблені та введені в дію наступні 

Положення:  

• Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату  в освітній та 

науково-дослідній роботі учасників  освітнього процесу та науковців Національного 

університету кораблебудування  імені адмірала Макарова 

• Порядок здійснення заходів з перевірки робіт на наявність  текстових 

збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних засобів 

• Положення про куратора академічної групи у Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова 

• Положення про старосту академічної групи у Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова 

• Положення про курсові роботи/проекти у Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова 

• Положення про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер 

кредитів) у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова 

• Положення про організацію самостійної роботи студентів у Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова 

• Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм у 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова 

• Положення про проектні групи та групи забезпечення з розроблення і 

супроводження освітніх програм у Національному університеті кораблебудування імені 

адмірала Макарова 
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• Положення про робочу програму навчальної дисципліни у Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова 

• Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними мовами 

у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова 

• Положення про оскарження результатів семестрового контролю у Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова 

• Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком у Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова 

• Положення про гаранта освітньої програми у Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова 

• Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми 

потребами в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова 

• Положення про організацію освітнього процесу у Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова 

• Положення про випускну кваліфікаційну роботу у Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова 

• Кодекс академічної доброчесності та корпоративної культури Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова  

• Положення про Комісії з академічної доброчесності і університетську Комісію з 

етики та управління конфліктами у Національному університеті кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

• Положення про групу сприяння академічної доброчесності у Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова 

• Каталог вибіркових курсів» для освітнього ступеня «магістр» (Додаток 4 

«Положення про вибіркові дисципліни») 

• Положення про визнання іноземних документів про освіту Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова 

• Положення Про визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та/або 

інформальній освіті в Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова 

• Положення Про організацію та проведення практики студентів  Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

• Положення про оцінювання знань студентів Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. 

Крім затверджених Положень, у зв’язку із загостренням ситуації, пов'язаної з 

поширенням випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, розроблені Тимчасові порядки: 

• Тимчасовий порядок дистанційної роботи атестаційних комісій у Національному 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова в умовах карантину. 

• Тимчасовий порядок проведення зимової екзаменаційної сесії 2021-2022 

навчального року за дистанційною формою в Національному університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. 
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• Положення про індивідуальний план студента. 

• Положенні про старосту академічної групи Університету. 

• Тимчасове Положення про планування та облік основних видів роботи науково-

педагогічних працівників Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 

На поточний навчальний рік заплановано проведення розробки наступних документів: 

• Положення про підвищення кваліфікації та стажування НПП. 

• Типове положення про кафедру Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова. 

У 2021 році перероблені та розміщені на сайті університету усі освітні програми 

першого бакалаврського рівня вищої освіти у зв’язку зі змінами у Положенні про 

вибіркові курси НУК. 

Крім цього, в поточному році в університеті продовжувалися роботи по 

впровадженню автоматизованої системи управління АСУ «ВНЗ». До АС «Деканат» 

підключено Херсонську філію НУК, ведуться роботи щодо підключення до зазначеної 

автоматизованої системи відділу кадрів.  

Завершення удосконалення модуля «Деканат» на цей час забезпечує здійснення 

наступних функцій управління: 

-  електронну реєстрацію, обробку даних та документообіг в єдиній інформаційній 

системі для кожного структурного підрозділу окремо і установи в цілому; 

-  планування, контроль та аналіз навчальної діяльності; 

-  оперативний доступ до інформації, яка супроводжує навчальний процес; 

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

Таким чином, в університеті продовжується активна робота щодо формування 

єдиного інформаційного простору НУК, в якому забезпечується автоматизація основних 

процесів його діяльності. 

 

2.7. РЕЗУЛЬТАТИ СТАЖУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

 

У 2021 році підвищення кваліфікації пройшли 257 викладачів університету (з 

урахуванням Херсонської та Первомайської філій), що складає 55,9 % від загальної 

чисельності науково-педагогічних працівників НУК та перевищує існуючий норматив 

(20%) майже у три рази.  

В університеті використовуються усі форми підвищення кваліфікації та 

стажування: очна, заочна, дистанційна, на виробництві, за кордоном.  

Найбільш розповсюдженою формою підвищення кваліфікації є заочна форма, хоча 

останнім часом, у зв’язку з пандемією, значно збільшилась кількість викладачів, які 

проходили підвищення кваліфікації дистанційно (51 особа за результатами 2021 року). 

Більша частка викладачів університету проходила підвищення кваліфікації (стажування) 

на підприємствах та у ЗВО ІІI-ІV рівня акредитації, 77 співробітників НУК проходили 
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навчання в аспірантурі та докторантурі (16,7 %). 

Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками 

НУК (з урахуванням Херсонської та Первомайської філій) у 2021 році характеризується 

наступними показниками: 

1. За планом:  

- без відриву від виробництва – 70 осіб. 

2. Фактично виконано:  

- без відриву від виробництва – 91 особа; 

- стажувались дистанційно – 51 особа; 

- захистили докторські дисертації – 9 осіб. 

- захистили кандидатські дисертації – 16 осіб. 

Зараз в аспірантурі навчається – 74 особи, в докторантурі – 3 особи. 

У 2021 році один співробітник пройшов підвищення кваліфікації дистанційно за 

планом-графіком  –  доцент Міняйлова А.В. у Міжнародному морському коледжі 

Чжецзян (КНР). 

Поза планом за дистанційною формою пройшли підвищення кваліфікації за 

кордоном 50 викладачів НУК:  

1. У ЗВО Польщі: доц. Гайдай Г.Ю., проф. Каткова Н.В., проф. Маркіна Л.М., проф. 

Єфімова Г.В., проф. Рогов Г.К., доц. Дмитрук І.М., доц. Костюченко В.І. , доц. Гайдаєнко 

О.В., доц. Приходько К.С.  

2. У ЗВО Болгарії: доц. ХФ Гаврилов С.О., ст. викл. ХФ Свиридов В.І., викл. ХФ, 

ст. викл. ХФ Шалапко Д.О., ст. викл.ХФ Калініченко І.В., доц. ХФ Андрєєв А.А., доц. 

ХФ Штанько О.Д., доц. ХФ Ломоносов Д.А., доц. ХФ Михаліченко П.Є., проф. Зайцев 

В.В. доц. ХФ Корнієнко В.С., зав. кафедри ХФ Коновалов Д.В.,  зав. кафедри ХФ Андрєєв 

А.А. 

3. У ЗВО Німеччини: доц. Ломакіна О.А., доц. Шкарнега О.С., доц. Бараненко Д.В., 

ст. викл. Дубова К.О., ст. викл. Трушлякова А.Б., доц. Тубальцева Н.П. 

4. У ЗВО Італії: ст. викл. Щербак О.В. 

5. У ЗВО Великобританії:  доц. Яценко Г.Ю., викл. Пономаренко Н.М., ст. викл. 

Мочалова Н.С. 

Крім цього, 18 викладачів проходили стажування в рамках проекту Ерасмус 

«DigEco» – 10 науково-педагогічних працівників Первомайської філії НУК та 8 науково-

педагогічних працівників факультету економіки моря. 

Поза планом пройшли підвищення кваліфікації в Навчально-науковому центрі 

післядипломної освіти НУК 4 викладача: доц. Семенов М.М., ст. викл. Чекунов В.К., доц. 

Титов С.Д., викл. Кошкін В.К. 

Серед структурих підрозділів НУК найкращі показники підвищення кваліфікації 

мають:  

- Факультет економіки моря (87,2 %), пройшли стажування 41 викладач з 47 осіб; 

- Навчально-науковий інститут автоматики та електротехніки (69,8 %),  пройшли 

стажування 44 викладача з 63 осіб; 

- Факультет морського права (64,7%), пройшли стажування 11 викладачів з 17 осіб. 
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Найнижчий показник має Навчально-науковий гуманітарний інститут (19,7% ), 

пройшли стажування 14 викладачів з 71 особи.  

Показники підвищення кваліфікації викладачів НУК за період 2019-2021 рр. 

наведено у табл. 7. 

 

Таблиця 7 – Підвищення кваліфікації викладачів НУК у 2019-2021 рр. 

Структурний підрозділ 
Рік 

2019 % 2020 % 2021 % 

КННІ 33 75,0 17 41,5 32 53,3 

МННІ 25 41,0 27 46,6 26 41,9 

ННГІ 19 26,0 5 6,8 14 19,7 

ННІКНУП 22 44,0 26 50,0 24 52,2 

ННІАЕ 24 46,2 27 48,2 44 69,8 

ФЕМ 24 63,2 24 61,5 41 87,2 

ФЕТБ 14 58,3 15 65,2 9 64,3 

ФМІ 10 58,8 9 45,0 6 50,0 

ФМП 4 25,0 3 16,7 11 64,7 

Херсонська філія 25 37,9 3 4,5 36 63,2 

Первомайська філія 6 21,4 1 3,7 14 60,9 

Всього по НУК 206 43,9 157 33,1 257 55,9 

 

 

2.8. АКРЕДИТАТІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ТА 

ЛІЦЕНЗУВАННЯ НА ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У 2021 році Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова  подав на розгляд до Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти (НАЗЯВО) п’ять освітніх програм підготовки фахівців різних рівнів. Результати 

акредитації освітніх програм НУК у 2021 році наведено в табл. 8. 

 

Таблиця 8 - Результати акредитації освітніх програм НУК у 2021 році 

Спеціальність (код) Освітня програма 
Рівень вищої 

освіти 

Рішення 

НАЗЯВО 

017 Фізична культура і 

спорт 

Олімпійський та 

професійний спорт 

Магістр Умовна 

акредитація 

101 Екологія Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

Бакалавр Умовна 

акредитація 

073 Менеджмент Менеджмент організацій 

і адміністрування 

Молодший 

бакалавр 

Умовна 

акредитація 
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172 Телекомунікації та 

радіотехніка 

Телекомунікації Бакалавр Акредитовано 

135 Суднобудування Суднобудування Доктор 

філософії 

Акредитовано 

 

У 2021 році переоформлено ліцензію НУК за рівнями освітньої діяльності 

відповідно до діючого законодавства України (наказ МОНУ від 26.04.2021 № 53-л): 

 

 

№ Рівень вищої освіти 
Ліцензійний обсяг  

на рік 

1 Початковий рівень (короткий цикл) 25 

2 Перший (бакалаврський) рівень 3885 

3 Другий (магістерський) рівень 1920 

4 Третій (освітньо-науковий) рівень 145 

 

Створено нові пропозиції щодо набору у вступній компанії 2021 року: 

№ Спеціальність Освітня програма 

Ліцензійний 

обсяг на 

рік/зарах. 

Рівень 

вищої 

освіти 

1 
256 Національна безпека 

(за окремими сферами забезпечення 

і видами діяльності) 

Внутрішньополітична  

безпека 
40/10 

Бакалавр 

2 281 Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління  

та адміністрування 
20/20 

Магістр 

 

Подано заявку на акредитацію освітніх програм у 2021 - 2022 н.р.  

Планова дата 

завантаження 

відомостей 

самоцінювання 

Рівень 

підготовки 
Спеціальність 

Назва освітньої 

програми 

26 жовтня 2021 р. Бакалавр 
126 Інформаційні 

системи та технології 

Інформаційні системи та 

технології 

28 жовтня 2021 р. 
Молодший 

бакалавр 
073 Менеджмент 

Менеджмент організацій 

і адміністрування 

12 листопада 2021 р. Магістр 
017 Фізична культура і 

спорт 

Олімпійський та 

професійний спорт 

15 лютого 2022 р. 
Доктор 

філософії 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 
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23 лютого 2022 р. Бакалавр 101 Екологія Екологія 

23 березня 2022 р. 
Доктор 

філософії 
122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки 

23 березня 2022 р. 
Доктор 

філософії 

131 Прикладна 

механіка 
Прикладна механіка 

24 березня 2022 р. 
Доктор 

філософії 

142 Енергетичне 

машинобудування 

Енергетичне 

машинобудування 

 

В 2021 році НУК провів атестацію робітничої професій 8340 «Моторист 

(машиніст)» у сфері професійно-технічної освіти для підготовки курсантів ВСП 

«Професійно-технічний навчальний заклад "Миколаївське морехідне училище 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова"».  

Згідно рішення Атестаційної комісії МОН України від 22.06.2021 р.      № 142 

атестовано робітничу професію 8340 «Моторист (машиніст)» терміном на 10 років. 

 

2.9. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

 

За результатами роботи приймальної комісії в 2021 році план держзамовлення 

підготовки бакалаврів та магістрів за усіма формами навчання виконано у повному 

обсязі. На перший курс прийнято 1463 студенти для отримання ОС «Бакалавр», з них 685 

за планом держзамовлення. Кількість осіб, які бажають отримати ОС «Бакалавр» на базі 

ОКР «Молодшій спеціаліст», зарахованих на місця держзамовлення та за кошти 

юридичних або фізичних осіб, становить 549 осіб. На базі ОС «Бакалавр» для отримання 

ОС «Магістр» прийнято 878 студентів.  

Продовжується робота по прийому студентів до навчально-консультаційного 

пункту в місті Білгород-Дністровськ. На даний час там навчається 44 особи.  

Динаміку зміни показників набору в 2019–2021 рр. наведено у табл.    9–11. 
 

Таблиця 9 – Динаміка показників набору НУК у 2019–2021 рр. (за планом 

держзамовлення та за кошти юридичних або фізичних осіб) 

Рік 

 

Ступінь 

вищої освіти 

2019 2020 2021 

Усього 

(скор. 

термін) 

У т.ч. 

іноземці 

(скор. 

термін) 

Усього 

(скор. 

термін) 

У т.ч. 

іноземці 

(скор. 

термін) 

Усього 

(скор. 

термін) 

У т.ч. 

іноземці 

(скор. 

термін) 

Молодший 

бакалавр 

денна форма 

8 – 16 – 5 – 
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Бакалаври 

денна форма 

1122 

(631) 

104 

(32) 

1167 

(468) 

160 

(18) 

1214 

(433) 

253 

(23) 

Бакалаври 

заочна форма 

506 

(300) 

123 

(–) 

262 

(116) 

49 

(1) 

249 

(116) 

45 

(–) 

Магістри 

денна форма 
807 48 566 29 595 38 

Магістри 

заочна форма 
405 9 280 3 283 2 

 

 

Таблиця 10 – Результати набору в 2019–2021 рр. за денною формою навчання 

(за планом держзамовлення) 

Найменування підрозділу 2019 2020 2021 

Усього по НУК 1036 880 952 

- бакалаври 635 624 629 

- магістри 401 256 323 

Усього по МННІ 177 140 174 

- бакалаври 62 62 71 

- магістри 115 78 103 

Усього по КННІ 87 54 71 

- бакалаври 65 41 51 

- магістри 22 13 20 

Усього по ННГІ 65 68 65 

- бакалаври 46 51 53 

- магістри 19 17 12 

Усього по ННІАЕ 282 258 268 

- бакалаври 184 188 172 

- магістри 98 70 96 

Усього по ННІКНУП 102 100 117 

- бакалаври 30 51 59 

- магістри 72 49 58 

Усього по ФЕМ 60 35 32 

- бакалаври 28 22 16 
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- магістри 32 13 16 

Усього по ФЕТБ 27 23 32 

- бакалаври 11 16 16 

- магістри 16 7 16 

Усього по ФМІ 34 20 10 

- бакалаври 13 13 8 

- магістри 21 7 2 

Усього по ФМП 14 11 4 

- бакалаври 8 9 4 

- магістри 6 2 – 

Усього по ХФ НУК 136 135 138 

- бакалаври 136 135 138 

- магістри – – – 

Усього по ПФ НУК 52 36 41 

- бакалаври 52 36 41 

- магістри – – – 

 

Таблиця 11 – Результати набору в 2019–2021 рр. за заочною формою навчання 

(за планом держзамовлення) 

Найменування підрозділу 2019 2020 2021 

Усього по НУК 96 62 68 

- бакалаври 59 50 56 

- магістри 37 12 12 

Усього по МННІ 29 9 3 

- бакалаври 8 7 1 

- магістри 21 2 2 

Усього по КННІ – 2 2 

- бакалаври – 2 2 

- магістри – – – 

Усього по ННГІ 12 6 6 

- бакалаври 9 4 6 

- магістри 3 2 – 

Усього по ННІАЕ 24 15 18 
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- бакалаври 14 9 8 

- магістри 10 6 10 

Усього по ННІКНУП 9 5 10 

- бакалаври 9 3 10 

- магістри – 2 – 

Усього по ФЕМ 3 3 2 

- бакалаври 3 3 2 

- магістри – – – 

Усього по ФЕТБ 3 – 2 

- бакалаври – – 2 

- магістри 3 – – 

Усього по ФМІ – – – 

- бакалаври – – – 

- магістри – – – 

Усього по ФМП – – – 

- бакалаври – – – 

- магістри – – – 

Усього по ХФ НУК 16 16 12 

- бакалаври 16 16 12 

- магістри – – – 

Усього по ПФ НУК – 6 13 

- бакалаври – 6 13 

- магістри – – – 

Успішно продовжується робота щодо прийому на навчання до Фахового коледжу 

корабелів НУК. У 2021 році зараховано 41 студент денної форми навчання. Зараз 

в коледжі навчається 230 осіб. 
 

2.10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДГОТОВКУ АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ 

В 2021 РОЦІ 

Підготовка аспірантів та докторантів  у Національному університеті 

кораблебудування ім. адмірала Макарова проводиться згідно з  Порядком підготовки 

здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук, який розроблено 

згідно Постанові Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261.  



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

42 
 

Текст Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії  та 

доктора наук відкоригований згідно Постанові КМУ №283 від 03.04.2019 р. «Зміни,  що 

вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261». Зміни  

визначають механізм підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-

науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти 

доктора філософії та доктора наук відповідно (далі – здобувачі). Порядок підготовки 

затверджений Вченою радою НУК, протокол № 8 від 20.10.2020 р. 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії може здійснюватись 

в аспірантурі НУК ім. адмірала Макарова: 

   - за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання;  

   - поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять науково-технічну або 

науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у відповідному закладі вищої 

освіти).  

Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі здійснюється:  

       - за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах вищої освіти  

(державне замовлення);  

       - за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).  

Нижче наведено динаміку прийому та випуску аспірантів (табл. 12) і докторантів 

(табл. 13) НУК у 2016-2021 рр. 

Таблиця 12 – Прийом та випуск аспірантів у 2016-2021 рр.  

№ 

п/п 

Шифр та 

найменування 

спеціальностей 

Ліценз

ійний 

обсяг 

(осіб) 

2016 

Прийо

м/ 

випуск 

2017 

Прийом

/ випуск 

2018 

Прийом

/ випуск 

в 2022 р. 

2919 

Прийом

/ випуск 

в 2023р. 

2020 

Прийом

/ випуск 

в 2024 р 

2021 

Прийом

/ випуск 

в 2025 р. 

1 051 Економіка 5 1/ - 1/- 1/- 1/- 1/-       1/- 

2 073 Менеджмент 10 - 3/2- з 1/- 4/- 3/- 3/- 

3 122 Комп’ютерні 

науки  

20 5/5 2/2(1 

под.з.) 

2/- 2/- 8/- 2/- 

4 131 Прикладна 

механіка 

10 _ _ 2/- _ _ _ 

5 132 

Матеріалознавство 

12 _ 1/1-з _ _ _ _ 

6 135 

Суднобудування 

20     2/1-з 4/1 4/ - 2/- 4/- 6/- 

7 141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

20 2/ 2 2/1 7/- 7/- 4/- 3/- 

8 142 Енергетичне 

машинобудування 

20 1/1 2 /1 4/- 2/- 3/- 1/- 

9 144 

Теплоенергетика 

15 1/1 2/2 1/- 2/- 1/- 1/- 

10 151 Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

20 2 /1 _ 2/- 1/- 1/- 2/- 
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11 183 Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища 

8 1/1-з 1/1 _ 1/- 1/- = 

 Всього  16/12 

(2-з.) 

1/11(3-з. 

1 под. з.) 

24/- 22/- 26/- 19/- 

Скорочення: З- захист ; 2) Под.з.- подає до захисту. 

 

 

Таблиця 13 – Прийом та випуск докторантів у 2016-2021 рр.  

Скорочення:  з – захист. 

 

Станом на 28.12.2021 р. в аспірантурі НУК навчається: 

Шифр Назва 

спеціальності 

Всього Денна 

форма 

Вечірня 

форма 

Контрактна 

форма 

(денна/ 

заочна) 

051 Економіка 3 3 - - 

073 Менеджмент 11 6 2 3 

122 Комп’ютерні науки  11 11 - - 

131 Прикладна механіка 1 1 - - 

132 Матеріалознавство - - - - 

135 Суднобудування  

(акредитована на 5 

років) 

18 12 - 6 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка  

14 14 - - 

142 Енергетичне 

машинобудування 

8 7 - 1 

144 Теплоенергетика 3 3 - - 

№ 

п/п 

Шифр та найменування 

спеціальностей 

2016 

Прийом/ 

випуск 

2017 

Прийом/ 

випуск 

2018 

Прийом/ 

випуск 

2019 

Прийом/ 

випуск 

2020 

Прийом/ 

випуск 

2022р 

2021 

Прийом/ 

випуск 

2023р 

1. 122 Комп’ютерні науки  - 1/1     (з. 

2020 р.) 
-  - 1/- - 

2. 132 Матеріалознавство - - - 1/1 - 1/- 

3. 135 Судно-будування - - - - - - 

4. 142 Енергетичне 

машинобудування 

1/1           (з. 

2020 р.) 

- 1/1         

(з.2021 р.) 

1/1  1/- 
 

   Всього 1 1 1 2 2 1 
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151 Автоматизація та 

комп’ютерно- 

інтегровані технології 

5 4 - 1 

183 Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

2 2 - - 

  Всього 76 63 2 11 

         

Станом на 28.12.2021 р. в докторантурі навчається: 

Шифр Назва спеціальностей   Кількість докторантів 

122 Комп’ютерні науки 1 

132 Матеріалознавство 1 

142 Енергетичне машинобудування 1 

  Всього: 3 

 

Кабінетом Міністрів України за № 167 від 06 березня 2019 року затверджено 

«Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктор філософії». 

В НУК  відділом аспірантури та докторантури розроблене «Тимчасове положення 

про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня  доктора філософії у Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова», яке затверджене Вченою 

радою НУК, протокол №1 від  31.01.20 р., та  зі змінами, внесеними згідно Постанові 

КМУ №970 від 21.10.2020р. та наказу МОН України від 01.02.2021р., що затверджені 

Вченою радою НУК протокол №3 від 15.03.2021р.  

Захист дисертацій з присудження ступеня доктора філософії проводиться у 

відповідності до цього положення.  

В період 2020 та 2021 рр. в НУК утворено 3 разові спеціалізовані вчені ради, в яких 

захищено 3 дисертації:   

- у 2020 р. – 1 (спец. 135 - суднобудування);  

- у 2021 р. – 2 (спец. 073 - менеджмент; 132 - матеріалознавство).  

Ще 3 дисертації захищено в інших університетах згідно з Тимчасовим положенням.  

 Аспірантами та працівниками НУК у 2021 році захищено : 

         Кандидатських  дисертацій – 18, з яких:    

▪ аспірантами  – 15;  

▪ здобувачами  – 3. 

         Доктор філософії  – 3, з яких аспірантами – 3. 

         Докторських  дисертацій – 10, з яких: 

▪ докторантами – 3; 

▪ викладачами та співробітниками НУК – 5; 

▪ підготовленні науковими консультантами НУК – 2. 
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Загальну динаміку зміни основних показників роботи аспірантури НУК у 2020-2021 

рр. показано в табл. 14. 

Таблиця 14 - Динаміка зміни основних показників роботи аспірантури НУК у 2019-

2021 рр.: 

№ з/п Показник Освітній рівень 2020 рік 2020 рік 

1. Прийом аспірантів 26 19 

докторантів 2 1 

2. Контингент аспірантів 77 76 

докторантів 4 3 

3. Випуск аспірантів 13 12 

докторантів 1 2 

4. Захист аспірантів / здобув. 4/2 18/3 

докторантів 6 10 

 

Навчається 

денна форма 65 67 

заочна форма 8 7 

вечірня форма 4 2 

Всього 77 76 

 

2.11. РОБОТА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ НУК У 2021 РОЦІ 

 

Наукова бібліотека НУК ім. адмірала Макарова є невід'ємною частиною 

інформаційного середовища університету, його ресурсним, комунікативним і соціально-

культурним центром, який забезпечує освітні, науково-дослідницькі, інноваційні 

потреби учасників освітнього та наукового процесів на принципах доступності, 

оперативності, інформативності, комфортності. 

 Обсяг інформаційних ресурсів книгозбірні складає: книжковий фонд (разом з 

філіями)  – 921 453 прим. (НБ – 762 690 прим., філії – 158 763 прим. ), у т. ч.: наукові 

видання – 96 961 прим. (НБ – 95775 прим., філії – 1186 прим.), навчальні – 531 567 прим. 

(НБ  – 379 143 прим., філії – 152 424 прим.). 

Електронні видання на змінних носіях складають 1827 од. зберігання, із загальної 

кількості НБ має 1709 од. зб., філії – 118 од. зб. 

В 2021 році до бібліотеки університету надійшло 1182 прим., НБ – 1085 прим., філії 

– 97 прим. 

Електронний каталог (http://ufd.nuos.edu.ua/DocSearchForm), який налічує разом з 

філіями 170 581 запис (НБ – 136 562 запис, філії – 34 019 записів); 26 баз даних, у т. ч. 23 

створені НБ, 3 – філіями). Електронна бібліотека НБ (18 900 документів), 

інституційний репозитарій (http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/ ) – загальна кількість 

завантажених файлів – 3 935. 
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Якісній підтримці освітнього процесу в університеті сприяє наявність доступу до 

наукометричних і навчальних БД, наукових платформ, електронних бібліотек, а саме: 

− за національною передплатою: 

− Scopus та Web of Science – наукометричні платформи; 

− БД ScienceDirect – повнотекстові наукові ресурси відомого міжнародного 

видавництва Elsevier; 

− БД Springer Nature – повнотекстові наукові ресурси відомого міжнародного 

видавництва Springer. 

− тріал-доступи: 

− БД JSTOR Archive Journal Collection – колекція електронної бібліотеки JSTOR; 

− електронна бібліотека наукових публікацій видавництва SAGE Publishing; 

− БД Access Global NewsBank – повнотекстова колекція міжнародних газет та понад 

півмільярда новинних статей; 

− Електронна бібліотечна система українського наукового видавництва "Олді+" –

повнотекстова колекція наукової і навчальної літератури; 

− 12 БД компанії EBSCO, які є частиною платформи EBSCOhost; 

− БД EBSCO – CEEAS (Central & Eastern European Academic Source) – повнотекстова 

багатодисциплінарна тематична колекція європейських журналів; 

− повнотекстові наукові електронні ресурси відомого видавництва Bentham Science; 

− HeinOnline International Core – повнотекстові колекції юридичних ресурсів. 

 

Загальна кількість користувачів, які обслужено структурними підрозділами 

бібліотеки, складає 32 370, у т.ч.: НБ – 30 280, філії – 2090. Кількість відвідувань усіх 

структурних підрозділів бібліотеки дорівнює 316 299, у т. ч.: НБ – 304 343, філії – 11 956. 

Відвідуваність вебресурсів бібліотеки складає 70 015. Кількість виданих ресурсів 

(друкованих та електронних) складає 546 533 од., у т. ч.: НБ – 528 613, філії – 17 920. 

 

Організація доступу до електронних інформаційних ресурсів бібліотеки 

У 2021 році Наукова бібліотека НУК ім. адм. Макарова запровадила у свою 

діяльність два нових модуля для віддаленої роботи з електронним каталогом бібліотеки, 

що надає можливість здійснювати швидкий і якісний пошук літератури за різними 

параметрами, такими як автор, назва документа, рік видання, мова, вид документа та 

іншими класифікаторами. 

Перший модуль – окремий програмний модуль "Web" 

http://ufd.nuos.edu.ua/DocSearchForm, який розміщено на сайті бібліотеки. Для 

авторизації потрібно внести шифр і пін-код користувача (щоб їх отримати, необхідно 

надіслати листа із запитом на електронну адресу: tetyana.korolova@nuos.edu.ua або 

звернутися до Електронного читального залу бібліотеки в ауд. 547). 

Другий модуль – окремий програмний модуль "Android", який забезпечує доступ 

до електронного каталогу з мобільних пристроїв на ОС Android. Його можна скачати із 

сайту www.ush.com.ua і встановити на свій мобільний пристрій. З інструкцією можна 
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ознайомитися на сайті Наукової бібліотеки у розділі "Електронні ресурси" за посиланням 

https://cutt.ly/gWKOPmK . 

За допомогою цих модулів можна не тільки здійснювати пошук інформації в 

електронному каталозі, але й отримати доступ до повнотекстових документів, внесених 

до нього, що є дуже актуальним під час дистанційної роботи та навчання. 

 

Сприяння підвищенню публікаційної активності вчених 

У 2021 році Науковою бібліотекою була проведена наступна робота: 

1. Участь у щорічній моніторинговій справі для підтвердження університетом 

статусу "Національного". Було проаналізовано наукометричні показники НПП НУК за 

2020 р. та заповнено відповідні таблиці. 

2. Перевірка на достовірність наукових публікацій претендентів від НУК на 

здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (перевірено 75 

публікації). 

3. Перевірка на достовірність наукових публікацій здобувачів вищої освіти ступеня 

доктор філософії (перевірено 99 публікації). 

4. Підготовка наукометричних досліджень: "Моніторинг публікаційної активності 

здобувачів наукових ступенів доктора, кандидата наук, PhD в НУК ім. адм. Макарова", 

"Бібліометричний аналіз публікацій науковців у журналах відкритого доступу як 

інструмент підвищення публікаційної активності вишу". 

5. Підготовка наукометричних аналізів публікаційної активності НПП (автори-

лідери за кількістю публікацій та квартилем видання у БД Scopus і Web of Science) і 

структурних підрозділів НУК ім. адм. Макарова (на замовлення проректорів).  

6. Адміністрування профілів університету в БД Scopus та Web of Science. 

7. Реєстрація/актуалізація авторських профілів у світових реєстрах унікальних 

ідентифікаторів авторів-науковців Google Академія, ResearcherID, ORCID. 

8. Підготовка аналітичних матеріалів для Державної атестації закладів вищої освіти 

в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, в якому 

представлено показники оцінки результативності НУК ім. адм. Макарова за п’ять років 

за наступними напрямками: природничі, технічні, математичні, суспільні науки (до звіту 

проректора з наукової діяльності). 

9. Підготовка зведеної таблиці наукометричних профілів і ідентифікаторів авторів-

НПП НУК ім. адм. Макарова. Таблиця містить інформацію про всі наявні наукометричні 

профілі в ORCID, ResearcherID, Гугл Академії, Scopus за всіма структурними 

підрозділами та НПП університету. 

10. Підготовка покажчиків щодо представлення публікацій вчених НУК ім. адм. 

Макарова в журналах БД Scopus (https://bit.ly/3E84ifH) та Web of Science 

(https://bit.ly/3e8IztD) (всього 8). 

11. Підготовка пакету документів: наукометричні показники редакційної колегії 

періодичних видань НУК ім. адм. Макарова; наукометричні профілі редакційної колегії 

періодичних видань НУК ім. адм. Макарова; перелік публікації редакційної колегії 

періодичних видань НУК ім. адм. Макарова, що відповідають вимогам підпункту 7 

пункту 6 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, 

https://bit.ly/3E84ifH
https://bit.ly/3e8IztD
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затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 р. № 32 (на 

замовлення редакційної колегії  наукових видань НУК ім. адм. Макарова). 

12. Підготовка і проведення практичних семінарів "Наукова та академічна 

доброчесність. Електронні ресурси для науки і освіти" та колективної консультації 

"Публікаційна активність і наукометричні БД" для науково-педагогічних 

працівників, аспірантів, магістрантів.  

 

Формування серед університетської спільноти правил академічної  

доброчесності як основи якості освіти 

Робота проводилась у двох напрямках: серед здобувачів освіти та науково-

педагогічних працівників. Поштовхом такої діяльності НБ стало укладання вже третій рік 

поспіль Договору з компанією "Антиплагіат", що дозволило отримати доступ до 

сучасного сервісу перевірки наукових робіт на плагіат – Unicheck та укладання договору 

на 2021 рік на надання послуг компанією Strike Plagiarism.  

За 2021 рік було здійснено технічну перевірку на наявність текстових 

збігів/ідентичності/схожості з іншими текстами з використанням Антиплагіатної 

інтернет-системи Unicheck  2036 робіт, у т.ч.: кваліфікаційні роботи студентів – 1845 , 

конкурсні роботи студентів –  50 , тези конференцій – 100, статті в збірник НУК – 30, 

докторські дисертації – 3, кандидатські дисертації –  8. 

У червні 2021 року укладено Договір про надання послуг з ТОВ "Антиплагіат" на 

перевірку кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти "бакалавр" та "магістр", та 

Додаткова угода до Договору про співпрацю на перевірку кандидатських та докторських 

дисертацій; наукових статей. 

На сайті Наукової бібліотеки http://lib.nuos.edu.ua у розділах "Студенту" та 

"Науковцю" систематично оновлюється актуальною інформацією рубрики "Академічна 

доброчесність". Зокрема, у розділі "Студенту" розміщено презентацію "Академічна 

доброчесність: курс для здобувачів вищої освіти", тестові завдання для слухачів курсу 

"Академічна доброчесність у сервісі Google Форм". 

Заходи з популяризації принципів академічної доброчесності серед здобувачів 

освіти організовувались диференційовано: для студентів початкового (молодший 

бакалавр), першого (бакалавр), другого (магістр) та третього рівнів вищої освіти 

(кандидат наук, PhD). 

Так, для студентів початкового рівня освіти організовувались лекції-презентації 

"Академічна доброчесність: курс для здобувачів освіти". Лекції були прочитані для 

студентів-першокурсників Машинобудівного навчально-наукового інституту, 

Кораблебудівного навчально-наукового інституту, Навчально-наукового інституту 

автоматики та електротехніки, Навчально-наукового гуманітарного інституту, 

Факультету економіки моря, Факультету морського права, Херсонської філії НУК. 

Слухачами лекцій були також аспіранти та викладачі. Лекції проводились у форматах 

офлайн та онлайн. Після лекцій слухачі курсу "Академічна доброчесність" виконували 

тестові завдання, за результатами яких отримували сертифікат про проходження курсу.  

У 2021 році започатковано проведення базових семінарів "Академічна 

доброчесність та електронні ресурси для науки і освіти" (проведено 3 семінари) та 

http://www.lib.nuos.edu.ua/
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"Академічна доброчесність. Формування навичок академічного письма" (проведено 2 

семінари) для здобувачів першого рівня вищої освіти. Для ефективної підготовки до 

захисту випускних робіт студенти були детально ознайомлені з "Положенням про 

випускну кваліфікаційну роботу у Національному університеті кораблебудування імені 

адмірала Макарова". А для недопущення випадків плагіату у випускних роботах, 

студентів було ознайомлено з "Порядком здійснення заходів з перевірки робіт на 

наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних 

засобів". 

Для науково-педагогічних працівників і здобувачів третього рівня вищої освіти 

(аспіранти, кандидат наук, PhD) було підготовлено та проведено практичний семінар 

"Наукова та академічна доброчесність. Електронні ресурси для науки і освіти".  

Також проведено понад 350 консультацій з питань використання антиплагіатної 

системи. 

Слід зазначити, що в умовах карантинних обмежень Наукова бібліотека не 

припиняла свою інформаційно-просвітницьку діяльність з популяризації принципів 

академічної доброчесності, використовуючи для цього можливості сервісу Zoom та 

програмного продукту Google Meet.  

 

Участь в акредитації освітніх програм НАЗЯВО, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів освіти у режимі Zoom-конференції 

 

Протягом 2021 року співробітники Наукової бібліотеки взяли участь в заходах з 

акредитації освітніх програм у режимі Zoom-конференцій: 

- Телекомунікації та радіотехніка; 

- Суднобудування; 

- Менеджмент; 

- Екологія та охорона навколишнього середовища. 

Для кожної освітньої програми було підготовлено пакет документів з 

інформаційного забезпечення дисциплін навчальних планів. 

 

Участь у проєкті Міністерства цифрової трансформації "Дія. Цифрова освіта" 

У 2021 році НБ НУК ім. адм. Макарова долучилась до масштабної інформаційної 

кампанії, повязаної із запуском освітньої онлайн-платформи "Дія. Цифрова освіта", щоб 

надихнути співробітників і користувачів бібліотеки на набуття цифрових навичок. 

Бібліотека увійшла до всеукраїнської мережі хабів цифрової освіти, де власне й можна 

безкоштовно отримати доступ до сайту "Дія. Цифрова освіта" та пройти навчання з 

цифрової грамотності. Також співробітники бібліотеки пройшли навчання, отримали 

електронні сертифікати та стали амбасадорами цифрової грамотності. 

Як офіційний хаб онлайн-платформи "Дія. Цифрова освіта" бібліотека протягом 

року систематично проводила семінари, практикуми, індивідуальні консультації з 

цифрової і медіаграмотності. Так, в межах #AllDigitalWeek2021, який проходив у березні 

цього року, було проведено семінар "Цифрові навички з пошуку інформації". В рамках 

Місяця цифрової грамотності (1-30 листопада), для студентів першого курсу пройшли 
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медіа-екскурсії-презентації "Відкриваємо бібліотеку: цифрове середовище Наукової 

бібліотеки НУК ім. адм. Макарова". Головна мета екскурсій – ознайомити 

першокурсників із сучасним цифровим середовищем бібліотеки: розгалуженим 

контентом вебсайту, пошуковими можливостями електронного каталогу та БД, 

наповненням інституційного репозиторію, колекціями електронної бібліотеки, 

різноманітними бібліографічними та вебліографічними покажчиками, сучасними 

віртуальними виставками та іншими електронними інформаційними ресурсами. 

Також, в рамках "Місяця цифрової грамотності" проведено індивідуальні навчання 

з професійного удосконалення цифрових навичок для співробітників і викладачів 

університету. Співробітники бібліотеки розповіли, як зареєструватися на порталі "Дія. 

Державні послуги", отримати електронний підпис, сформувати і роздрукувати COVID-

сертифікати. 

Для підвищення рівня медійно-інформаційної грамотності користувачів на сайті 

бібліотеки у розділі "Інтернет-ресурси" створено сторінку "Цифрова грамотність", в якій 

представлено digital проєкти, освітні курси, рамку цифрової компетентності та багато 

іншого, що сприяє розвитку цифровізації освіти. 

Під час лекцій з академічної доброчесності, інформаційної культури та інших 

заходів  працівники бібліотеки навчали студентів навичкам доступу до електронного 

каталогу НБ НУК ім. адм. Макарова з мобільних пристроїв на ОС Android за допомогою 

мобільного додатка LibClient. 

 

Реалізація проєкту з питань популяризації еко-культури "Зелене світло 

нашого життя" 

У 2021 році в Науковій бібліотеці НУК ім. адм. Макарова започатковано реалізацію 

протягом 2021–2022 рр. проєкту "Зелене світло нашого життя" в рамках Всеукраїнської 

інформаційної кампанії щодо впровадження екологічної складової в діяльність бібліотек 

України.  

Цілі проєкту:                                                                                                   

1. Популяризація дбайливого відношення до довкілля та небайдуже ставлення до 

нього. 

2. Ековиховання та екоосвіта. 

3. Дослідження щодо способів вирішення проблем покращення стану 

навколишнього середовища. 

В рамках реалізації проєкту протягом звітного року: 

•  створено екосторінку на сайті Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова; 

•  проведено дослідження "Життя в екосистемі: ставлення здобувачів освіти до 

питань охорони довкілля"; 

•  проведено літературний марафон "Про природу тихим словом", створено 

віртуальні виставки, відеоролики, організовано книжково-ілюстративні виставки на 

екологічну тематику; 

•  розміщено екоплакати та слогани на стендах біля відділів бібліотеки. 
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Культурно-просвітницька робота книгозбірні – це вектор, завдяки якому 

бібліотека є осередком культурного розвитку, центром неформального спілкування, 

місцем відпочинку, змістовного дозвілля (http://lib.nuos.edu.ua/2021-2/). 

Протягом року значну увагу було приділено популяризації досягнень університету 

і вчених з метою  стимулювання інтересу  студентів та молодших наукових 

співробітників до наукової кар’єри. 

Було організовано книжково-ілюстративні виставки до ювілейних дат видатних 

вчених університету, серед них: 

•  "І. С. Некрасов – педагог, громадський діяч, професор" (до 150-річчя від дня 

народження професора І. С. Некрасова); 

•  "Наукова, технічна та інноваційна діяльність професора М. Ф. Ткача" (до 65-річчя 

від дня народження д. т. н., професора М. Ф. Ткача); 

•  "Проблеми двигунобудування у виданнях вчених кафедри двигунів внутрішнього 

згоряння, установок та технічної експлуатації МННІ НУК ім. адм. Макарова" (до 90-річчя 

кафедри ДВЗУ та ТЕ); 

•  "Інноваційна діяльність науковців МННІ: за матеріалами науково-технічних 

конференцій"; 

•  "Вчені МННІ – винахідники та раціоналізатори". 

Організація книжково-ілюстративних виставок до значних подій, що 

відбувались в університеті та за його межами –  традиція в роботі Наукової бібліотеки, 

яка підтверджує, що книгозбірня надійний партнер в організації підтримки будь-якого 

університетського заходу. Серед проведених: 

•  "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці"  до Міжнародної науково-

практичної конференції "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці"; 

•  "Права і закони в твоєму житті" до ХІ Всеукраїнської науково-методичної 

конференції "Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія і сучасність". 

 

В умовах карантинних обмежень активно використовувалась така форма 

популяризації літератури як віртуальні виставки, які представлені на сайті НБ у розділі 

"Електронні ресурси". 

З нагоди відзначення знаменних і пам’ятних дат у бібліотеці було проведено: 

•  до 150-річчя від дня народження Лесі Українки – літературний екскурс з відео-

презентацією "Душі людської глибина", експозиції виставок – "Леся Українка: погляд із 

ХХІ століття", "Я в серці маю те, що не вмирає.."; 

•  до Всесвітнього дня вишиванки – акцію "Одягаймо вишиванку – символ нації, 

сили, добробуту, краси!", етноекскурс "Культура та побут населення України", 

презентацію експозиції "Українська вишиванка на Миколаївщині – історія та сучасність"; 

•  до Дня довкілля – хвилинку поезії у форматі онлайн "Про природу тихим словом" 

(https://www.youtube.com/watch?v=PA06SjgdLDI). 

Цікавим був захід – Бібліо-адвайзер "Твоя професія починається сьогодні", який 

було проведено у відділі обслуговування користувачів Навчально-наукового 

гуманітарного інституту за участю професора, доктора політичних наук Н. О. Ніколаєнко 
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та доцента кафедри теоретичних основ олімпійського та професійного спорту С. В. 

Бірюк. 

Наукова діяльність 

Публікації у наукових періодичних виданнях: 

Kostyrko T. M., Korolova T. D. Bibliometric analysis of scientists' publications in open 

access logs as an instrument for increasing the higher education publishing activity / T. M. 

Kostyrko, T. D. Korolova // UNIVERSITY LIBRARY AT A NEW STAGE OF SOCIAL 

COMMUNICATIONS DEVELOPMENT. CONFERENCE PROCEEDINGS, 2021. – № 6. 

(Scopus) 

Участь у наукових конференціях (тези доповідей): 

1. Костирко, Т. М. Бібліометричний аналіз публікацій науковців у журналах 

відкритого доступу як інструмент підвищення публікаційної активності вишу  / Т. М. 

Костирко,     Т. Д. Корольова // Матеріали VІ міжнар. конф. "University Library at a New 

Stage of Social Communications Development". – Дніпро, 2021. – Електрон. аналог друк. 

публ.: режим доступу: 

http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2021/paper/view/24924/13802 (дата звернення: 

19.12.2021). 

2. Костирко, Т. М. Створення й популяризація електронних інформаційних 

ресурсів у науково-освітньому процесі ЗВО (досвід Наукової бібліотеки НУК ім. адм. 

Макарова)  / Т. М. Костирко,  Т. Д. Корольова // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 

"Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві". – Миколаїв :  

Наук.-пед. б-ка, 2021. 

3. Костирко, Т. М. Моніторинг публікаційної активності здобувачів наукових 

ступенів доктора, кандидата наук, PhD в НУК ім. адм. Макарова / Т. М. Костирко, Т. Д. 

Корольова // Матеріали XIІ міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та 

океанотехніці". – Миколаїв : НУК. – Миколаїв, 2021. – С. 542–546. 

4. Костирко, Т. М. Ресурси і сервіси університетської бібліотеки в умовах цифрових 

трансформацій / Т. М. Костирко  // Матеріали  міжнар. наук.-практ. конф. "Епоха 

цифрових трансформацій: ідеї, простір, майбутнє". – Одеса : НБ ОНУ ім. І. І. Мечникова, 

2021. 

5. Костирко, Т. М. Цифрова грамотність як орієнтир розвитку бібліотечно-

інформаційної освіти в Україні / Т. М. Костирко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 

"Інформаційні комунікації в культурі та мистецтві". – Миколаїв : ВП "МФ КНУКіМ", 

2021. – С. 41–44. 

6. Костирко, Т. М. Використання онлайн-інструментів в процесі формування 

інформаційної   грамотності / Т. М. Костирко // Матеріали XI всеукр. наук.-практ. конф. 

"Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія та сучасність", приуроч. до 30-річчя 

Незалежності України. – Миколаїв : НУК, 2021. – С. 315–318. 

7. Кузнецова, І. В. Роль бібліотеки в соціокультурній діяльності університету / І. В.  

Кузнецова // Матеріали XI всеукр. наук.-практ. конф. "Миколаївщина і Північне 

Причорномор’я: історія та сучасність", приуроч. до 30-річчя Незалежності України. – 

Миколаїв : НУК, 2021. – С. 158–162. 

http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2021/paper/view/24924/13802
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Протягом 2021 року співробітники НБ НУК ім. адм. Макарова взяли участь та 

виступили з доповідями на:  

Всеукраїнських науково-практичних конференціях: 

• Всеукраїнській науково-практичній конференції "Тенденції розвитку освітянських 

бібліотек в інформаційному суспільстві", Науково-педагогічна бібліотека, м. Миколаїв. 

• ХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Миколаївщина і Північне 

Причорномор'я: історія та сучасність", приуроченої до 30-річчя Незалежності України, 

НУК ім. адм. Макарова, м. Миколаїв. 

• IV Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції "Бібліотеки і 

суспільство: рух у часі і просторі", Наукова бібліотека Харківського національного 

медичного університету, м. Харків. 

• Всеукраїнській науково-практичній конференції "Сучасні тренди розвитку 

бібліотеки ЗВО цифрової епохи в структурі інформаційного забезпечення навчального 

процесу, наукової та дослідницької діяльності ЗВО", Наукова бібліотека НУК ім. адм. 

Макарова, м. Миколаїв. 

 

Підготовлено 4 тематичних бібліографічних покажчика: 

1. Факультет екологічної та техногенної безпеки. 

2. Навчально-науковий гуманітарний інститут НУК. 

3. Факультет морського права. 

4. Факультет економіки моря. 

 

Підготовлено 3 вебліографічних покажчика (вебнавігатора): 

1. Відео-довідник по наукометричним БД. Вип. 5. 

2. Ресурси відкритого доступу. Вип. 9. 

3. Морегосподарський комплекс Причорноморського регіону України. 

Проведено дослідження: 

•  Моніторинг публікаційної активності здобувачів наукових ступенів доктора, 

кандидата наук, PhD в НУК ім. адм. Макарова; 

•  Бібліометричний аналіз публікацій науковців у журналах відкритого доступу як 

інструмент підвищення публікаційної активності вишу; 

•  "Життя в екосистемі: ставлення здобувачів освіти до питань охорони довкілля"; 

•  Моніторинг рівня сформованості медіаграмотності студентів. 

       

Підготовка регламентуючих документів 

Протягом 2021 р. перероблено "Правила користування НБ НУК ім. адм. 

Макарова" та посадові інструкції співробітників. 

Підготовка організаційно-розпорядчих документів 

Підготовлено та введено в дію ""Інструкцію з установки та використання 

мобільного додатка "LibClient"" (УФД/Бібліотека, ОПМ "Android"). 
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Професійне навчання 

В рамках заходів системи підвищення професійної компетентності бібліотечних 

фахівців Науковою бібліотекою НУК, як обласним методичним центром бібліотек ЗВО 

м. Миколаєва,  було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

"Сучасні тренди розвитку бібліотеки ЗВО цифрової епохи в структурі 

інформаційного забезпечення навчального процесу, наукової та дослідницької 

діяльності ЗВО". Захід проходив у форматі онлайн на платформі Zoom. У роботі 

професійного форуму взяли участь понад 60 учасників, це керівники та провідні фахівці 

книгозбірень закладів вищої освіти України, м. Миколаєва, публічних бібліотек, науково-

педагогічні працівники та представники видавництв України. 

Було представлено багато доповідей та виступів, присвячених нагальним питанням 

функціонування бібліотек ЗВО, в яких учасники презентували результати практичного 

досвіду та наукових досліджень. 

Актуальною формою підвищення кваліфікації є участь в онлайн-конференціях, 

семінарах та вебінарах.  Співробітники книгозбірні взяли участь в онлайн-конференціях 

(форма участі – слухач): 

• Міжнародній науково-практичній конференції "Епоха цифрових трансформацій: 

ідеї, простір, майбутнє" (НБ Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова); 

• ХІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Бібліотека і книга в 

контексті часу" (ВГО Українська бібліотечна асоціація та Національна бібліотека 

України ім. Я. Мудрого); 

• Науково-практичній конференції "Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-

комунікативних процесах: тенденції та перспективи" (НБ Національного університету 

"Острозька академія"); 

онлайн-семінарах: 

•  "Бібліотека. Інформація. Суспільство" (ДНТБ України); 

• "Формування бібліотечно-інформаційних ресурсів: ефективне партнерство" 

(ДНТБ України); 

• "Збереження інформаційних ресурсів бібліотеки: сьогодення і перспективи" 

(ДНТБ України); 

• "Альтернатива друкованій продукції – електронне видання" (НБ Одеського 

національного університету ім. І. І. Мечникова); 

• інтелект-форумі "ОдесаБібліоСаміт" (Одеська національна наукова бібліотека); 

• онлайн-марафоні "Цифрова грамотність людей та спільнот" (ВГО Українська 

бібліотечна асоціація;  Секція працівників публічних бібліотек; Міністерство цифрової 

трансформації України);  

• серії онлайн-лекцій на тему "Академічна доброчесність та цифрові рішення у 

сфері науки", присвячених Дню науки в Україні; 

• онлайн курсі про відновлювану енергетику "Зелене світло для Землі" (студія 

онлайн освіти EdEra); 

• ХІІ Львівському міжнародному бібліотечному форумі. 
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Працівники бібліотеки мали можливість краще оволодіти особливостями пошуку 

інформації в електронних колекціях та базах даних провідних видавництв світу, 

прослухавши вебінари: 

• "Серії вебінарів українською від Clarivate";  

• "Познайомтесь з академічними базами даних EBSCO" (EBSCO Information 

Services); 

• "Знайомтесь, академічні бази даних EBSCO! "; 

• Серії онлайн-тренінгів та семінарів Elsevier для України (Elsevier) та інші. 

(Всього прослухано 30 вебінарів та отримано відповідні сертифікати).  

В умовах карантину  фахівці книгозбірні навчались на медіакурсах ("Діджитал-

комунікації", "Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів", "Наукова 

комунікація в цифрову епоху", "Культура і креативність" та опановували цифрові 

навички з новим сучасним форматом – освітніми серіалами Національної онлайн-

платформи з цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта". 
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3. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2021 РІК 
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3.1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НУК 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

протягом усієї історії свого існування готує високоякісних фахівців, як для вітчизняного, 

так і закордонного кораблебудування. На цей час в університеті працюють 79 докторів 

наук, 106 професорів, 274 кандидатів наук та доцентів. 

До складу університету входять науково-дослідний інститут корабельної інженерії 

та науково-дослідний центр кораблебудування. 

Науково-дослідна частина складається із п’яти секторів, а саме: науково-

організаційного, науково-технічної інформації, інтелектуальної власності, метрології та 

стандартизації. В НДЧ сформована організаційна структура, що складається з восьми 

науково-дослідних інститутів, а саме: «Енергетики та машинобудування», «Підводної 

техніки», «Сучасних проблем автоматики і електротехніки», «Управління проектами та 

програмами», «Аеродинаміки, міцності і проектування суден», «Паяння та зварювання 

тиском у вакуумі», «Проблем екології та енергозбереження», «Інфраструктурних 

проектів», а також центр «Економічних досліджень та управлінського консалтингу». 

НДІ «Енергетики та машинобудування» у своєму складі містить сім центрів: 

«Плазмохімічних технологій в енергетиці», «Удосконалення суднових енергетичних 

установок», «Інтенсифікації тепломасообміну», «Перспективних енергетичних 

технологій», «Фундаментально-прикладних проблем редукторобудування», 

«Тригенераційних технологій та життєзабезпечення», «Прикладних проблем інженерної 

механіки та технології машинобудування». 

НДІ «Проблем екології та енергозбереження» містить п’ять центрів: «Моніторингу 

параметрів навколишнього середовища», «Піролізних технологій», «Енергозберігаючих 

технологій», «Водоочищення та водопідготовки», «Еколого-економічних досліджень».  

НДІ «Інфраструктурних проектів» містить два центри, а саме: «Прикладних 

досліджень в енергетиці» та «Прикладних проблем регіонального розвитку». 

 

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НУК 

1. Суднобудування, кораблебудування та техніка дослідження Світового океану. 

2. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства (металеві конструкційні матеріали; 

керамічні, композиційні, монокристалічні та плівкові матеріали різного функціонального 

призначення); 

2. Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в енергетиці (енергетична 

ефективність та енергозбереження); 

3. Фізико-технічні проблеми енергетики (екологічні проблеми в енергетиці); 

4. Інформаційні та комутаційні технології (управління проектами та програмами; 

аналіз і синтез систем керування технічними та екологічними процесами, зокрема з 

невизначеністю); 

5. Енергетика та енергоефективність (енергоефективні перетворювачі 

електроенергії; дослідження морехідних якостей суден, умов та методів їх забезпечення 

на етапі проектування суден та інших плавучих споруд). 
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КІЛЬКІСТЬ ВИКОНУВАНИХ РОБІТ ТА ОБСЯГИ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ ЗА 

ОСТАННІ ТРИ РОКИ 

Категорії робіт 2019 2020 2021 

к-сть  Обсяг робіт к-сть  Обсяг робіт к-сть  Обсяг робіт 

Фундаментальні 

дослідження 
4 1488,1 2 1091,8 1 609,3 

Прикладні 

дослідження і 

розробки  

7 3033,3 4 1786,9 4 2348,3 

Наукові об’єкти, що 

становлять 

національне 

надбання 

1 157 1 230,0 1 250,0 

Господарчі 

договори, 

конференції, гранти 

(молоді вчені) 

18 (11) 1168,6 14 (9) 462,3 14 (6) 490,03 

Проекти 

міжнародного 

співробітництва 

2 280 2 260,0 0 0 

Разом 25 6127,0 18 3831,0 12 3697,63 

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 

Кадровий склад НУК: 

2017 р. – 605 ос., у т.ч. кандидати наук – 270 ос., доктори наук – 57 ос. 

2018 р. – 544 ос., у т.ч. кандидати наук – 279 ос, доктори наук –  62 ос. 

2019 р. – 631 ос., у т.ч. кандидати наук – 262 ос, доктори наук –  60 ос. 

2020 р. – 619 ос., у т.ч. кандидати наук – 270 ос, доктори наук – 59 ос. 

2021 р. –  504 ос., у т.ч. кандидати наук – 274 ос, доктори наук – 79 ос. 

 

Згідно з «Перспективним планом розвитку НУК» університет продовжував 

діяльність з підготовки науково-педагогічних кадрів, як для власних потреб, так і для 

українських та зарубіжних підприємств. 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів здійснюється через 

докторантуру та аспірантуру з технічних наук у спеціалізованих вчених радах: 

Д38.060.01 (05.05.03 – Двигуни та енергетичні установки; 05.13.22 – Управління 

проектами та програмами); 

Д38.060.01 (05.08.03 – Конструювання та будування суден; 05.03.06 – Зварювання 

та споріднені процеси і технології). 

 

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 25 березня 2021 №372 

за результатами державної атестації закладів вищої освіти, що належать до сфери 

управління Міністерства освіти і науки України, в частині провадження ними наукової 
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(науково-технічної) діяльності за науковими напрямами та експертного висновку щодо 

результатів експертного оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти за 

науковим напрямом «технічні науки» Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова віднесено до кваліфікаційної групи «В». 

 

3.2. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ДОГОВОРІВ СПІВПРАЦІ НУК У 2021 РОЦІ 

 
№ № теми Науковий об’єкт, що становить національне 

надбання 

Наук. керівник 

1 1655 
«Надвисоковакуумний універсальний 

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

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

№ № 

теми 

Назва НДДКР Номер держреєстрацiї 

Категорiя роботи  

Підстава до 

виконання -

дата, № 

документу 

Терміни  

виконання 

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-

економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності 

України у світі та сталого розвитку суспільства і держави. Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-

математичних і технічних наук 

1 2237 

«Комплексні дослідження зв'язку між 

параметрами міжчастинкової взаємодії та 

макроскопічними властивостями класичних і 

квантових систем» 

№ держреєстрації: 0120U102051 

Фундаментальна робота 

Ушкац Михайло Вікторович, 

проф., д-р фіз.-мат. наук 

10.04.2020 

№ 499 

03.02.2020 

№ 115 

2020 

2022 

Енергетика та енергоефективність. Енергоефективні технології на транспорті 

2 2193 

«Теоретичні основи створення двопаливних 

газотурбінних камер згоряння з плазмовим 

супроводом» 

№ держреєстрації: 0119U002105 

Прикладна робота 

Сербін Сергій Іванович,  

проф., д-р техн. наук 

05.02.2019 

№ 129 

31.01.2019 

№ 96 

2019 

2021 

3 2270 

«Розробка засобів суднових систем генерації та 

перетворення електроенергії для підвищення 

енергоефективності та поліпшення 

електромагнітної сумісності» 

№ держреєстрації: 0121U112133 

Науково-технічна (експериментальна) розробка 

Павлов Геннадій Вікторович, 

проф., д-р техн. наук 

14.06.2021 

№ 672 

04.06.2021 

№ 623 

2021 

2022 
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4 2271 

«Науково-технічні основи 

енергожиттєзабезпечення суден морського 

флоту та кораблів берегової охорони» 

№ держреєстрації: 0121U112132 

Прикладна робота 

Радченко Микола Іванович, 

проф., д-р техн. наук 

14.06.2021 

№ 672 

04.06.2021 

№ 623 

2021 

2022 

     

Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; 

матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології 

5 2258 

«Новітні технології створення функціональних 

напилених покриттів у суднобудуванні» 

№ держреєстрації: 0121U100406 

Науково-технічна (експериментальна) розробка 

Карпеченко Антон Анатолійович, 

доц., канд. техн. наук 

22.01.2021 

№ 93 

04.12.2020 

№ 1537 

2021 

2023 

 

ТЕМАТИКА ГОСПОДАРЧИХ ДОГОВОРІВ 2021 

 

№ № 

теми 

Назва договору Науковий 

керівник 

Замовник 

1 1731 До повного виконання Блінцов B.C. Укроборонпром 

2 2105 Визначення вібраційних характеристик 
робочих лопаток компресору та 

турбіни ГТД ДА 32 

Ткач М.Р. НПКГТ «Зоря-

Машпроект» 

3 2189 Розробка методики проектного 

розрахунку буксированого підводного 

апарату 

Блінцов В.С. ТОВ «Гідрограф» 

4 2197 Розробка комплекту робочої 

конструкторської документації на 

малогабаритний бускирований  

підводний апарат 

Блінцов В.С. ТОВ «Каскад 

Спепстрой» 

5 2233 Модернізація системи енергоживлення 

телекерованого підводного апарату 

Блінцов В.С. ТОВ «Гідрограф» 

6 2259 Виготовлення акустичних 
перетворювачів для ультр… 

Сатанов- 

ський В.В. 

ТОВ 

«Діагностика і 

контроль» 

7   2260 Розробка конструкторської 

документації на створення буксир. 

підводного апарату 

Блінцов В.С. ТОВ «Гідрограф» 

8   2266 Ескізний проектвантажного 

саморухомого підводного носія 

Блінцов В.С. ФОП ЗайцевВ.О. 

9  2280 Розробка конструкторської 

документації на створення приладу для 

вимірювання динамічних 

характеристик….. 

Блінцов В.С. ТОВ «Гідрограф» 

  

10 

2281 Визначення опору буксиру, баржо-

буксирноих составів та виконання 

Король Ю.М. ФОП Дєдов С.М. 
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робіт з проектування рушійного 

комплексу буксира проєкту Т2012 

11 2268 Розробка квесту як інструменту 

застосування сучасних смарт-

технологій в туризмі» 

Іртищева І.О. ФОП Євтушенко 

О.В. 

 12 2283 Малий дослідний басейн для 

дослідження плавучості , остійності, 

непотоплюваності та вільних бортових 

коливань судна на тихій воді 

Нєкрасов В.О. Державний 

університет 

інфраструктури 

та технологій 

13 2284 Спосіб утилізації шламів методом 

фіто-біологічної ремедіації 

Трохименко Г.Г. ТОВ НВП 

«Карат-біо» 

14 2286 Виготовлення технічних оболонок до 

бонових загороджень 

Ястреба О.П. ТОВ «Екотехніка 

 

ПЕРЕЛІК ДОГОВОРІВ СПІВПРАЦІ НУК У 2021 РОЦІ 

№ № 

теми 

Назва договору Науковий керівник Замовник  

1 1828 План взаємодії з МНС України у 

Миколаївській області 

Блінцов В.С. МНС України у 

Миколаївській 

області 

2 1846 Розвиток науково-дослідних робіт Потай І.Ю. Національний 

лісотехнічний 

університет (Львів) 

3 1969 Спільні дослідження у галузі 

морського приладобудування та 

робототехніки 

Блінцов В.С. ТОВІ «Посейдон 

Євро Плюс» 

4 1999 Співпраця у сферах освіти та 

науково-технічної діяльності 

Дубовий О.М. Інститут проблем 

матеріалознавства 

НАНУ 

5 2020 Спільна діяльність за 

домовленістю 

Хачатуров Е.Б. ДП «НДП-КІ 

морського флоту 

України» 

6 2040 Планування, організація і 

виконання НДР у сфері цивільного 

захисту 

Михайлюк В.О. Головне управління 

ДСНС України у 

Микол.обл. 

7 2052 Меморандум про партнерство та 

співробітництво 

Блінцов В.С. Державний концерн 

Укроборонпром 

8 2096 Співпраця у сфері науково-

технічної та навчальної 

діяльності 

Ремешевська І.В. ТОВ 

«Аргопромислова 

компанія Євгройл» 

9 2170 Об’єднання вкладів учасників Хачатуров Е.Б. ТОВ НЦФМТ 

10 2175 Організація оперативного 

впровадження у науковий прогрес 

новітніх технологій 

Блінцов В.С. НДІ ЗСУ 

«Державний 

океанаріум» 

11 2177 Двостороння співпраця у галузі 

підготовки спеціалістів 

Мочалов О.О. Відділ освіти 

Чорноморської 

міської ради 
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12 2185 Організація оперативного 

впровадження у науковий процес 

новітніх технологій 

Блінцов В.С. Інститут ВМС НУ 

«Одеська морська 

академія» 

13 2188 Розробка і освоєння дуальної 

освіти  для створення сучасних 

інтерактивних методик 

Хачатуров Е.Б. Навчальний центр 

ВМС ЗС України 

14 2186 Протокол о намерении 

проектирования КС на природном 

газе 

Сербин С.И. ХИИСКТ 

15 2188 Співпраця у розвитку і освоєнні 

нових навчально-освітніх програм 

Хачатуров Е.Б. Навчальний центр 

ВМС ЗС України 

16 2200 Проведення моніторингу існуючих 

технологій та техніки…. 

Хачатуров Е.Б. Миколаївська верф 

ТОВ «Смарт 

Морітайм Груп» 

17 2209 Налагодження відносин та 

створення у галузі навчання, 

виховання , н-технічної діяльності 

та професійної підготовки 

Хачатуров Е.Б. Державний науково-

дослідний центр 

НВС Уераїни 

18 2217 Совместная разработка и 

реализация моделей 

взаимодействия образ. 

учереждений 

Ткач М.Р. Беларусский 

университет 

транспорта 

19 2218  Співробітництво у сфері науково-

технічної діяльності 

Проскурін А.Ю. ТОВ 

«Енерготехнологія» 

20 2221 Управління проектами з 

економічною оцінкою концепцій 

безекіпажних морських 

технологій екологічного 

моніторингу акваторій  

Надточій В.А. Херсонська філія 

21 2222 Техніко-економічне обгрунтування 

проектів БНС для екологічного 

моніторінгу акваторій  

Надточій В.А. Херсонська філія 

22 2223 Безекіпажне надводне судно для 

екологічного моніторингу 

акваторій 

Надточій В.А. Херсонська філія 

23 2224 Меморандум про наміри у 

створенні Кластеру морського 

сервісу 

Трушляков Є.І.  

24 2227 Спільні дослідження, розроблення 

та реалізація підводних 

технологій 

Блінцов В.С. ТОВ «Каскад-Ника» 

25 2235 Координація тематики та 

напрямів  спільних наукових 

досліджень 

Іртищева І.О. Миколаївський фонд 

розвитку 

26 2236 Налагодження відносин та 

створення умов у галузі навчання 

Хачатуров Е.Б. Мик. НД експертно-

кримінал центр 

МВСУ 

27 2242 Забезпечення стажування 

студентів  

Хачатуров Е.Б. ФО Ярошевський 
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28 2243 Співпраця у сфері соц. Захисту 

населення 

Хачатуров Е.Б. Департамент соц. 

захисту 

29 2246 Удосконалення конструкцій та 

технологій виготовлення плавучих 

споруд 

Щедролосєв О.В. Херсонська верфь 

30 2252 Підготовка фахівців рядового 

старшинського складу 

Хачатуров Е.Б. В/ч А3163 

31 2256 Реалізація сучасних науково-

технічних досягнень спільного 

Центру дослджень сучасних 

технологій 

Хачатуров Е.Б. ТОВ Миколаївський 

глиноземний завод 

32 2261 Співпраця у сфері науково-

технічної та виробничої 

діяльності у області зварювання 

Лабарткава О.В. ТОВ НВП «Еладін» 

33 2262 Реалізація сучасних Н-Т досягнень 

та комерційна діяльність 

Хачатуров Е.Б. ДП «Адміністрація 

річкових портів 

України» 

34 2264 Створення умов у галузі навчання 

та професійної підготовки 

Хачатуров Е.Б. Миколаївський 

науково-дослідний 

експертно-

кримінологічний 

центр МВС України 

35 2265 Здійснення спільних Н/Д програм 

та проектів 

Хачатуров Е.Б. ТОВ «Артіль ЛТД» 

36 2267 Поточний стан вищої освіти в 

Україні та перспективи її 

розвитку на засадах дуальності 

Жукова О.Ю. ТОВ «Сі-Джоб» 

Миколаїв 

37 2269(

2277) 

Спільні дослідження у галузі 

підвищення ефективності 

Ольшевський С.І. ТОВ «НХТ_Полюс» 

38 2278 Розвиток взаємовигідного 

співробітництва 

Казимиренко Ю.О. ТОВ «Паритет» 

39 2279 Надання послуги з підвищення 

кваліфікації персоналу 

Хачатуров Е.Б. ТОВ Миколаївський 

глиноземний завод 

40 2287 Спільні дослідження в області 

зварювання та споріднених 

процесів 

Карпеченко А.А. Суднобудівний 

учбовий центр 

зварювальної 

техніки 

41 2288 Спільні дослідження в області 

зварювання та споріднених 

процесів 

Карпеченко А.А. ТОВ «Юг-

Промсервіс» 

42 2289 Спільні дослідження в області 

зварювання та споріднених 

процесів 

Карпеченко А.А. ТОВ 

«Судноремонтне 

підприємство 

«Парус» 
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ПЕРЕЛІК ІНІЦІАТИВНИХ (КАФЕДРАЛЬНИХ ТЕМ), ЩО ДІЮТЬ У 2021 РОЦІ 

№ 
№ 

теми 
Назва договору 

Науковий 

керівник 
Кафедра НУК 

1 2208 Інститунальні та організаційно-економічні 

передумови розвитку море-господарського 

комплексу України  

№держ.реєстр.0119 U103709 

Гурченков 

О.П., 

Єфімова Г.В 

Кафедра 

організації 

виробництва, 

економічної 

політики і безпеки 

2 2210 Інформаційні технології у STEM-концепції 

для ЗВТО суднобудівного профілю 

№держ.реєстр. 0119 U103952 

Дудченко 

О.М. 

Херсонська філія 

3 2211 Використання моделі L₰D в комп’ютерно - 

інформаційному забезпеченні електро-

технічних дисциплін  №держ.реєстр. 

0119 U103957 

Гучек П.Й. Херсонська філія 

4 2221 Управління проектами та економічна 

оцінка концепцій безекіпажних морських 

технологій економічного моніторингу 

акваторій       

№держ.реєстр. 0119 U103937 

Надточій 

А.В. 

Херсонська філія 

5 2222 Техніко-економічне обгрунтування 

створення БНС(без-екіпажне надволне 

судно) для екологічного та 

природоохоронного моніторингу акваторій 

держ.реєстр.0119 U103833 

Надточій 

В.А. 

Херсонська філія 

6 2223 Безекіпажне надводне судно для 

екологічного моніторингу акваторій       

№держ.реєстр.  0119 U103954 

Надточій 

А.В. 

Херсонська філія 

7 2229 Розробка заходів та технологій захисту 

довкілля від забруднень 

№ держ.реєстр.  0120 U100038 

Трохименко 

Г.Г. 

Кафедра екології 

та 

природоохоронних 

технологій 

8 2239 Розвиток корпоративної інформ. системи в 

управлінні регіональним кластером…. 

35№ держ.реєстр.  0120 U101594 

Фатєєв М.В. Кафедра 

менеджменту 

9 2244 Розробка зубчастих передач….. 

на реєст. 

Попов О.П. Кафедра міцності 

10 2248 Соціально-економічна адаптація закладів 

вищої освіти Ураїни до змін зовнішнього 

середовища 

№ держ.реєстр.  0120 U104566 

Ломоносова 

О.Е. 

Херсонська філія 

НУК 

11 2249 Стратегічні напрями розвитку  

національної інноваційної системи в Україні 

№ держ.реєстр.  0120 U104567 

Руснак А.В. Херсонська філія 

НУК 
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12 2250 Дослідження показників ефективності СЕУ 

при використанні комплексної утилізації 

енергії 

№ держ.реєстр.  0120 U1 на реєстрації 

Шалапко 

Д.О. 

Херсонська філія 

НУК 

13 2251 Оптимізація процесів газообміну у 

двотактних ДВЗ 

№ держ.реєстр.  0120 U1 на реєстрації 

Уваров В.А. Херсонська філія 

НУК 

14 2253 Створення теоретичних та практичних 

засад поліпшення техніко-економічних 

показників ДВЗ 

№ держ.реєстр.  0121 U112073 

Гогоренко О. Кафедра   ДВЗ 

15 2263 Історико-соціальні аспекти розвитку 

олімпійського руху та олімпійської освіти в 

Миколаївській області 

№ держ.реєстр.  0121 U111039 

Марцинків-

ський І.Б. 

Кафедра теорет. 

основ олімпійського 

та    проф. спорту 

16 

 

 

2272 Дослідження впливу рослинних олій на 

контактні поверхні двигунів 

№ держ.реєстр.  0121 U111168 

Нестеренко 

В.В. 

Первомайська філія 

17 2273 Дослідження впливу альтернативних рідких 

палив н-а ефективні, ресурсні та екологічні 

показники малот. дизельного двигуна № 

держ.реєстр.  0121 U111169 

Доценко 

С.М. 

Первомайська філія 

18 

 

2274 Актуальні проблеми соціальної комунікації 

на сучасному етапі розвитку українського 

суспільства 

№ держ.реєстр.  0121 U111780 

Ватуля 

Ю.О. 

Херсонська філія 

19 2275 Формування і обгрунтування підходів і 

передумов створення системи управління 

№ держ.реєстр.  0121 U111781 

Ревенко Н.Г. Херсонська філія 

20 2276 Управління логістичним потенціалом у 

контексті інноваційного розвитку регіону 

№ держ.реєстр.  0121 U112277 

Мігай Н.Б. Первомайська філія 

21 2277 Цифрова економіка як чинник соціально-

економічного розвитку регіону 

№ держ.реєстр.  0121 U112225 

Філіпішина 

Л.М. 

Первомайська філія 

22 2282 Прикладні аспекти дослідження 

функціональних і структурних типів мовних 

засобів і мовлених ситуацій в сучасному 

інформаційному просторі 

№ держ.реєстр.  0121 U112881 

Дубова О.А., 

Філіппова 

Н.М. 

Кафедра 

прикладної 

лінгвістики 
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КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ПРОЄКТІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА ПРИКЛАДНИХ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ 

(ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОЗРОБОК У 2022 РОЦІ 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.11.2020 № 1362 

«Про проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок», листа 

МОН від 24.11.2020 №1/9-649 та змін до наказу від 03.11.2020 №1362, внесених наказом 

МОН від 29.09.2021 № 1028 на конкурсний відбір проєктів фундаментальних та 

прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, 

виконання яких розпочнеться у 2022 році за рахунок коштів державного бюджету від 

університету подано 2 проєкти, а саме: 

У секцію «Авіаційно-космічна техніка і транспорт» за пріоритетним напрямом 

розвитку науки і техніки «Енергетика та енергоефективність» подано проєкт 

«Методологічні основи проектування енергоефективних суден службово-

допоміжного та технічного флоту», науковий керівник: д-р техн. наук, проф. 

НЄКРАСОВ Валерій Олксандрович; 

У секцію «Енергетика та енергоефективність» за пріоритетним напрямом розвитку 

науки і техніки «Енергетика та енергоефективність» подано проєкт «Термохімічна 

технологія для газотурбінних енергетичних модулів, що працюють на воднемісних 

газах і воді», науковий керівник: д-р техн. наук, проф. СЕРБІН Сергій Іванович. 

 

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) 

РОЗРОБОК ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА 2022-2023 Р.Р. 

Подано проєкт на конкурсний відбір науково-технічних (експериментальних) 

розробок за державним замовленням на 2022-2023 р.р. «Підвищення надійності 

військових захисних споруд та критичних об’єктів морської інфраструктури 

шляхом модифікації залізобетону волокнистим наповнювачем», науковий керівник: 

д-р техн. наук, проф. КОРОСТИЛЬОВ Леонтій Іванович. 

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Подані заявки на конкурс спільних Українсько-Китайських науково-дослідних 

проєктів на 2021–2022 роки на теми: 

1. Трушляков Є.І. / Wen Huabing («Jiangsu University of Science and Technology») 

«Розробка інноваційних енергозаощаджувальних систем кондиціювання 

зовнішнього повітря та методології їх раціонального проектування» / «Development 

of innovative energy saving ambient air conditioning systems and methodology of their rational 

designing» 

2. Радченко М.І. / Zongming Yang («Jiangsu University of Science and Technology») 

«Підвищення ефективності систем охолодження повітря на вході газових 

турбін шляхом застосування холодильних машин комбінованого типу та їх 

раціональне проектування» / «Enhancing the efficiency of gas turbines intake air cooling 

systems by application of combined chillers and their rational designing» 
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3. Бондаренко О.В. / Wang Zhidong («Jiangsu University of Science and Technology») 

«Методика визначення характеристик стаціонарних ескортних операцій 

інтелектуального буксира» / «A methodology for determining characteristics of stationary 

escort operations performed by an intelligent tug» 

4. Нєкрасов В.О. / Kun Liu («Jiangsu University of Science and Technology») 

«Дослідження льодових навантажень при русі судна та застосування його 

результатів в проектуванні корпусних конструкцій» / «Research on the Dynamic 

Response of Ship Structure in Ship-ice Interaction and Its Application in Structural Design 

against Ice Loads» 

5. Карпеченко А.А. / Lu Sheng («Jiangsu University of Science and Technology») 

«Формування та дослідження напилених композиційних покриттів з 

підвищеними функціональними властивостями» / «Formation  and investigation of 

composite sprayed coatings  with increasing functional properties» 

6. Лабарткава А.В. / Mingfang Wu («Jiangsu University of Science and Technology») 

«Вивчення спеціального процесу паяння металокераміки  Ti (C,N) зі сталлю 

40Cr» / «Study of special brazing process for Ti(C, N) metallic ceramic /40Cr steel joint» 

7. Обрубов А.В. / Zhang Yuanliang («Jiangsu Ocean University») 

«Інформаційна структура в фізичній системі (ІС-ФС) – нова концепція 

побудови електроенергетичної системи» / «Information structure of physical system 

(ISoPS) – new concept of construction of electrical power system» 

8. Харитонов Ю.М. / Quanming Miao («Jiangsu Ocean University») 

«Розробка суднових теплоакумулюючих енергетичних установок для 

підводних апаратів» / «Development of ship heat storage power plants for underwater 

vehicles» 

9. Бондаренко О.В. / Li Hongyu («Shandong University of Science and Technology») 

«Дослідження основних характеристик та управління рухом 

багатофункціонального безекіпажного судна з малою площею ватерлінії» / «Research 

on Overall Performance and Control of Multi-functional SWATH Unmanned Surface Vehicle» 

10. Бурдун Є.Т. / Liu Lu («Jiangsu University») 

«Модифікування епоксидної смоли оксидом графену для легковагових 

матеріалів плавучості для підводних засобів засвоєння ресурсів океану» / «Graphene 

oxide modified epoxy resin based lightweight buoyance materials for underwater means of 

ocean resources development» 

11. Сербін С.І. / Daifen Chen (Jiangsu University of Science and Technology) 

«Інноваційна термохімічна система для суднової енергетики» / Innovative 

thermochemical system for marine energetics 

 

Подано заявку на конкурс спільних Українсько-Польських науково-дослідних 

проєктів для реалізації в 2022–2023 р.р.: 

Сербін С.І. / Jerzy Kowalski  (Gdańsk University of Technology) 

«Енергоефективна і екологічно чиста термохімічна технологія для 

нафтогазових плавучих установок» / Energy efficient and environmentally friendly 

thermochemical technology for oil and gas floating units 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

68 
 

 

3.3. МОЛОДІ ВЧЕНІ 

 

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ПРОЄКТІВ НАУКОВИХ РОБІТ ТА НАУКОВО-

ТЕХНІЧНИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОЗРОБОК МОЛОДИХ УЧЕНИХ У 

2022 РОЦІ 

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

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

Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів 

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

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

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

рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними», 

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

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

освіти і науки України від 29.09.2021 № 1027 від НУК подано 4 проєкти наукових робіт, 

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

виконання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у 2022 р., а саме: 

- «Моделювання інформаційно-культурного простору як базису інклюзивного 

збалансованого економічного зростання егіонів», наук. кер., доктор екон. наук, 

професор кафедри менеджменту Крамаренко Ф.Ю. 

- «Новітні установки акумулювання та регенерації енергії об’єктів 

альтернативної енергетики», наук. кер., канд. техн. наук, доцент кафедри ДВЗ та ТЕ 

Проскурін А.Ю. 

- «Розвиток методів проектування інтелектуальних високоефективних систем 

автоматичного групового керування мобільними роботами на основі технологій 

інтернету речей», наук. кер.канд. техн. наук каф. комп’ютерізованих систем управління  

Герасін О.С.  

- «Технології глибокої утилізації теплоти енергоустановок з використанням 

ефекту «мікровибухів» водоналивних емульсій для суден і кораблів», наук. кер. 

докторант, к.т.н. Корнієнко В.С. 

Відповідно до наказу МОН України №1537 від 04.12.2020 «Про затвердження 

переліку проєктів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок 

молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових 

установах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, які 

пройшли конкурсний відбір та фінансування яких розпочнеться з січня 2021 року за 

рахунок коштів Державного бюджету України» проєкт «Новітні технології створення 

функціональних напилених покриттів у суднобудуванні» пройшов конкурсний відбір 

із з терміном виконання з 01.01.2021 по 31.12.2023 та отримав фінансування (науковй 

керівник проєкту кандидат технічних наук, доцент Карпеченко Антон Анатолійович, 
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відповідальний виконавць проєкту кандидат технічних наук Бобров Максим 

Миколайович). 

СТИПЕНДІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

Відповідно до Постанови президії Комітету з Державних Премій України в галузі 

науки і техніки від 25.10.21 року №01-19/128, листів директорату науки та інновацій від 

04.03.21 №7/140-21 та Міністерства освіти і науки України від 23.04.21 № 1/11-2856 

стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 2021-2022р.р. призначено: 

ВІННИЧЕНКО Ірині Леонідівні – канд. техн. наук, доценту кафедри 

комп’ютеризованих систем управління;  

ГЕРАСІНУ Олександру Сергійовичу – канд. техн. наук, старшому викладачу 

кафедри комп’ютеризованих систем управління;  

ТОПАЛОВУ Андрію Миколайовичу – канд. техн. наук, старшому викладачу 

кафедри комп’ютеризованих систем управління. 

 

ПРЕМІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

Відповідно до постанови Верховної Ради України року за №1918-IX від 1 

грудня 2021 р. Премію Верховної Ради України молодим вченим (робота 

«Комплексна автоматизація та підвищення енергоефективності процесів 

судноремонту на основі сучасних інтелектуальних керуючих систем») присуджено 

співробітникам Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 

а саме: 

БЛІНЦОВУ Олександру Володимировичу – д-р. техн. наук, професору, завідувачу 

кафедри комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки; 

ВІННИЧЕНКО Ірині Леонідівні – канд. техн. наук, доценту кафедри 

комп’ютеризованих систем управління; 

ГЕРАСІНУ Олександру Сергійовичу – викладачу кафедри комп’ютеризованих 

систем управління; 

ТОПАЛОВУ Андрію Миколайовичу – викладачу кафедри комп’ютеризованих 

систем управління. 

 

ПРЕМІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ  

Відповідно до Указу Президента України за №659/2021 від 16 грудня 2021 р. на 

підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Премію 

Президента України для молодих вчених (робота «Інноваційні технології 

підвищення надійності, енергетичної ефективності та екологічності суднових 

енергетичних установок») присуджено співробітникам Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова, а саме: 

САВЕНКОВУ Олегу Ігоровичу – старшому викладачеві кафедри кондиціонування 

та рефрижерації; 

БАРАБАНОВІЙ Юлії Євгенівні – докторові філософії, науковому співробітникові; 
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МОСКОВКУ Олексію Олексійовичу – асистентові кафедри експлуатації суднових 

енергетичних установок та теплоенергетики; 

ПИРИСУНЬКУ Максиму Андрійовичу – викладачеві кафедри суднового 

машинобудування та енергетики Херсонської філії 

 

ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ – 

ДОКТОРІВ НАУК 

Подано роботу «Форсайт як методологія відображення кораблебудування 

України» на присудження іменної стипендії Верхочної Ради України для молодих вчених 

– докторів наук на 2022 рік. Науковий керівник –ЧЕРНОВА Людмила Олександрівна. 

 

3.4. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова виступив в 

якості базового закладу вищої освіти при проведенні II туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей «Управління спортивно-

оздоровчою діяльністю» 2020/2021 н.р. 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.07.2021р. за №865 

«Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» переможцями від НУК за двадцяти 

вісьмома галузями знань стали 62 здобувачі вищої освіти з 59 роботами (серед них – 40 

студентів НУК, 20 студентів Херсонської філії НУК та 2 Первомайської філії НУК).  

Другий рік поспіль НУК входить до ТОП-10 ЗВО України за кількістю 

переможців вказаного конкурсу.  
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Міський конкурс зі спортивного програмування «Кубок К.В. Кошкіна» 

Захід спрямований на популяризацію програмування як засобу інтелектуального 

дозвілля, розвитку та комунікації студентів, випускників ЗВО, школярів та усіх 

бажаючих. Програмісти змагалися у трьох номінаціях: "Учень", "Студент", 

"Професіонал".  

Цьогоріч в «Кубку К.В. Кошкіна» взяли участь близько 60 осіб із різних регіонів 

України. Географія конкурсу –Миколаїв, Миколаївська область, Запоріжжя, Бердянськ, 

Львів та Київська область. 
 

3.5. ОХОРОННІ ДОКУМЕНТИ НА ВИНАХОДИ, КОРИСНІ МОДЕЛІ 

Отримано 22 охоронних документи та подано 10 заявок на отримання патентів на 

винаходи і корисні моделі.  

СТАТИСТИКА ОХОРОННИХ ДОКУМЕНТІВ НУК за 2017-2021 р.р. 
Рік Патентів на 

винахід 

Патентів на 

корисну 

модель 

Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на 

службовий твір 

Всього охоронних 

документів 

2017 5 30 0 35 

2018 2 18 3 23 

2019 5 44 1 50 

2020 3 16 5 24 

2021 1 16 5 22 
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ОХОРОННІ ДОКУМЕНТИ 2021 РОКУ  

1. Патент на к/м № 146314 Україна. МПК B23B 27/04. Автоколивальний відрізний 

різець з модернізованою ріжучою частиною / Шумілов О.П., Чистовський Ю.І. – u 2020 

05098; заявл.06.08.2020; опубл.10.02.2021, Бюл. № 6. [ІЕД 0122090221]. 

2. Патент на к/м № 146324 Україна. МПК F26B 3/06. Барабанна сушарка /  

Шаповалов Ю.О., Семенов М.М., Соломонюк Д.М., Проскурін А.Ю. – u 2020 06195; 

заявл.25.09.2020; опубл.10.02.2021, Бюл. № 6. [ІЕД 0132090221]. 

3. Патент на к/м № 146325 Україна. МПК F24D 3/10. Акумулятор теплоти / 

Шаповалов Ю.О., Семенов М.М., Соломонюк Д.М., Проскурін А.Ю. – u 2020 06203; 

заявл.25.09.2020; опубл.10.02.2021, Бюл. № 6. [ІЕД 0133090221]. 

4. Патент на к/м № 146326 Україна. МПК G01B 9/02. Пристрій з підвищеною 

завадостійкістю для дослідження коливань конструкції методом електронної спекл-

інтерферометрії / Ткач М.Р., Золотий Ю.Г., Проскурін А.Ю., Галинкін Ю.М., Жук І.Ю., 

Бобильов І.О., Ключник В.С. . – u 2020 06205; заявл.25.09.2020; опубл.10.02.2021, Бюл. 

№ 6. [ІЕД 0134090221]. 

5. Патент на винахід № 123178 Україна. МПК B23K 35/24. Припій для паяння 

жароміцних нікелевих сплавів / Мяльніца Г.П., Квасницький В.В., Квасницький В.Ф., 

Малий О.Б., Самохін С.М., Матвієнко М.В., Бугаєнко Б.В., Бутурля Є.А. . – a 2019 01372; 

заявл.11.02.2019; опубл.24.02.2021, Бюл. № 8. [ІЕД 0338220221]. 

6. Патент на к/м № 146689 Україна. МПК H01M 8/10. Гібридна енергоустановка 

на паливних елементах / Сербін С.І., Ващиленко М.В., Чередніченко О.К., Дайфен Чен, 

Ян Зонмін. – u 2020 06485; заявл.08.10.2020; опубл.10.03.2021, Бюл. № 10. [ІЕД 

0609090321]. 

7. Патент на к/м № 147834 Україна. МПК H02M 1/08. Спосіб оптичного контролю 

періоду обертань «Tω» ротора електричних машин f1(Driv
Powerω±∆ω) і f1(Gener)/ 

Ушкаренко О.О., Дорогань О.І. – u 2020 07843; заявл.08.12.2020; опубл.16.06.2021, Бюл. 

№ 24. [ІЕД 1145140621]. 

8. Патент на к/м № 148566 Україна. МПК H02M 1/08. Спосіб коригування струму 

збудження синхронного генератора при зміні частоти його вихідної напруги і 

функціональна структура для його реалізації/ Ушкаренко О.О. – u 2020 07840; 

заявл.08.12.2020; опубл.25.08.2021, Бюл. № 34. [ІЕД 2400250821]. 

9. Патент на к/м № 148585 Україна. МПК C02F 1/20. Вакуумний деаератор / 

Шаповалов Ю.О., Семенов М.М., Соломонюк Д.М., Проскурін А.Ю., Анастасенко С.М., 

Лещенко В.Г. – u 2021 01242; заявл.12.03.2021; опубл.25.08.2021, Бюл. № 34. [ІЕД 

2420250821]. 

10. Патент на к/м № 148607 Україна. МПК C23C 4/00. Спосіб напилення 

композиційних електродугових покриттів / Карпеченко А.А., Бобров М.М, Герасін О.С., 

Слободян С.О., Михайлов М.С., Лабарткава О.В.– u 2021 02010; заявл.16.04.2021; 

опубл.25.08.2021, Бюл. № 34. [ІЕД 2446250821]. 

11. Патент на к/м №149067 Україна.Тепловий акумулятор для передпускового 

прогріву двигуна внутрішнього згорання / Луняка К.В, Клюєв О.І., Русанов С.А., Клюєва 

О.О., Коновалов Д.В. – u202102773; заявл. 26.05.2021; опубл.13.10.2021, Бюл. №4/2021.  
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12. Патент на к/м №149082 Україна. Гібридна контактна газопаротурбінна 

енергоустановка / Сербін С.К, Ващиленко М.В., Чередніченко О.К. – u202103246; заявл. 

10.06.2021; опубл.13.10.2021, Бюл. №41/2021.  

13. Патент на к/м №149083 Україна. Установка для експериментального 

дослідження статичної стійкості прямокутних пластин / Коростильов Л.І., Мартиченко 

Я.О. – u202103247; заявл. 10.06.2021; опубл.13.10.2021, Бюл. №41/2021.  

14.Патент на к/м №149717 Україна. Система керування сервоприводами / 

Савченко О.В., Слободян С.О., Білюк І.С., Шарейко Д.Ю., Фоменко А.М., Майборода 

О.В., Гаврилов С.О., Кириченко О.С., Зубарев А.А., Бугрім Л.І., Ставинський Р.А. – 

u202103713; заявл. 29.06.2021; опубл. 01.12.2021, бюл. № 48/2021. 

15.Патент на к/м №149718 Україна. Блок живлення лабораторного стенда / 

Савченко О.В., Слободян С.О., Білюк І.С., Шарейко Д.Ю., Фоменко А.М., Майборода 

О.В., Гаврилов С.О., Кириченко О.С., Зубарев А.А., Бугрім Л.І., Ставинський Р.А. – 

u202103715; заявл. 29.06.2021; опубл. 01.12.2021, бюл. № 48/2021. 

16. Патент на к/м №149719 Україна. Блок живлення систем автоматики / Савченко 

О.В., Ольшевський С.І., Білюк І.С., Шарейко Д.Ю., Фоменко А.М., Михайлов М.С., 

Тарасов І.В., Гаврилов С.О., Кириченко О.С., Ставинський Р.А., Надточій В.А. – 

u202103720; заявл. 29.06.2021; опубл. 01.12.2021, бюл. № 48/2021. 

17. Патент на к/м №149720 Україна. Лабораторний стенд по дослідженню роботи 

безконтактного двигуна постійного струму / Савченко О.В., Ольшевський С.І., Білюк І.С., 

Шарейко Д.Ю., Фоменко А.М., Майборода О.В., Савенков О.І., Гаврилов С.О., 

Кириченко О.С., Надточій А.В., Надточій В.А. – u202103721; заявл. 29.06.2021; опубл. 

01.12.2021, бюл. № 48/2021. 

18. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 109165. Нелінійне 

програмування як інструмент дослідження інноваційних систем / Руснак А.В., Савченко 

О.Г. Ломоносов Д.А. Зареєстровано 5 листопада 2021р. 

19. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 109167. Інноваційна 

політика підприємства: принципи формування та інструменти реалізації / Руснак А.В., 

Савченко О.Г. Ломоносов Д.А. Зареєстровано 5 листопада 2021р. 

20. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 109168. Сутнісна 

характеристика інновацій та інноваційних процесів / Руснак А.В., Савченко О.Г. 

Ломоносов Д.А. Зареєстровано 5 листопада 2021р. 

21. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 109169. Державне 

регулювання та підтримка інноваційної діяльності / Руснак А.В., Савченко О.Г. 

Ломоносов Д.А. Зареєстровано 5 листопада 2021р. 

22. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 109170. Застосування 

теорії ігор в стратегічному управлінні інноваційною діяльністю підприємства / Руснак 

А.В., Савченко О.Г. Ломоносов Д.А. Зареєстровано 5 листопада 2021р. 

 

ЗАЯКИ ПОДАНІ У 2021 РОЦІ НА ОТРИМАННЯ ОХОРОННИХ ДОКУМЕНІВ 

1. Заявка винахід а202102011. Пристрій для вібродіагностики конструкцій методом 

електронної спекл-інтерферометрії з одноволоконним багатомодовим світловодом / Ткач 
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М.Р., Золотий Ю.Г., Проскурін А.Ю., Галинкін Ю.М., Жук І.Ю., Довгань Д.В., Ключник 

В.С. 

2. Заявка к/м u202103719. Лабораторний стенд для програмування мікроконтролерів 

AVR / Савченко О.В., Ольшевський С.І., Філіпішина Л.М., Білюк І.С., Шарейко Д.Ю., 

Фоменко А.М., Михайлов М.С., Майборода О.В., Гаврилов С.О., Кириченко О.С., 

Без’язика А.О. 

3. Заявка к/м u202103718. Мікропроцесорна система керування електроприводами 

промислового обладнання / Савченко О.В., Ольшевський С.І., Білюк І.С., Шарейко Д.Ю., 

Фоменко А.М., Майборода О.В., Гаврилов С.О., Кириченко О.С., Надточій А.В. 

4. Заявка к/м u202103717. Трифазний блок живлення силових ланцюгів 

промислового устаткування / Савченко О.В., Ольшевський С.І., Білюк І.С., Шарейко 

Д.Ю., Фоменко А.М., Майборода О.В., Гаврилов С.О., Кириченко О.С., Надточій В.А., 

Лабарткава А.В., Глазов О.В. 

5. Заявка к/м u202103716. Лабораторний стенд по дослідженню роботи крокового 

двигуна / Савченко О.В., Ольшевський С.І., Білюк І.С., Шарейко Д.Ю., Фоменко А.М., 

Майборода О.В., Гаврилов С.О., Кириченко О.С., Надточій А.В., Бугрім Л.І. 

6. Заявка к/м u202103714. Лабораторний стенд для дослідження роботи 

тахогенератора постійного струму / Савченко О.В., Слободян С.О., Білюк І.С., Шарейко 

Д.Ю., Фоменко А.М., Майборода О.В., Гаврилов С.О., Ольшевський С.І., Зубарев А.А., 

Надточій В.А., Ставинський Р.А. 

7. Заявка к/м u202103712. Лабораторний блок живлення / Савченко О.В., Слободян 

С.О., Білюк І.С., Шарейко Д.Ю., Фоменко А.М., Майборода О.В., Гаврилов С.О., 

Ольшевський С.І., Зубарев А.А., Оружак І.В., Ставинський Р.А. 

8. Заявка к/м u202103711. Регульований блок живлення / Савченко О.В., Слободян 

С.О., Білюк І.С., Шарейко Д.Ю., Фоменко А.М., Майборода О.В., Гаврилов С.О., 

Ольшевський С.І., Зубарев А.А., Кириченко О.С., Без’язика А.О. 

9. Заявка к/м u202105235. Спосіб оптичного контролю та коригування енергетичних 

аргументів напруги ±Uвихsin(ωt+φ1), ±Uвихsin(ωt+φ2) і ±Uвихsin(ωt+φ3) генераторів 

f1(Gener) і f2(Gener) при підключенні їх до загального зовнішнього навантаження 

fn(Lн,Rн)/ Ушкаренко О.О., Малахова Н.Г., Кравченко Д.В. 

10. Заявка к/м u202105237. Спосіб запуску генератора f1(GenerU) за допомогою 

основного приводу f1(Drive) і додаткових приводів f2(Drive), f3(Drive), f4(Drive) і 

f5(Drive) з індивідуальними пружними пружинами f1(Spring), f2(Spring), f3(Spring) і 

f4(Spring) накопичення енергетичного аргументу моменту обертання/ Ушкаренко О.О. 
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3.6. ДРУКОВАНІ ПЕРІОДИЧНІ НАУКОВІ ВИДАННЯ 

 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України 07.05.2019 №612 

(Додаток 7) «Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова» включено до Переліку наукових фахових видань України 

Категорії «Б». Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації КВ 

#23142-12982 ПР від 08.02.2018 р. Фаховий з технічних та економічних наук згідно 

наказу МОН України #612 від 07.05.2019 р. строком до 01.05.2024 року 

 
 

 

№ 

з/п 

Назва друкованого 

періодичного видання 

Засновник 

(співзасновники) 

Галузь науки, 

назва спеціальності 

або галузь знань 

1 

Збірник наукових праць 

Національного університету 

кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

Національний 

університет 

кораблебудування 

імені адмірала 

Макарова 

 

Технічні науки за 

спеціальностями  

122, 151, 131, 132, 135, 

141, 142, 144, 183 

2 

Збірник наукових праць 

Національного університету 

кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

Суспільні науки за 

спеціальностями 051, 

073 
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Міжнародне наукове періодичне видання «Shipbuilding and Marine Infrastructure» 

включено до Переліку наукових фахових видань України Категорії «Б». Свідоцтво про 

державну реєстрацію засобу масової інформації КВ #20886-10686 Р від 12.08.2014 р. 

 

 
 

 

№ 

з/п 

Назва друкованого 

періодичного видання 

Засновник 

(співзасновники) 

Галузь науки, 

назва спеціальності 

або галузь знань 

1 
Shipbuilding and marine 

infrastructure 

Засновик: 

Національний університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

Співзасновник: 

Batumi Navigation Teaching 

University (Батумський 

Учбовий Університет 

Навігації) 

Технічні науки за 

спеціальностями  

122, 132, 135, 141, 142, 

151, 183, 194  

2 
Shipbuilding and marine 

infrastructure 

Суспільні науки за 

спеціальностями 051 

 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

77 
 

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 

(додаток 1)  «Shipbuilding and Marine Infrastructure» включено до категорії «Б» Переліку 

наукових фахових видань України у галузі технічних наук зі спеціальностей 183 

Технології захисту навколишнього середовища та 194 Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водні технології; на підставі Наказу Міністерства освіти і науки 

України № 886 від 02.07.2020 (додаток 4) зі спеціальностей 132 Матеріалознавство, 141 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 142 Енергетичне 

машинобудування та 051 Економіка; на підставі Наказу Міністерства освіти і науки 

України №1188 від 24.09.2020 (додаток 5) зі спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 135 

Суднобудування, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. 

 

3.7. КОНФЕРЕНЦІЇ, ВИСТАВКИ, ФОРУМИ, КОНКУРСИ, ПРОВЕДЕНІ У 

2021 РОЦІ 

 

МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. XVI міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами: стан та 

перспективи», 7 – 10 вересня 2021р. 

2. XII Міжнародна науково-практична конференція «Становлення та розвиток 

правової держави: проблеми теорії та практики», 17-19 вересня 2021 р. 

3. Міжнародний науково-методичний семінар «Україна і Білорусь: історія та 

сучасність», 24-25 вересня 2021 р. 

4. ХІV Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екології та 

енергозбереження», 17-19 вересня 2021 р. 

5. Х міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та 

океанотехніці», 30 вересня-1 жовтня 2021 р. 

6. Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми вищої технічної 

освіти: цифровізація», 7-8 жовтня 2021 р. 

7. X Міжнародна науково-технічна конференція «Суднова енергетика: стан та 

проблеми», 4-5 листопада  2021р. 

8. II Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз і аудит: тренди та 

перспективи», 12 листопада 2021 р. 

9. Міжнародна науково-технічна конференція «Інфраструктурні проєкти: 

проблеми, рішення», 17-18 листопадa 2021 р. 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми автоматики та 

електротехніки», 6-7 квітня 2021 р 

2. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні технології 

проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і 

інженерних споруд», 19-20 травня 2021 р. 

3. Всеукраїнська науково-методична конференція «Миколаївщина і Північне 

Причорномор'я: історія і сучасність», 24-25 вересня 2021 р. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-2-lipnya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-2-lipnya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-24-veresnya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-24-veresnya-2020-roku
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4. Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Інформаційні 

технології: моделі, алгоритми, системи», 26-28 жовтня 2021 р. 

5. X Всеукраїнська науково-технічна конференція «Підводна техніка і технологія», 

10-11 листопада 2021 р.р. 

6. Всеукраїнська наукова конференція «Економічні читання: cучасні тренди 

морегосподарювання, присвячені пам’яті першого декана Інженерно-економічного 

факультету НУК професора В.Ч. Лі», 1-2 грудня 2021 р. 

 

КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

1. ІIІ (ХІV) Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Імперативи розвитку права та держави», 25 березня 2021 р. 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософські та 

культурологічні проблеми людства очима студентства», 16 квітня 2021 р. 

3. Всеукраїнська науково-методична конференція молодих науковців «Прикладна 

лінгвістика – 2021: проблеми та рішення», 13-14 травня 2021 р. 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, молодих науковців 

«Актуальні проблеми сучасної хімії», 21 травня 2021 р. 

5. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених «Автоматика та 

електротехніка», 9-10 листопада 2021 р. 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Актуальні проблеми спорту, фізичного виховання, здоров’я людини», 28-30 

листопада 2021 р. 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Проблеми 

соціально-гуманітарних наук», 3 грудня 2021 р. 

 

ВИСТАВКИ 

На міжнародній спеціалізованій онлайн виставці «Освіта та кар’єра - 2021» (12-

13 листопада 2021 року, м. Київ) - Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова був удостоєний почесним званням «Лідер наукової та науково-

технічної діяльності» та отримав ГРАН-ПРІ у номінації «Науково-дослідна діяльність 

закладу вищої освіти»  
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Національний університет кораблебудування 31серпня 2021 року по 02 вересня 2021 

року прийняв участь у Міжнародній виставці зі суднобудування, судноплавства і 

розвитку портів «Одеса 2021» в рамках міжнародного транспортного форуму «Trans 

expo Odesa 2021»  (м. Одеса) та отримав диплом за участь у виставці 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова отримав 

подяку за активну участь у VІХ Міжнародній агропромисловій виставці «AGROEXPO-

2021» (29 вересня - 2 жовтня, Кропивницький (Кіровоград). 
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ФОРУМИ 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова прийняв 

участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30» та у II Всеукраїнському форумі рад 

молодих вчених 

 

3.8. НАУКОВИЙ ОБ’ЄКТ, ЩО СТАНОВИТЬ НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ 

«НАДВИСОКОВАКУУМНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

КОМПЛЕКС ВВУ-1 Д» 

  
Комплекс ВВУ-1Д призначений для з'єднання складних за конфігурацією і 

громіздких за габаритами виробів з тугоплавких металів, жароміцних сплавів і 

композиційних матеріалів з металами. 
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3.9. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФЛОТ НУК 

 

Відповідно до Указу Президента України від 3 грудня 2021 року за №617/2021 «Про 

деякі заходи щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науково-

дослідного флоту» підготовано робочу групу з реалізації положень вказанаго указу. 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ СУДНО НУК «ДЕЛЬТА» 

 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ СУДНО НУК «АЛЬФА» 
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3.10. НОВА ЛАБОРАТОРІЯ БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУДНОВИХ 

ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ в ХФ НУК 

 

В рамках розвитку спеціальностей 135 «Суднобудування» та 142 «Енергетичне 

машинобудування», розширення наукової співпраці із судно- та машинобудівними 

підприємствами, судноплавними компаніями, морськими і річковими портами, а також 

організаціями енергетичної галузі України, відповідно до Законів України «Про вищу 

освіту», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності України» та на виконання Морської доктрини України до 

2035 року на базі кафедри суднового машинобудування та енергетики Херсонської філії 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова створено 

навчально-наукову лабораторію безпеки експлуатації суднових технічних засобів. 
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3.11. ВІДЗНАКИ 

 

СТИПЕНДІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЗА ВИДАТНІ ЗАСЛУГИ У 

СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2021 р. за 

№ 1174-р «Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у 

сфері вищої освіти» довічні стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у 

сфері вищої освіти науково-педагогічним працівникам призначено: 

ДУБОВОМУ Олександру Миколайовичу  - доктору технічних наук, професору, 

завідувачу кафедри матеріалознавства та технології металів; 

РЯБЕНЬКОМУ Володимиру Михайловичу - доктору технічних наук, професору, 

завідувачу кафедри програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій. 
 

ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Відповідно до Указу Президента України від 28 червня 2021 року за №274/2021 

«Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України» 

почесне звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно - СЛОБОДЯНУ 

Сергію Олеговичу. 

Відповідно до Указу Президента України від 1 жовтня 2021 року за №496/2021 «Про 

відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти» почесне 

звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно - ДУБИНСЬКОМУ Олегу 

Юрійовичу. 

ВІДЗНАКИ ДО ДНЯ НАУКИ 

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, успіхи у професійній 

діяльності, підготовці висококваліфікованих кадрів та з нагоди відзначення у 2021 році Дня 

Науки відзначено наступнх співробітників університету: 

 

Почесними грамотами Миколаївської обласної державної адміністрації  

1 
Бойко  

Євгенію Олександрівну 

доктора економічних наук, професора кафедри 

менеджменту 

2 
Герасіна 

Олександра Сергійовича 

кандидата технічних наук, доцента кафедри 

комп’ютеризованих систем управління  

3 
Зайцева  

Валерія Володимировича 

доктора технічних наук, доцента, професора 

навчально-наукового центру гідромеханіки 

4 
Запорожець  

Ірину Михайлівну 

кандидата технічних наук, доцента, доцента кафедри 

менеджменту  

5 
Трушлякову  

Антоніну Борисівну 

кандидата економічних наук, доцента кафедри 

менеджменту 
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Почесними грамотами Миколаївської обласної ради 

1 
Гаврилова 

Сергія Олексійовича 

кандидата технічних наук, доцента кафедри 

автоматики 

2 
Гришину 

Наталію Володимирівну 

кандидата економічних наук, доцента кафедри 

менеджменту 

3 

Проскуріна 

Аркадія Юрійовича 

кандидата технічних наук, доцента кафедри двигунів 

внутрішнього згоряння, установок та технічної 

експлуатації 

4 
Щербак  

Олену Володимирівну 

кандидата філологічних наук, старшого викладача 

кафедри прикладної лінгвістики 

 

Почесниими грамотами Миколаївського міського голови  

1 
Вінниченко  

Ірину Леонідівну 

кандидата технічних наук, доцента кафедри 

комп’ютеризованих систем управління  

2 
Кравчук  

Ольгу Юріївну 

кандидата політичних наук, доцента кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін  

3 
Сергійчука  

Сергія Ілліча 

кандидат економічних наук, доцент кафедри 

менеджменту 

4 
Топалова  

Андрія Миколайовича 

кандидата технічних наук, доцента кафедри 

комп’ютеризованих систем управління 

5 
Ушкац  

Світлану Юріївну 

кандидата фізико-математичних наук, викладача 

кафедри техногенної та цивільної безпеки 

 

Подяками Миколаївської обласної ради 

1 
Арчибісову 

Дарію Станіславівну 

викладача кафедри менеджменту 

2 
Гончарову 

Олену Олександрівну 

кандидата філософських наук, старшому викладача 

кафедри філософії та культурології 

3 
Данильченко  

Наталю Вячеславівну 
викладача кафедри дизайну 

4 
Савченко  

Олега Валерійовича   

завідувача лабораторіями кафедри автоматики 

5 
Сірівчука 

Андрія Сергійовича 

старшого викладача кафедри електричної інженерії 

суднових та роботизованих комплексів  

 

Подячними листами Миколаївського міського голови відзначено наступнх  

1 
Іщенко  

Олену Анатоліївну 

кандидата економічних наук, доцента кафедри 

менеджменту 

2 
Колєгову 

Анастасію Сергіївну 

асистента кафедри екології та природоохоронних 

технологій 

3 
Литвиненко 

Дмитра Юрійовича 

кандидата технічних наук, асистента кафедри 

будівельної механіки та конструкції корпусу корабля 

4 
Макруху  

Тетяну Олександрівну 

кандидата технічних наук, викладача кафедри 

матеріалознавства і технології металів 
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За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, успіхи у професійній 

діяльності, підготовці висококваліфікованих кадрів та з нагоди відзначення у 2021 році Дня 

Науки Грамоти від департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної 

адміністрації вручено наступним співробітникам університету 

 

1 
Галинкіну  

Юрію Миколайовичу 

кандидату технічних наук, викладачу кафедри 

інженерної механіки та технології машинобудування 

2 
Голеншину  

Володимиру Вікторовичу 

асистенту кафедри системотехніки морської 

інфраструктури і енергетичного менеджменту 

3 
Макаровій 

Лідії Миколаївні 

кандидату технічних наук, доценту кафедри 

програмного забезпечення автоматизованих систем 

4 

Митрофанову 

Олександру Сергійовичу 

кандидату технічних наук, доценту, доценту 

кафедри двигунів внутрішнього згоряння, 

установок та технічної експлуатації 

5 
Ольшевському 

Сергію Івановичу 
старшому викладачу кафедри автоматики 

6 

Познанському  

Андрію Станіславовичу 

кандидату технічних наук, викладачу кафедри 

інженерної механіки та технології 

машинобудування 

7 
Сіренко  

Ігорю Вікторовичу 

кандидату економічних наук, доценту, завідувачу 

кафедри менеджменту 

8 
Ухо  

Володимиру Сергійовичу 

старшому викладачу кафедри технології 

суднобудування 

9 
Фоменко  

Андрію Миколайовичу 
старшому викладачу кафедри автоматики 

 

 

3.12 Пропозиції НУК ім. адм. Макарова щодо виконання Указу Президента 

України від З грудня 2021 року № 617/2021 

 

Згідно листа Міністерства і науки України №1/22507-21 від 21.12.2021 р., з метою 

виконання Указу Президента України від З грудня 2021 року № 617/2021 «Про деякі 

заходи щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науково-

дослідного флоту» наказом ректора в Національному університеті кораблебудування 

створено робочу групу з провідних науковців, які готують пропозиції щодо відновлення 

та розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту. 

Першочерговими завдання робочої групи є: 

• визначення пріоритетних напрямків морських наукових досліджень і 

науково-дослідного флоту НУК та розробка плану заходів за цими 

напрямками; 

• надання інформації відповідним державним структурам щодо визначення 

конструктивних вимог та необхідних параметрів для побудови нового 
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науково-дослідного судна для Середземноморського та Азово-

Чорноморського басейнів; 

• розробка плану на 2022-2023 по модернізації та відновленню споруд, 

обладнання та сучасних лабораторій НУК (дослідно-експериментальний 

басейн та інш.) у сфері морських наукових досліджень; 

• здійснення інвентаризації науково-дослідних суден «Дельта» і «Антарктика», 

які перебувають на балансі НУК та визначення заходів щодо їх ремонту та 

введення в експлуатацію; 

• оцінка наявної інфраструктури НУК для постійного базування науково-

дослідного флоту, у тому числі причальних споруд; 

• розробка заходів щодо відновлення проходження студентами, які навчаються 

за напрямами і спеціальностями НУК, пов’язаними з морською діяльністю, 

практики у морі на навчальних та науково-дослідних суднах; 

• подання пропозицій щодо використання розробок та прикладних досліджень 

науково-дослідного інституту підводної техніки НУК, у тому числі з 

урахуванням можливостей проведення досліджень на науково-дослідному 

судні «Ноосфера». 

 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова пропонує 

включити до плану наступні заходи щодо відновлення та розвитку морських наукових 

досліджень і науково-дослідного флоту: 

1. Заходи щодо відновлення протягом 2022 та 2023 років споруд науково-

дослідних установ у сфері морських наукових досліджень, будівництва нових споруд 

для розміщення сучасних лабораторій: 

НУК імені адмірала Макарова  пропонує включити до цього пункту заходів ремонт 

та модернізацію дослідного басейну.  

Сучасний технічний стан та перспективи застосування 

Діючий на сьогоднішній день дослідний басейн кафедри теорії та проектування 

суден кораблебудівного навчально-наукового інституту Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) має такі характеристики: довжина – 

33,00 м, ширина – 2,50 м, глибина – 1,10 м, максимальна швидкість буксирувального візка 

– 6,0 м/с. 

Порівняно з трьома іншими дослідними басейнами України: дослідними басейнами 

Інституту гідромеханіки АН України м. Київ довжиною 50 та 100 м, а також дослідним 

басейном Одеського національного морського університету м. Одеса довжиною 30 м, 

дослідний басейн Національного університету кораблебудування м. Миколаїв у 2004-

2009 роках за рахунок відрахувань від госпдоговірних науково-дослідних робіт, що 

виконуються кафедрою теорії та проектування суден, пройшов новітню модернізацію 

силового приводу та системи управління, внаслідок чого має значно більш сучасну 

буксирувальну систему, в основу якої покладено тиристорний електропривод 

високоточних верстатів ЧПУ, значно сучасніший буксирувальний візок, має 

трикомпонентний динамометр, що дозволяє здійснювати буксирування суден з 

довільними кутами дрейфу, крену та диференту, з фіксацією додаткових змін їх посадки, 
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та автоматизовану систему управління експериментом з комп'ютерами збору даних, 

реалізації комплексу експериментів та обробки одержаних результатів. 

 

 
Рис. Дослідний басейн НУК 

 

Дослідний басейн НУК також пройшов тарування за результатами буксирування 47 

моделей різних типів суден та юстирування за даними буксирувань еталонної моделі 

судна «Вікторії». Це дозволило використати його не лише у навчальних цілях, а й для 

потреб суднобудівної промисловості України. Основними замовниками 

експериментальних досліджень у дослідному басейні НУК стали Дослідницько-

проектний центр кораблебудування, Чорноморський суднобудівний завод, ЦКБ 
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«Чорноморсуднопроект» та інші організації м. Миколаєва. Частота замовлення в 

попередній час досягала 4 дослідження на рік. Особливе значення для цих досліджень 

представляло і представлятиме можливість оперативної варіації форми корпусів суден, 

що проектуються, і стислі терміни отримання обґрунтованого проектного рішення. 

Основними засобами, що забезпечують відповідність результатів буксирувань в 

дослідному басейні НУК результатами буксирувань у великих дослідних басейнах, є: 

вибір масштабу та максимальної швидкості руху моделі, при яких має місце невеликий 

вплив стінок дослідного басейну на результати буксирувальних випробувань, а також 

турбулізація основної частини прикордонного шару моделі та регулювання протяжності 

його ламінарної ділянки. При числах Рейнольдса моделі, менших критичного або 

несуттєво перевищують критичне число (~ 1,0 106), зазначені турбулізація та 

регулювання досягаються за допомогою розробленої методики підбору товщини 

дротяного турбулізатора і місця його розташування по довжині моделі. 

Ці обставини є основою подальшого використання дослідного басейну НУК на 

госпрозрахунковій основі із середньою кількістю 3 – 4 на рік на замовлення підприємств 

суднобудівної промисловості України для проведення буксирувальних випробувань 

моделей суден із вартістю замовлення 80000 – 150000 грн. 

Проте не менш важливою, у зв'язку з диверсифікацією кораблебудівної освіти та 

орієнтацією її на приплив зарубіжних студентів є роль дослідного басейну в освітній 

сфері. Його наявність переводить заклад вищої освіти до розряду вищої категорії. 

 

Обґрунтування доцільності капіталовкладень 

Для збільшення діапазону і якості експериментальних досліджень дослідний басейн 

НУК потребує ремонту (металевий корпус басейну іржавіє). Крім того, для проведення 

випробувань моделей суден з визначення морехідності, що вивело б дослідний басейн 

НУК на рівень таких же успішно функціонуючих басейнів університетів США та Японії, 

необхідна установка хвилепродуктора та введення відповідного комплексу 

вимірювальної та реєстраційної апаратури. 

У 1995 – 2004 роках кафедрою теорії та проектування суден спеціально для 

дослідного басейну здійснено низку розробок, що включають проект модернізації 

буксирувальної системи дослідного басейну та проект хвилепродуктора. Опис цих 

проектів наведено у проміжному звіті №1 за перший квартал 2004 року щодо 

держбюджетної НДР №1500 «Вирішення сучасних проблем функціонування суден». 

Перший етап уже реалізовано. 

Проект ремонту дослідного басейну та модернізації буксирувальної системи 

потребує інвестицій на суму близько 350 000 грн. Така сама сума інвестицій необхідна 

для реалізації проекту виготовлення та встановлення хвилепродуктора. Підсумкова сума 

необхідних інвестицій становитиме 700 000 грн із трирічним терміном окупності, за 

відповідної постановки лише навчального процесу.  

https://youtu.be/-LvHHfJU1mY 

 

 

https://youtu.be/-LvHHfJU1mY
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2. Заходи щодо здійснення інвентаризації наявних науково-дослідних суден, які 

перебувають на балансі державних науково-дослідних установ та не 

експлуатуються, визначення суден, придатних до відновлення, забезпечення їх 

ремонту та введення в експлуатацію. 

 

НУК імені адмірала Макарова  пропонує включити до цього пункту заходів ремонт 

та модернізацію з подальшим введенням в експлуатацію науково-дослідного судна 

«Дельта» та вітрильно-моторної яхти «Антарктика».  

 

Обґрунтування 

На сьогоднішній день на балансі Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова знаходяться: науково-дослідне судно «Дельта», вітрильно-

моторна яхта «Антарктика». 

Науково-дослідне судно «Дельта» було створено шляхом переобладнання судна 

проекту СЧС-150 (572/23), яке було побудовано у 1963 році.  

Судно використовувалося НУК імені адмірала Макарова для проведення наукових 

досліджень у Чорному та Азовському морях. Також на судні були проведені 

експериментальні дослідження ефективності застосування вітрильної установки, для 

чого на верхній палубі судна встановили дві легкосплавні щогли вітросилової установки 

з експериментальними жорсткими вітрилами. Для проведення підводних досліджень у 

кормі «Дельти» було встановлено спускопідйомний пристрій. 

Головні елементи та характеристики НДС «Дельта»: Рік побудови – 1963 рік; 

Місце та рік переобладнання – м. Миколаїв, завод імені 61 Комунара, 1990 рік. 

Район плавання – обмежений ІІ (R2-RSN).Азовське, Чорне та Середземне моря з 

віддаленням від місць сховищ не більше 50 миль та допустимою відстанню між місцями 

сховищами не більше 100 миль. 

 

Головні розміри:  

Довжина найбільша, м 25.23 

Довжина між перпендикулярами, м 22.00 

Ширина, м 5.60 

Висота борту, м 
2.80 

Осадка, м 2.00 

Мінімальний надводний борт, мм 547 

Водотоннажність повна, т 127.0 

Дедвейт, т 24.0 

Головні двигуни, кВт 1 х 132.0 (180 к.с.) 
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Швидкість руху максимальна, вузл. 10.0 

Швидкість руху експлуатаційна, вузл. 9.0 

Дальність плавання, миль 650 (1200) 

Автономність плавання, діб 8 

Кількість спальних місць 17 

 

 
 

 

 
Загальний вигляд НДС «Дельта» 
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 Жорсткі вітрила НДС «Дельта» 

 

Судно знаходиться на плаву. У 2018–2020 роках НУК імені адмірала Макарова за 

рахунок власних коштів та коштів спонсорів виконав ремонт корпусу судна. Для 

введення судна в експлуатацію потрібно завершити ремонтні роботи, а саме: ремонт 

палубних механізмів, ремонт обладнання машинного відділення, ремонт житлових 

приміщень, заміна навігаційного обладнання. Сума необхідних коштів на ремонт – 2 (два) 

млн. грн. 

Після завершення ремонту судно можна буде використовувати для виконання 

морських наукових досліджень в Чорному та Азовському морях, як платформу-носій для 

підводної робототехніки. Також на судні зможуть проходити практику студенти 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 

Вітрильно-моторна яхта «Антарктика» була спроектована студентським 

конструкторським бюро університету в 1961 році. Район плавання – Чорне та Середземне 

море. 

Основні характеристики: 

Довжина найбільша – 24,80 м; 

Ширина максимальна – 4,85 м; 

Осадка максимальна  – 2,92 м; 

Кількість спальних місць – 24. 

Водотоннажність – 60 т. 

Швидкість ходу під вітрилами до 12 вузл. 
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Вітрильно-моторна яхта «Антарктика» 

Для введення судна в експлуатацію потрібно завершити ремонтні роботи, а саме: 

ремонт корпусу, ремонт палубних механізмів, ремонт обладнання машинного відділення, 

ремонт житлових приміщень, заміна навігаційного обладнання, придбання вітрильного 

оснащення. Вартість робіт – 7 млн. грн. 

Можлива сфера застосування – виконання прибережних наукових досліджень в 

Чорному та Азовському морях, платформа для дослідження параметрів 

вітроенергетичних рушіїв. Дану яхту можна було б використовувати як платформу для 

відпрацювання концепції судна типу «Green Ship». 

 

3. Заходи щодо розвитку інфраструктури для постійного базування науково-

дослідного флоту, у тому числі причальних споруд. 

 

4. Заходи щодо будівництва у 2022 — 2030 роках науково-дослідних суден 

підприємствами суднобудівної промисловості України. 

НУК імені адмірала Макарова  пропонує включити до цього пункту заходів 

розробку «Концепції розвитку науково-дослідного флоту України», формування 

технічних завданнь на розробку проектів та побудову науково-дослідних суден для 

України. 

У даній концепції передбачити побудову науково-дослідних суден з урахуванням 

сучасних досягнень в науці та техніці. Кількість та технічні характеристики цих суден 

необхідно встановити проведенням детального аналізу потреб наукових установ України 

в морських дослідженнях, необхідності забезпечення охорони навколишнього 

середовища та раціонального використання ресурсів Азовського та Чорного морів тощо. 

Для реалізації цієї концепції Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова  може забезпечити: 

– Обґрунтування характеристик науково-дослідних суден перспективних типів; 

– Визначення ходових якостей науково-дослідних суден шляхом проведення 

модельних випробувань у дослідному басейні. 

– Розробку  методик визначення вартості та термінів  побудови науково-дослідних 

суден, які будуть використовуватися  при розробці концепцій (програм) розвитку 

науково-дослідного флоту України. 
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– Детальне обґрунтування архітектурно-конструктивного типу НДС на основі 

ретельного аналізу проблем його функціонування та по вибору головних розмірів і 

характеристик такого судна. 

 

5. Заходи щодо розвитку кадрового потенціалу для проведення морських 

наукових досліджень, зокрема відновлення проходження студентами, які 

навчаються за напрямами і спеціальностями, пов’язаними з морською діяльністю, 

практики у морі на навчальних та науково-дослідних суднах. 

 

6. Вирішення в установленому порядку питання щодо забезпечення відповідно 

до обґрунтованих потреб фінансування здійснення комплексного екологічного 

моніторингу стану територіального моря України та її виключної (морської) 

економічної зони із використанням науково-дослідного судна «Борис Александров» та 

введення в експлуатацію науково-дослідного судна «Володимир Паршин»; 

НУК імені адмірала Макарова  пропонує включити до цього пункту заходів 

створення сучасної науково-дослідної пересувної (плавучої) лабораторії з 

дослідження екологічного стану морської акваторії, моніторингу морських та 

лиманних екосистем, прибережних смуг. Дана лабораторія, розміщена на базі 

стандартного контейнера, дасть змогу проводити екологічний моніторинг стану 

територіального моря України та її виключної (морської) економічної зони із 

використанням науково-дослідних суден України, в першу чергу науково-дослідного 

судна «Борис Александров».  

НУК імені адмірала Макарова також пропонує та готовий долучитися до створення 

змінних модульних лабораторій для розширення наукового потенціалу та можливостей з 

проведення досліджень у Світовому океані на придбаних Україною науково-дослідних 

суднах («Ноосфера»), насамперед це створення мобільної науково-виробничої 

лабораторії морської робототехніки із використанням підводних апаратів власного 

виробництва. НУК має величезний досвід та найкращу в Україні наукову школу в цьому 

питанні. 

 
ПА «Софокл», спректуваний та  виготовлений в НУК  
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4. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ НУК 
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4.1 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ НУК. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова має та реалізує всі 

можливості для надання освітніх послуг щодо основної освітньої підготовки та 

підготовки до вступу в Університет іноземних громадян, які прибули в Україну на 

навчання за акредитованими напрямками (спеціальностями), та гарантує виконання 

ліцензійних умов. В 2021 році Навчально-науковий центр міжнародного 

співробітництва успішно виконував та координував основні роботи щодо становлення 

університету як міжнародно-визнаної освітньої і наукової установи, а також підвищення 

ефективності міжнародної діяльності, без огляду на проблеми та перешкоди, що виникли 

внаслідок світової пандемії COVID-19. 

У НУК втілена наскрізна система безперервної професійно-практичної підготовки 

іноземних спеціалістів: слухач підготовчого відділення–молодший спеціаліст–бакалавр–

магістр–PhD, що є реальною основою для надання освітніх послуг в умовах адаптації 

освіти до нових соціально-економічних умов та інтеграції системи освіти в європейський 

та світовий освітянський простір. 

Протягом усього підзвітного терміну успішне функціонування системи 

безперервної професійно-практичної підготовки іноземців та її вдосконалення 

забезпечувалися роботою за головними напрямками, які включають наступні 

компоненти: 

▪ удосконалення якості набору іноземців на підготовче відділення для 

іноземних громадян та на основі акредитованих спеціальностей інститутів та факультетів 

НУК для отримання базової та спеціалізованої вищої освіти; 

▪ прискорення адаптації іноземних  студентів до умов навчання  і перебування    

в Україні через діяльність соціально-культурного сектору НУК для проведення 

просвітницької роботи з іноземними студентами щодо української культури, традицій, 

норм сучасного життя в Україні; 

▪ тісна співпраця із закордонними установами та університетами з метою 

узгодження й корекції змісту та форм організації навчання, у тому числі навчання за 

інтегрованими навчальними планами за схемами «2+2», «3+1», «4+0» тощо. В рамках 

цього процесу було створено сектор дистанційної освіти для проведення навчальних і 

методичних змін та удосконалень в міжнародних освітніх програмах; 

▪ упровадження сучасних педагогічних, інформаційних технологій, досягнень 

вітчизняної та іноземної науки щодо професійної підготовки фахівців – проведено роботу 

задля створення універсальної електронної платформи НУК для проведення 

дистанційного освітнього процесу; 

▪ вивчення досвіду роботи всесвітньовідомих університетів з метою 

подальшого впровадження сучасних методів навчання та оцінки якості навчання; 
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Студенти НУК з КНР святкують закінчення навчання та отримання дипломів магістрів із 

спеціальності «Суднобудування» 
 

 

▪ створення комфортних  умов  для  роботи  у  науковій  бібліотеці  

університету, в тому числі з електронними та інтернет-ресурсами, впровадження 

комп’ютерної мережі університету в гуртожитку і поповнення бібліотечного фонду тощо; 

▪ налагодження обміну студентів між НУК і закордонними ЗВО з метою 

навчання та виробничої практики – за програмою «2+2» на сьогодні в КНР навчаються 9 

студентів НУК; 

▪ покращання побутових умов проживання іноземних студентів у гуртожитку, 

було виготовлено меблі та проведено ремонтні роботи для студентів з КНР на 13-му 

поверсі Гуртожитку №1 та покращено побутові умови для інших іноземних студентів; 

▪ розвиток  міжнародного  науково-технічного  співробітництва  шляхом   

участі  у конференціях, симпозіумах, конгресах, конкурсах на отримання грантів та 

стипендій різних міжнародних фондів, підписання договорів про партнерство і 

співпрацю; 

▪ сприяння працевлаштуванню іноземних випускників НУК шляхом 

рекомендації їх у провідні світові установи та організації. 
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Комісія проводить слухання захистів дипломних робіт студентів з КНР онлайн 

 

Міжнародне освітнє та науково-технічне співробітництво Національного 

університету кораблебудування ім. адм. Макарова із закордонними організаціями 

базується на довгострокових угодах про співробітництво в освітянській, науково- 

технічній та культурних сферах з іноземними закладами освіти, підприємствами та 

установами. Серед головних напрямків міжнародної діяльності слід відзначити наступні: 

▪ підготовка фахівців для іноземних держав (молодших спеціалістів, 

бакалаврів та магістрів) для судно- і машинобудівної, електротехнічної промисловості, 

електроніки та енергетики, а також для науково-дослідних і проектно-конструкторських 

установ; 

▪ підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації для іноземних держав (PhD), 

для іноземних університетів та науково-дослідних установ; 

▪ обмін з іноземними університетами вченими, дослідниками, науково- 

технічними працівниками, викладачами та студентами; 

▪ виконання міжнародних угод про проведення науково-дослідних і дослідно- 

конструкторських робіт на замовлення іноземних установ та організацій; 

▪ виконання  сумісних  науково-дослідних  та  дослідно-конструкторських  

робіт  у галузях судно- і машинобудування, енергетики, виробництва та використання 

альтернативних видів енергії та палив, глибоководної і підводної техніки, електроніки, 

екології та споріднених галузей; 

▪ участь у виконанні міжнародних грантів, науково-технічних проектів та 

програм; 

▪ обмін   з   іноземними   фахівцями   науково-технічною   інформацією,   участь   

у спільних науково-технічних конференціях, симпозіумах, семінарах. 

▪  
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Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова підтримує тісний 

зв’язок майже з 60 закордонними університетами, науково-дослідними установами та 

академічними організаціями, серед яких: 

 
Країна Організація-партнер 

Китай Інститут океанографічного приладобудування (м. Циндао) ;  
Науково-дослідний інститут суднових котлів та турбін 

(Харбін);  
Міжнародний морський коледж (м. Чжоушань);  
Jiangsu University of Science and Technology;  
Харбінський інженерний університет;  
Цзілінський науково-дослідний інститут полімерів;  
Пекінський інститут авіаційних матеріалів;  
Шансінський інститут матеріалознавства;  
Чаньчунський політехнічний університет;  
Чаньчунський аграрний університет;  
Університет провінції Цзілінь;  
Північно-західний політехнічний інститут;  
Уханьський університет транспорту;  
Китайський інститут ядерної енергії;  
Регіональне відділення АН провінції Шаньдонг / Науково-

дослідний інститут морських пристроїв;  
Nanjing pride technology co., LTD,   
SuZhou DingMing Precision Machinery Mold Co.,Ltd.,   
Nanjing Chuangneng Power Science & Technology Development 

Co.,   
Taicang University Science & Technology Park Co.,Ltd.,   
Jiangsu yangyuan marine equipment casting co.,ltd.,   
Nanjing Chuangneng Power Science & Technology Development 

Co., Ltd.,   
Yangzhou Chenguang Special Equipment Co., Ltd.,   
Huaheng Welding Co., Ltd.,   
Nanjing Shengnuo Heat Pipe Co.,Ltd.,   
 Jiangsu Hantong ship heavy industry Co., Ltd.,   
Jiangsu Rutong Petro-Machinery Co., LTD.,   
Nanjing University Kunshan Innovation Institute,   
Jiangsu Yixing Institute of Environmental Industry,   
Suzhou Industrial Technology Research Institute of Zhejiang 

University   
Океанічний Університет Цзянсу   
Цюнчжоуський університет,  

Вьетнам Vietnam Maritime University, Державний технічний університет 

ім. Лє Куі Дона, HITACO Ltd.  

Ісламська 

Республіка Іран 

Організація морської промисловості (м. Шираз),  

 
Технологічний університет імені Шаріфа, Університет імені 

Малек Аштар  
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США University of Michigan, Ann Arbor,   
Columbia University in the city of New York,   
Wheelabrator Technologies, Inc., Alliance Technology Group, Inс.  

Федеративна 

Республіка 

Німеччина 

Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik, Шнейдер 

Електрик, 

University Siegen  

BAAS LTH. 

Королівство 

Нідерланди 

Nupas-Cadmatic Co, Groningen, DAMEN Shipyards Co 

Королівство 

Іспанія 

Barcelona Technical University  

Королівство 

Норвегія 

Stord Haugesund University College  

Індія Confederation of Indian industry, Indian research institute 

Нігерія African Maritime Academy  

Камерун Limbe Maritime School  

Болгарія Balkan University  

Польща Гданьська політехніка  
Технічний університет (Кошалін)   
University Polonia  
Академія Бельсько-Бяла  
Щетинський Універистет 

Естонія Морська академія Естонії (м. Таллінн) 

Литва Клайпедський Університет 

 

 

Реалізується угода з керівництвом Університету науки і технологій провінції 

Цзянсу, КНР, про спільну підготовку бакалаврів за напрямом «Кораблі та океанотехніка» 

за програмою «4+0». В 2021 році також успішно продовжується підготовка молодших 

спеціалістів за програмою «3+Х» разом із Zheijang International Maritime College за 

напрямками «Суднобудування» та «Робототехніка». Загалом станом на 20.12.2021 за 

спільними програмами НУК та китайських ЗВО  навчаються 482 студента з КНР.  

В 2021 році започатковано та успішно імплементовано нову програму «Коледж 

морських технологій ім. адм. Макарова» разом із Jiangsu Ocean University. В рамках 

цього проекту стартувала робота за освітніми програмами бакалавріату – 

«Суднобудування» та «Робототехніка», та за освітньою програмою магістратури 

«Суднобудування». Було проведено перший набір студентів у кількості 74 

першокурсника! Посилення співпраці з новим університетом-партнером в сфері освітьної 

діяльності позитивно вплинуло на встановлення персональних звязків між вченими обох 

університетів. Так, у 2021 році вперше НУК та JOU разом подали заявки на україно-

китайський конкурс наукових робіт, а також на отримання гранту від провінції Цзянсу на 

спільні наукові проєкти. 
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Загальний контингент іноземних студентів НУК на 16.12.2021 

  

№ з\п Країна П
В

 

Д
ен

н
а
 

З
а
о

ч
н

а
 

П
р
о

гр
а

м
и

 

А
сп

ір
а
н

т
ур

а
 

В
сь

о
го

 

1 Азербайджан   13 56     69 

2 Білорусь   1       1 

3 Вірменія   3 1     4 

4 Грузія   7 13 234   254 

5 Іран 1 1       2 

6 Індія   6       6 

7 КНР 3 74 1 482 4 564 

8 Латвія     1     1 

9 Молдова   1       1 

10 Нігерія 1 1       2 

11 РФ   2 2     4 

12 Сирія   1       1 

13 США         1 1 

14 Туреччина   1 2     3 

15 Туркменістан 4 268 43     315 

16 Узбекистан   1       1 

17 Швеція   1       1 

  Всього 9 381 119 716 5 1230 
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Результати приймальної кампанії серед іноземних студентів, без 

урахування спеціалізованих освітніх програм: 
 
 

№ Країна Денна Заочна ПО Мовні 

курси 

Аспірантура Всього 

1 Азербайджан 5 13 -  - 18 

2 Білорусія 1 - -  - 1 

3 Грузія 3 4 -  - 7 

4 Індія 4 - -  - 4 

5 Іран, 

Ісламська 

Республіка 

- - 1  - 1 

6 Китай 42 - 3  3 48 

7 Молдова 1 - -  - 1 

8 Нігерія 1 - 1  - 2 

9 Німеччина  1    1 

10 Російська 

Федерація 

2 - -  - 2 

11 Сирія 1 - -  - 1 

12 Туркменістан 76 1  4 - 81 

13 Узбекистан 1 - -  - 1 

14 Швеція 1 - -  - 1 

 Всьго:      169 

 

Університету вдалось провести низку заходів та збільшити кількість 

студентів із КНР, що приїжджають навчатись до України та вступають на 

навчання за спеціалізованими дистанційними освітніми програмами. На сьогодні 

кількість студентів із КНР, що навчаються в НУК сягнуло рекордного рівня – 

загалом 564 студента. 

Також продовжується співпраця НУК з Батумським навігаційно-

навчальним університетом. Реалізується програма підготовки бакалаврів за 

спільною навчальною програмою, за якою в 2021 році навчалось 234 студент із 

Грузії. Планується розширення співпраці в розрізі запуску нових спільних 

навчальних програм з грузинським університетом. 

В 2021 року було досягнуто домовленостей про старт реалізації спільної 

програми подвійних дипломів із Таджицьким Національним Технічним 

Університетом ім. академіка Осімі. В рамках цієї програми планується 

отримувати на навчання академічну группу, щл буде прибувати в Україну кожен 

рік і навчатись на протязі двох років! 
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В ході приймальної кампанії 2021 року в НУК було набрано 513 іноземних 

студента: 

• Спеціалізована спільна освітня програма «4+0 JUST», КНР – 59; 

• Спеціалізована спільна освітня програма «4+0 JOU», КНР – 74; 

• Спеціалізована спільна освітня програма «3+Х», КНР - 62: 

• Спеціалізована спільна освітня програма із БННУ, Грузія – 149; 

• Студенти очної та заочної форм навчання, що знаходяться в Україні 

– 169. 

 

Динаміка зміни результатів приймальної кампанії за роками: 

 

Напрямки 2018 2019 2020 2021 

Програма «4+0 JUST», КНР 53 53 58 59 

Програма «3+Х», КНР 63 70 55 62 

БННУ, Грузія 70 68 73 149 

Програма «4+0 JOU», КНР 
   

74 

Студенти очної та заочної 

форми навчання, що 

навчаються в Україні 

234 233 200 169 

ВСЬОГО 420 424 386 513 

 

 

 

В 2021 році НУК зберіг свої позиції в ТОП-20 ЗВО в Україні за кількістю 

іноземних студентів і ТОП-10 технічних вишів; 2-й серед університетів України 

за кількістю студентів-іноземців заочно-дистанційної форми навчання і 

першими за рейтингом серед всіх ЗВО України за кількістю студентів-іноземців, 

які навчаються за програмами подвійних дипломів! Також НУК посідає 1-е місце 

зв кількість студентів із КНР, 1-е місце за кількістю студентів із Туркменістану 

та 3-е місце за кількістю студентів із Грузії серед усіх ЗВО України за даними 

УДЦМО.  



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
 

97 
 

Велику роль у збільшені іноземних абітурієнтів відіграє можливіості для 

іноземних студентів у поальшому працевлаштуванні. Університет надає змогу 

спілкуватись студентам із роботодавцями під час навчання та проходити велику 

кількість галузевих стажуваннь. На міжнародному рівні розвиваються тісні 

зв’язки з іноземними підприємствами-партнерами, які пропонують випускникам 

НУК своє працевлаштування, а саме: з акціонерним товариством «Рижская 

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

Продовжує свою роботу також спеціалізована освітня онлайн платформа 

для іноземних студентів НУК. В 2021 році було внесено деякі зміни у функціонал 

платформи, які включали в себе також додавання такої функції як оплата онлайн 

через додаток «ПриватБанку» та багато інших корисних інструментів. 
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4.2 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

В рамках діяльності Навчально-наукового центру міжнародного 

співробітництва функціонує 7 секторів ННЦМС: 

 

• навчально-методичний сектор; 

• підготовче відділення та мовна підготовка іноземних студентів; 

• сектор документозабезпечення; 

• сектор грантової діяльності та академічної мобільності; 

• соціально-культурний сектор; 

• сектор дистанційної освіти 

• сектор наукової взаємодії. 

 

Робота ННЦМС НУК направлена на реалізацію усіх сфер міжнародної 

діяльності університету. Зокрема соціальна, інформаційна та матеріальна 

підтримка іноземних студентів у 2021 році в рамках карантинних обмежень була 

проведена на високому рівні. Також успішно була продовжена робота над 

дистанційним процесом навчання для іноземних студентів. 

 

 

 
Захист дипломних робіт «онлайн» в JUST у 2021 році 
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В умовах карантину була подовжена робота щодо організації 

дистанційного навчання студентів-іноземців: 

• За допомогою онлайн платформи DingTalk проводяться онлайн 

навчання за спільними з китайськими партнерами навчальними 

програмами.  

• Для викладання матеріалів та для виконання усіх контрактних умов 

використовується платформа MOODLE. 

• Проводяться онлайн заняття «Класу Конфуція». 

• Проведено онлайн захист дипломних проектів за допомогою 

DingTalk. 

• Ведеться робота щодо організації КЛАССУ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ ННЦМС за грантові кошти. 

 

Кожен іноземний студент отримав навчальні матеріали, та іншу корисну 

інформацію в повній мірі. Студенти мали можливість спілкуватися с 

викладачами, отримувати поради щодо вивчення нового матеріалу. Також 

повністю контролювався процес нарахування балів та загального оцінювання. 

Усі навчальні лекції, методичні та супровідні матеріали було завантажено 

на освітню платформу «Moodle», тож наразі студенти мають безперебійний 

доступ до них. Кожна лекція супроводжується електронною презентацією, яка 

також залишається у вільному доступі студентів. Ці заходи значно полегшують 

процес спілкування з викладачем, адже в процесі дистанційного навчання доволі 

складно вчасно поставити уточнюючі запитання під час лекції. Презентація дає 

змогу студенту отримати наочний матеріал, ознайомившись з яким, він/вона 

може пізніше задати викладачу запитання щодо лекції. 

Така наочність є вирішальною у дистанційній освіті для технічних 

спеціальностей. 

В Україні набула популярності програма Zoom для організацій онлайн-

конференцій та лекцій. Не всі наші зарубіжні партнери можуть використовувати 

її, проте є закордонні аналоги.  В сфері програмного забезпечення процесу 

навчання, наші партнери ніколи не залишаються в стороні – коли Університету 

потрібна допомога, вони діляться своїми перевіреними інструментами, щоб мати 

можливість організувати процес дистанційного навчання найбільш прийнятним 

способом для обох сторін. 

Проте все одно існують певні труднощі.  

По-перше, мовленнєвий бар’єр. Викладачі НУК вільно володіють 

англійською мовою, проте багато що залежить від попередніх мовленнєвих 

навичок аудиторії. Якщо студент не розуміє специфічний термін і в нього немає 

можливості задати уточнювальне запитання, весь процес розуміння матеріалу 

може бути порушений на деякий час.  

По-друге, якість інтернет-зв’язку. Багато часу витрачається на 

налаштування, перевірку чи всі змогли підключитися до онлайн-лекції. Бувають 
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випадки, коли програма раптово вимикається, і доводиться починати все з 

початку. 

Скоріш за все, практика дистанційного навчання буде актуальною ще 

протягом довгого часу. Тому в ННЦМС планує створити спеціалізовану 

аудиторію, яка була б обладнана для процесу дистанційного навчання іноземних 

студентів. Сьогодні кожен викладач проводить заняття з особистих пристроїв, 

звертається за допомогою до ННЦМС тільки у разі їх повної відсутності. Скоро 

питання щодо необхідних пристроїв і спеціалізованої аудиторії буде вирішене.  

Таким чином, НУК, являючись флагманом міжнародної освіти в регіоні, 

повністю довів свою стійкість і доброчесність щодо питання забезпечення якості 

освіти навіть у непередбачуваних обставинах 

 

 
                  Клас дистанційного навчання ННЦМС 
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Силами ННЦМС продовжується розвиток спеціалізованої освітньої 

платформи для іноземних студентів. Платформа дозволяє іноземцям взаємодіяти 

з університетом з будь-якої точки планети й функціонує повністю англійською 

мовою. Завдяки цій платформі студенти та абітурієнти мають можливість: 

 

• Ознайомитись із спеціальностями, що представлені в університеті 

• Дізнатись інформацію про університет  

• Знайти відповіді на основні питання стосовно вступу до університету 

із-за кордону 

• Знайти інформацію щодо міграційного статусу країни проживання 

• Заплатити за навчання 

• Подати усі необхідні для вступу документи онлайн 

• Тримати постійний онлайн зв'язок із фахівцями ННЦМС 

• Додано можливість сплачувати за навчання «онлайн» 
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Протягом  усього  підзвітного   періоду   велися   наукові   консультації   та   

обмін з академічними і дослідними організаціями КНР, які характеризують 

традиційні дружні відносини між китайськими партнерами та вченими й 

співробітниками кафедри екологічної безпеки, турбін, судових 

електроенергетичних систем, матеріалознавства і технологій металів, теорії та 

проектування суден, комп’ютеризованих систем управління, кондиціювання та 

рефрижерації. 

Ефективно ведеться робота Навчально-наукового центру міжнародного 

співробітництва щодо залучення на навчання іноземних громадян у НУК. У НУК 

станом на початок 2008 навчального року налічувалося лише 124 іноземних 

студента. Станом на 26.12.2021 в НУК навчається 1230 іноземних  студенти  з  

17  країн  світу.  Отже,   кількість   іноземців  збільшилася  майже у 10 разів, що 

є показовою динамікою розвитку міжнародного співробітництва та високою 

оцінкою діяльності всього колективу університету.  

НУК прийняв участь у реалізації постанови Уряду щодо реалізації 

експериментального проекту для організації набору до закладів вищої освіти та 

навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства. 

Реалізація постанови забезпечить зниження корупційних чинників і 

контроль та безпеку перебування іноземців та осіб без громадянства (вступників 

і студентів) на території України. 

Набір іноземних вступників, що здійснюватиметься в межах цього 

Порядку, відбуватиметься шляхом міжвідомчої інформаційної взаємодії в 

зазначеній системі із застосуванням Системи електронної взаємодії державних 

електронних інформаційних ресурсів. Експериментальний проєкт, який має 

забезпечити прозорість всіх етапів процесу вступу на навчання іноземців 

розроблений Міносвіти спільно з Міністерством цифрової трансформації. 

Зокрема, постановою Кабінету Міністрів затверджений порядок реалізації 

експерименту з організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без 

громадянства з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи. 

 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
 

103 
 

Дія цього Порядку буде поширюватися на іноземних вступників, які 

бажають здобувати відповідний ступінь вищої освіти або післядипломної освіти, 

навчатися в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, лікарській 

резидентурі тощо. 

 
 

 

В рамках виконання плану заходів щодо розширення навчальної діяльності 

НУК за кордоном, у 2021 році було проведено 3-х етапне ліцензування освітніх 

програм НУК та Океанічного Університету Цзянсу. За результатами цієї 

діяльності НУК розпочав перший набір на програми подвійних дипломів типу 

«4+0» у кількості 74 китайських студентів! 

Загальні потужності нової програми до 2024 року складатимуть 1120 місць 

за ліцензією МО КНР. 

До роботи за цією програмою будуть долучені 34 викладачі НУК. 

Згідно до підписаного контракту, вартість навчання одного студента для 

НУК складатиме 5400 китайських юаней на рік.  

 

            

 
Участь керівництва НУК у засіданні ліцензійної комісії МОН КНР 
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В 2021 році НУК став членом україно-китайського університетського 

альянсу 🇺🇦🇨🇳. З метою розширення співпраці між китайськими та українськими 

університетами було офіційно створено «Китайсько-український 

університетський альянс». 

Як повідомляє Посольство Китайської Народної Республіки в Україні 

(Chinese Embassy in Ukraine 中华人民共和国驻乌克兰大使馆), до нього 

приєдналися 92 університети Китаю та 49 університетів України. Тепер 

китайські та українські університети, які є членами альянсу, зможуть спільно 

подавати заявки на міжнародне фінансування та науково-дослідні проекти. 

Також українські та китайські вчені зможуть разом писати та публікувати 

наукові публікації, спільно управляти навчальним процесом, студентськими та 

академічними обмінами. В рамках співробітництва вищі навчальні заклади 

зможуть проводити спільні конференції та інші міжнародні заходи, 

організовувати соціально-культурні проекти співробітництва та спільно 

відстоювати розвиток науки та якісної вищої освіти. 

 

 
 

В 2021 році делегації з НУК двічі перебували з візитами у Республіці 

Таджикистан, де було покладено початок формування нової спільної освітньої 

програми подвійних дипломів разом із Таджицьким Національним Технічним 

Університетом. Напрямком було обрано створення нової освітньої програми – 

«Роботизовані технології створення підводних гідротехнічних споруд».  

Крім, цього завдяки співпраці із Посольством Україини в Республіці 

Таджикистан, НУК отримав змогу почати програму підвищення кваліфікації для 

співробітників державних корпорацій Таджикистану, що обслуговують діючі 

гідротехнічні споруди. Зокрема, ННЦМС разом із Навчально-Науковим Центром 

Післядипломної Освіти було розроблено два модулі з підвищення кваліфікації 

для персоналу, що обслуговує єлектротехнічну частину та підводну частину 

таких споруд. 
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Ректор НУК підписує Меморандум про взаємодію із одним з таджицьких університетів-

партнерів 

 

 

 
Керівник ННЦМС проводить демонстрацію освітніх можливостей університету дял 

абітурієнтів в Душанбе 

 

На виконання Указу Президента України № 210/2020 “Про вдосконалення 

вищої освіти в Україні”, зокрема з метою популяризації можливостей здобуття 

вищої освіти в Україні для іноземних студентів, протягом 30 березня – 1 квітня 

2021 року делегація Міністерства освіти і науки України та керівників закладів 

вищої освіти на чолі з Міністром Сергієм Шкарлетом перебувала з робочим 

візитом у Республіці Таджикистан. До складу делегації було запрошено  й 

предстаників НУК – ректора Є.Трушлякова і керівника ННЦМС М. Михайлова. 

Під час візиту у столиці Республіки Таджикистан, місті Душанбе, відбувся 

освітній форум "Навчайся в Україні", організований Українським державним 

центром міжнародної освіти МОН. У його роботі взяли участь міністри освіти і 

науки України та Республіки Таджикистан, Посол України в Республіці 
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Таджикистан, представники майже 80-ти провідних закладів вищої освіти 

України, у тому числі НУК. За вагомий внесок у популяризацію української 

освіти на теренах Таджикистану та розвиток українсько-таджицьких відносин 
Міністр освіти і науки Республіки Таджикистан Махмадюсуф Сайдали 

Імамзод вручив ректорові НУК почесний знак «Відмінник освіти Республіки 

Таджикистан». 

 

 
Ректор НУК отримує нагороду від Міністра освіти та науки Таджикистану 

 

З 20 по 24 липня 2021 року відбувався робочий візит до Грузії делегації 

Міністерства освіти і науки України на чолі з Міністром Сергієм Шкарлетом у 

складі: Петро Куликов, Голова Ради ректорів, ректор Київського університету 

будівництва та архітектури, Максим Луцький, ректор Національного авіаційного 

університету, Валерій Запорожан, ректор Одеського національного медичного 

університету, Євген Трушляков, ректор Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова, Станіслав Ніколаєнко, ректор 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, Євген 

Никифорович, Член-кореспондент Національної Академії Наук 

України, Анатолій Горбань, перший проректор Державного університету 

інфраструктури та технологій. 

В рамках візиту української делегації відбулися зустрічі освітян України з 

Міністром освіти і науки Грузії Міхеілом Чхенкелі, представниками Парламенту 

Грузії за участі заступника Міністра освіти і науки Грузії Nunu Mitskevichi, 

Голови Комітету з питань освіти і науки Парламенту Грузії Шалви Папуашвіллі, 

з ректором Грузинського авіаційного університету Серго Тепнадзе та ректором 

Батумського навчально-навігаційного університету Парменом Хведелидзе, 

давнім партнером НУК. Йшлося про розширення формату взаємодії між 

університетами, академічну мобільність та відновлення ефективної співпраці в 

галузі науки і технологій. 
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Міністр освіти та науки веде перемовини з колегоію із Грузії, в рамках роботи делегації 

,  

 

Делегація на чолі з Міністром, включно з Ректором НУК 
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4.3 НАУКОВА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ НУК 

 

З метою впровадження та реалізації теоретичних та практичних здобутків 

вчених Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, 

завдяки організаційній роботі Навчально-наукового центру міжнародного 

співробітництва, було забезпечено участь провідних науковців та спеціалістів 

вишу в роботі ряду міжнародних науково-практичних конференцій. 

Також, ННЦМС долучено провідних науковців НУК до участі в 

міжнародній конференції  «Innovation Days 2021: Digitalization of Maritime and 

Ports Sector» (25.11.2021, Klaipeda University, Klaipeda, Lietuva) та міжнародному 

технологічному форумі «International Academic Exchange Forum on Marine 

Engineering Technology» (17.12.2021, Pilot Trade Free Zone, Zhoushan, Zhejiang 

province, China), основоположною метою проведення яких є розбудова 

міжнародної платформи з академічного, наукового та технологічного обміну в 

галузі суднобудування. 

В рамках реалізації стратегічної діяльності НУК зі зміцнення 

міжнародного співробітництва з китайськими партнерами, а також реалізації 

наукового потенціалу НУК за кордоном, ННЦМС забезпечується 

співробітництво з технологічними хабами та підприємствами, які 

спеціалізуються на трансферті технологій. 

Як приклад, за сприяння Китайського сервісного центру з питань 

наукового та технологічного співробітництва («Harbin HuaYue Technology 

Research and development Co., Ltd» Harbin, Heilongjiang province, China) 

науковцями вітчизняного закладу вищої освіти отримано можливість прийняти 

участь у низці перспективних проектів «Demand for Overseas Talents with PhD 

and Above» на території Китайської Народної Республіки. 

 Наразі, з метою долучення до вищевказаних проектів, ННЦМС подано 

кандидатури 32 науковців НУК, які виявили бажання прийняти участь у 48 (зі 

145 запропонованих іноземною стороною) проектах.  

На постійній основі здійснюється розсилка (китайський напрямок) 

репрезентативних листів з інформативними матеріалами щодо діяльності НУК 

та перспективними напрацюваннями її науковців. До стратегічної категорії 

віднесено державні та недержавні підприємства КНР, залучені безпосередньо до 

розбудови галузі суднобудування. На даний час, ННЦМС розіслано понад 100 

пропозиції співпраці. 

Науковці НУК подали 11 заявок на участь в україно-китайському конкурсі 

наукових робіт в рамках міжурядової угоди. Традиційно, наш університет займає 

велику кількість допущених квот за цією угодою: 
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№ Керівники  Тема 

1 Трушляков Є.І. / Wen 

Huabing («Jiangsu 

University of Science and 

Technology») 

 

«Розробка інноваційних енергозаощаджувальних 

систем кондиціювання зовнішнього повітря та 

методології їх раціонального проектування» / 

«Development of innovative energy saving ambient air 

conditioning systems and methodology of their rational 

designing» 

 

2 Радченко М.І. / Zongming 

Yang («Jiangsu University 

of Science and Technology») 

 

«Підвищення ефективності систем охолодження 

повітря на вході газових турбін шляхом застосування 

холодильних машин комбінованого типу та їх 

раціональне проектування» / «Enhancing the efficiency 

of gas turbines intake air cooling systems by application of 

combined chillers and their rational designing» 

 

3 Бондаренко О.В. / Wang 

Zhidong («Jiangsu 

University of Science and 

Technology») 

 

«Методика визначення характеристик стаціонарних 

ескортних операцій інтелектуального буксира» / «A 

methodology for determining characteristics of stationary 

escort operations performed by an intelligent tug» 

 

4 Нєкрасов В.О. / Kun Liu 

(«Jiangsu University of 

Science and Technology») 

 

«Дослідження льодових навантажень при русі судна 

та застосування його результатів в проектуванні 

корпусних конструкцій» / «Research on the Dynamic 

Response of Ship Structure in Ship-ice Interaction and Its 

Application in Structural Design against Ice Loads» 

 

5 Карпеченко А.А. / Lu 

Sheng («Jiangsu University 

of Science and Technology») 

 

«Формування та дослідження напилених 

композиційних покриттів з підвищеними 

функціональними властивостями» / «Formation  and 

investigation of composite sprayed coatings  with increasing 

functional properties» 

 

6 Лабарткава А.В. / 

Mingfang Wu («Jiangsu 

University of Science and 

Technology») 

 

«Вивчення спеціального процесу паяння 

металокераміки  Ti (C,N) зі сталлю 40Cr» / «Study of 

special brazing process for Ti(C, N) metallic ceramic /40Cr 

steel joint» 

 

7 Обрубов А.В. / Zhang 

Yuanliang («Jiangsu Ocean 

University») 

«Інформаційна структура в фізичній системі (ІС-ФС) 

– нова концепція побудови електроенергетичної 

системи» / «Information structure of physical system 

(ISoPS) – new concept of construction of electrical power 

system» 

 

8 Харитонов Ю.М. / 

Quanming Miao («Jiangsu 

Ocean University») 

 

«Розробка суднових теплоакумулюючих 

енергетичних установок для підводних апаратів» / 

«Development of ship heat storage power plants for 

underwater vehicles» 

 

9 Бондаренко О.В. / Li 

Hongyu («Shandong 

«Дослідження основних характеристик та управління 

рухом багатофункціонального безекіпажного судна з 
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University of Science and 

Technology») 

 

малою площею ватерлінії» / «Research on Overall 

Performance and Control of Multi-functional SWATH 

Unmanned Surface Vehicle» 

 

10 Бурдун Є.Т. / Liu Lu 

(«Jiangsu University») 

 

«Модифікування епоксидної смоли оксидом графену 

для легковагових матеріалів плавучості для 

підводних засобів засвоєння ресурсів океану» / 

«Graphene oxide modified epoxy resin based lightweight 

buoyance materials for underwater means of ocean resources 

development» 

 

11 Сербін С.І. / Daifen 

Chen (Jiangsu University of 

Science and Technology) 

 

«Інноваційна термохімічна система для суднової 

енергетики» / Innovative thermochemical system for 

marine energetics 

 

 

 

4.4  ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 

 

Сектор грантової діяльності та академічної мобільності ННЦМС НУК – це 

підрозділ міжнародного центру, створений задля інтенсифікації та упорядженої 

роботи НУК в сфері грантової підтримки вищої школи з боку міжнародних 

фондів та академічної мобільності студентів та викладачів університету.  

Протягом 2021 року було проведено роботу щодо направлення цілого 

пакету заявок на довгострокові грантові програми такі як «Жан Моне», К1 та 

інші. На сьогоднішній день систематизовано та реалізуються програми наукової 

підтримки для багатьох кафедр НУК. Це стало можливим після проведення 

грантового аналізу НУК.  

Участь у проекті «Erasmus Mundus Master Course in Ocean Engineering» з 

сумісної підготовки магістрів на базі наступних університетів:  

• Instituto Superior Técnico of Universidade de Lisboa (Португалія); 

• University of Genoa (Італія); 

• Gdansk University of Technology (Польща) 

• Admiral Makarov National University of Shipbuilding in Mykolaiv 

(Україна). 

У сфері реалізації цієї освітньої програми передбачається реалізувати 

міжнародне співробітництва та підвищити мобільність серед студентів, 

викладачів, науковців Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова та європейських університетів. 

Ведеться плідна робота в рамках співробітництва з фондам «DAAD»: 

проведено іспити з англійської мови «On-set» з метою подання 

індивідуальних заявок студентів та аспірантів НУК на програми, що 

фінансуються фондом «DAAD»; 

організовано лекції з вивчення технічної англійської та німецької мови; 
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ведеться робота з академічної мобільності студентів НУК та студентів ЗВО 

Німеччини. 

ННЦМС НУК веде активну роботу в системі ERASMUS+: 

• підготовлено проект за напрямом КА1 (академічна мобільність 

студентів та викладачів) за наступними освітніми напрямками: інформаційні 

технології, менеджмент, управління проектами; 

• підготовлено проект за напрямом КА2 програми подвійних дипломів 

кораблебудівного інституту; 

• підготовлено проект за напрямом КА2 "Interdisciplinary Solutions in 

implementation of Additive manufacturing education in UA". 

 

Також на протязі 2021 року було проведено роботу з грантовими 

програмами американського посольства: 

підготовлено до подачі (від 4 лютого) проекти перекладу  та видання 

англомовних книжок, підтримки юридичної клініки НУК, програми освіти 

дорослих – технічна англійська мова для співробітників «Південної 

судноремонтної компанії», а також курс жіночого підприємництва на базі НУК.  

Ведеть підготовка до участі викладачів та студентів за американськими 

програмами Фулбрайт та інших програм від Посольства США в Україні. 

 

Великим доягненням для університету стала участь у проекті DigEco. НУК 

імені адмірала Макарова, разом із партнерами подав колективну заявку на 

конкурс грантових проектів від програми Європейського Союзу “Erasmus+”, і ця 

ініціатива увінчалася успіхом. Відтепер протягом трьох років в нашому 

університеті буде реалізована масштабна програма з адаптації навчальних курсів 

факультету економіки моря до вимог онлайн-середовища, всебічна 

діджиталізація та оновлення існуючих навчальних програм, доповнення їх 

новими курсами дисциплін. Освоювати новітні освітні технології студенти 

зможуть у спеціалізованій лабораторії, яка буде оснащена за рахунок виграних 

грантових коштів від програми фінансування ЄС – Європейського інструменту 

сусідства. 

Варто зазначити про масштабність цього проекту: у ньому є залученими 16 

партнерів, серед них – вже згадувані університети України, Таджикістану, 

Університет Миколаса Ромеріса (Литва), Університет прикладних наук Гамбургу 

(Німеччина), Університет Марібор (Словенія), організації, що представляють 

середній та великий бізнес, уряди всіх залучених країн. Для України цей проект 

є напрочуд важливим, оскільки у 2021 році лише 10 нових проектів 

розвиватимуть потенціал для 46 організацій в Україні в межах Програми ЄС 

“Erasmus+” ,і DigEco – один з них.  

Мета цього проекту – впровадження цифрової економіки у процес вищої 

освіти України та Таджикистану, що базується на міжнародній практиці освіти 

4.0 для забезпечення сталого розвитку економіки цих країн. Завданнями є, по-

перше, модернізація поточних навчальних програм шляхом впровадження 
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мультидисциплінарних навчальних програм з цифрової економіки для магістрів 

в Україні та Таджикистану до грудня 2023 року; по-друге, створення 

можливостей для інклюзивної освіти в галузі цифрової економіки, по-третє, 

залучення зацікавлених сторін до навчального процесу. 

В процесі реалізації проекту для студентів-економістів нашого 

університету будуть розроблені та впроваджені 13 нових навчальних курсів, які 

допоможуть сформувати зі студента цілковито сучасного фахівця, 

компетентність та експертність якого неодмінно будуть користуватися попитом 

на всесвітньому ринку праці. 

 

 

 
 

 

 

4.5. ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ТА МОВНА ПІДГОТОВКА 

ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

 

Підготовче відділення (ПВ) створене 8 квітня 1993 року при Навчально-

науковому центрі міжнародного співробітництва (ННЦМС) Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) з метою 

організації довузівської підготовки іноземних громадян до вступу в НУК та у 

інші заклади вищої освіти України. 

Серед основних задач ПВ – підготовка іноземних абітурієнтів, які не 

володіють українською (російською) мовою, до подальшого отримання вищої 

професійної освіти в НУК та інших вищих навчальних закладах України за 

наступними напрямками: інженерно – технічним, економічним, гуманітарним, в 

залежності від вибраної спеціальності, яку планують отримати іноземні 

громадяни.                                                                               

З метою забезпечення вивчення державної мови іноземними слухачами 

підготовчого відділення на рівні, необхідному для побутового спілкування, 
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внесені зміни у графіку освітнього процесу на ПВ для іноземних громадян в 

2019\2020 році, а саме введено навчальну дисципліну «Українська мова» в 

кількості 36 годин. Крім того, для поглибленого вивчення та здачі  Державного 

іспиту з української мови проводяться факультативні заняття у кількості 100 

годин. 

Кожен рік з метою популяризацію української мови на ПВ проводяться 

соціально – культурні заходи, а саме : похід до музеїв, історичні екскурсії з 

прогулянками по річці, екскурсії вулицями та історичними пам`ятками міста, 

міські свята. 

 

 

 

4.6. КИТАЙСЬКА МОВА В НУК 
 

Отримана в Китаї освіта цінується у всьому світі. Це з швидкими темпами 

зростання економіки КНР і, відповідно, зі зростанням затребуваності фахівців зі 

знанням китайської мови. Світові компанії прагнуть найняти не просто людей, 

які володіють мовою, але фахівців, знайомих із особливостями китайської 

економіки зсередини. 

Китайська Народна Республіка відновлює програму вивчення китайської 

мови по всьому світу. Національний університет кораблебудування ім. Адм. 

Макарова – єдиний ВНЗ у Миколаєві, який приєднаний до цієї програми. 

В університеті активно та успішно працюють курси з вивчення китайської 

мови дипломованим викладачем КНР, робота якого здійснюється у рамках 

традиційної та довгострокової співпраці НУК ім. адм. Макарова та Освітньо-

Культурного Центру «Інституту Конфуція» Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (м. Одеса). 

Викладання ведеться носієм китайської мови, який відрізняється високим 

професіоналізмом і відповідальним ставленням до процесу навчання, що 

допоможе Вам освоїти китайську вимову, вдихнути в Вас частинку китайського 

світогляду і стерти всі перешкоди на шляху вивчення мови. Крім навчання 

китайської мови, Ви поринете в атмосферу самого Китаю, з його традиціями та 

найбагатшою культурою. 

Таким чином, НУК демонструє свою відкритість до світу та свою місію - 

"Навчання молодого покоління не лише вузькому технічному профілю, а й 

знайомство з усім багатством знань та сучасних можливостей". 

В рамках діяльності проекту «Клас Конфуцію» спільно із «Інститутом 

Конфуція» організовано вивчення студентами НУК китайської мови. В 

результаті, в травні близько 74 студентів здійснили здачу екзамену з китайської 

мови HSK. 
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5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ НУК 
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5.1 ДАНІ ПРО КОШТИ, ОТРИМАНІ НУК ЗА 2021 рік (на 24.12.2021) 

 

Обсяг надходжень із Державного бюджету на фінансування витрат 

2021 року разом по університету – 202.189,28 тис. грн. 

  

           - основна діяльність – 162.233,73тис.грн.,  у т.ч.: 

 

 а) з/плата з нарахуванням – 148.923,12тис.грн.  

 б) комунальні послуги – 9.386,75тис.грн. 

 в) мат.допомога студентам-сиротам – 447,23тис.грн.  

 г) одяг та харчування студентів-сиріт  – 2.089,25тис.грн. 

д) оплата послуг сторонніх  організацій  - 1.073,51тис.грн. 

 є) придбання матеріалів – 313,87тис.грн.  

  

         - навчання студентів Коледжу корабелів – 1.435,82тис.грн.,у т. ч.  : 

 а) з/плата з нарахуванням – 1.108,21тис.грн. 

 б) комунальні послуги – 18,40тис.грн. 

 в) одяг та харчування студентів-сиріт  – 247,10тис.грн. 

 г) матеріальна допомога студентам-сиротам – 62,11тис.грн. 

 

 фінансування НДДКР – 3.207,68тис.грн., у т.ч. 

 

 а) з/плата з нарахуванням – 3.011,02тис.грн. 

 б) комунальні послуги – 51,72тис.грн. 

 в) оплата послуг сторонніх  організацій  - 109.44тис.грн. 

 г) придбання матеріалів – 29,79тис.грн. 

 д)витрати на відрядження – 5,71тис.грн. 
   

- стипендіальне забезпечення студентів університету – 19.826,40тис.грн.  

-  

- кредити для здобуття вищої освіти – 84,24тис.грн. 

-  

- стипендія КМУ за видатні заслуги у сфері вищої освіти-  57,71 тис.грн. 

-  

- фінансування Первомайського коледжу НУК – 15.343,7тис.грн., у т.ч. 

 

а) з/плата з нарахуванням – 12.730,02тис.грн. 

б) комунальні послуги – 278,00тис.грн. 

в) одяг та харчування студентів-сиріт -351,62тис.грн. 

г) мат.допомога студентам-сиротам – 40,86тис.грн. 

д) стипендіальне забезпечення студентів коледжу  –1.943,20тис.грн. 
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Дані про спецкошти, отримані НУК за 2021 рік – разом 74.195,55 

тис.грн., у тому числі: 

1. Платне навчання –65.716,04тис.грн.,  з них   

2. навчання іноземних студентів – 20.450,89тис.грн.,  

3. в т.ч. по міжнародним контрактам – 8.260,30тис.грн. (303.458,5дол.США) 

4. Квартирна плата, проживання у гуртожитках – 5.239,29 тис.грн. 

5. НПО – 858,07тис.грн.. 

6. СК «Камбуз» -542,57тис.грн. 

7. Бази відпочинку разом 893,16тис.грн., в тому числі: 

a. Коблево – 384,44тис.грн. , Очаків  –508,72тис.грн.. 

8. Інші надходження від господарської діяльності –363,39тис.грн.  

9. Оренда приміщень – 64,68тис.грн 

10.  Надходження студентів Коледжу корабелів – 91,22тис.грн.  

11.  Надходження від реалізації списаного  майна(макулатура, металобрухт) – 

14,13тис.грн.   

12.  НДДКР – 413,00тис.грн.  

 

Спецкошти, отримані Первомайським коледжем НУК – 4.665,36 

тис.грн 

 

Надходження благодійної допомоги за 2021 рік – 306,5 тис.грн.,  

в тому числі  в натуральній  формі – 316,61тис.грн., в грошовій формі – 

112,97тис.грн. 

 Надходження грантів : 44346,5Євро (1.481.45тис.грн) та 6820,0дол.США 

(186,96тис.грн.) 

 

Надходження благодійної допомоги по Первомайському коледжу –84,27 

тис. грн. 

  

Надходження стипендії КМУ для молодих вчених  – 167,98 тис.грн. 

  

Дані про використання спецкоштів по університету за 2021рік:  

використано всього –  81.960,39 тис.грн., у т.ч.: 

1. Заробітна плата, з  нарахуваннями  –64.684,60тис.грн.. 

2. Придбання матеріалів –591,31тис.грн..  

3. Придбання продуктів харчування – 383,0тис.грн. 

4. Комунальні послуги – 13.875,29тис.грн.. 

5. Видатки на відрядження – 402,09тис.грн. 

6. Витрати на послуги сторонніх організацій  – 1026,46тис.грн. 

7. Оплата податків та зборів -375,10тис.грн. 

8. Перерахування до Профкому НУК на культурно-масову та оздоровчу 

роботу  - 348.89тис.грн. 

9. Виплати ветеранам-учасникам ВВВ – 5,00тис.грн. 
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10. Оплата за проектно-кошторисну документацію для проведення 

капітального ремонту системи автоматичної пожежної сигналізації в корпусах та 

гуртожитках університету  - 268,65тис.грн. 

 

По Первомайському коледжу використано всього – 4.448,28тис.грн, у 

т.ч.: 

1. Заробітна плата, з  нарахуваннями  –4.023,76тис.грн. 

2. Придбання матеріалів –199,26тис.грн.  

4. Придбання медикаментів – 4,24тис.грн. 

5. Комунальні послуги – 174,72тис.грн. 

6. Видатки на відрядження – 0,25тис.грн. 

7. Витрати на послуги сторонніх організацій  – 46,05тис.грн. 

 

Заплановано надходжень за основною діяльністю за спеціальним фондом у 

2021 році – 71,56млн.грн., фактично надійшло – 73,0 млн.грн., перевиконання 

кошторису склало 1,44млн.грн.  

Доведено бюджетних асигнувань за основною діяльністю університету 

згідно кошторису на 2021 рік -  157,33млн.грн., фактично отримали від 

Державного бюджету до кінця року -  162,23млн.грн.  

 

ЗА 2021 РІК ВИПЛАЧЕНО: 

Матеріальна допомога – 498,65 тис.грн. 

Премія до ювілею – 18,30 тис.грн. 

Премії за захист дисертацій – 189,03 тис. грн 

Винагорода за заслуги перед університетом – 257,02 тис.грн. 

На СОТ «Корабел» відпочивало  77 співробітників на суму 131,43 тис. грн. 

та 9 студентів на суму 20,0 тис.грн. 

На базі відпочинку «Акваторія» м. Очаків відпочило 87 співробітників тва 

15 дітей співробітників на загальну суму 60,86 тис.грн. 

Станом на 28 грудня 2021 року університет виконав всі юридичні та 

фінансові зобов’язання  по оплаті за комунальні послуги та енергоносії, 

заробітній платі та стипендіям. 

Університет не має заборгованості перед підприємствами за надані послуги 

та отримані товари. 
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5.2  ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НУК ІМ. АДМ. МАКАРОВА У 2021 Р. 

 

На балансі НУК ім. адм. Макарова знаходиться 20 об’єктів: 

• 4 навчальних корпуси у м. Миколаєві: Головний, Новий, Старий 

навчальні корпуси, навчальний корпус по вул. Потьомкінській, 138а – Морській 

ліцей; 

• Морехідна школа за адресом: вул. Морехідна, 2; 

• навчальні корпуси в містах Херсоні і Феодосії; 

• два гуртожитки; 

• три котельні (№1- по ПГУ-9; №2 – по вул. Бузника, 3; №3 – по вул. 

Кузнецькій,5); 

• їдальня по пр. Г. України, 9а, яка в теперішній час знаходиться в процесі 

реконструкції під навчальний корпус; 

• фізкультурно-оздоровчий корпус по пр. Г.України, 11а; 

• житловий фонд по вул. Радісній, 27; 

• водноспортивна станція по вул.. Спортивній, 3; 

• база відпочинку «Акваторія», в м. Очаків, вул. Слобідська,143; 

• спортивно-оздоровчий табір «Корабел» с. Коблеве, вул. Степова, 2а; 

• склади по пр. Г. України, 9в; 

• адміністративна будівля на Каботажному молі. 

 

Основні ремонтно-будівельні роботи, виконані у 2021 році. 

Головний навчальний корпус 

За рахунок коштів університету виконано поточний ремонт аудиторій (99, 99 а, 

100, 100 а/б, 100 в, 100 г, 218а, 218 б, 219, 232, 234, 230, 235, 241, 258, 264, 326, 

325, 326, 335, 334, 337, 340, 342, 344, 354, 358, 360, 362, 448, 439, 459, 528, 529, 

545, 549, 623, 642, 641, 617, 626, 652, коридорів, та кабінетів корпусу, а саме: 

 

№ Виконані роботи 

1 Встановлення металопластикових  вікон у кількості 305 шт. 

2 

Ґрунтовка, шпаклювання стін, укосів, стель та підвіконь 1776,1 м 

кв. 

3 Утеплення стін та укосів 82 м кв. 

4 Декоративне шпаклювання стін 155 м кв. 

5 Фарбування стін, укосів, стель та підвіконь 2010 м кв. 

6 Улаштування стелі Армстронг 324 м кв. 

7 

Виготовлена та встановлена огорожа  з воротами та хвірткою 

77.5 м кв. 
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8 Улаштування лінолеумного покриття 414,3 м кв. 

9 Улаштування плінтусу 228,6 м п. 

10 Стяжка підлоги 390 м кв. 

11 Ремонт бойлерної 

12 Ремонт пожарних гідрантів 

13 

Підготовка корпусу к опалювальному періоду з усіма 

необхідними ремонтними роботами. 

14 Поточний ремонт електричного живлення. 

15 Заміна розрахункових електричних лічильників 

 Котельна ПГУ - 9 

16 Монтаж та підключення нового насоса. 

17 Ремонт РУ-0,4 кВ ТП-616. 

18 

Ремонт силового устаткування демонтаж та монтаж 

пускорегулюючої апаратури  

19 Улаштування огорож з боку зовнішнього фасаду блока «А»  

20 Виконано багато дрібних робіт 

 

Їдальня (Навчальний корпус Гуманітарного інституту) по ПГУ-9а 

 

№ Виконані роботи 

1 Ґрунтування стін 83 м кв. 

2 Фарбування 83 м кв. 

3 Улаштування покриття з лінолеуму 54 м кв. 

4 Улаштування плінтусу 42,5 м п. 

5 Електроживлення їдальні. 

6 Виконано багато дрібних робіт 

 

Новий учбовий корпус по пр. Центральний, 3 

       Поточний ремонт аудиторій 417, 235, 237, 238, 240, 130, 414, 415, 416, 119, 

121, 122, 219, 232, 234, 223, 224, 226. 

№ Виконані роботи 

1 Улаштування стелі Армстронг – 33 м кв. 

2 Встановлені металопластикові вікна у кількості  238 шт. 

3 Шпаклівка та ґрунтовка укосів 148,1 м кв. 

4 

Фарбування укосів, підвіконь, стін, труб, стель та радіаторів  1353 

м кв. 

5 Частково відштукатурено стін 16,6 м.кв. 

6 Шпаклювання стін 214,1 м кв. 

7 Виконання стяжки підлоги 33 м кв. 

8 Циклювання та лакування підлоги 32,4 м.кв. 
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9 Укладання лінолеуму 35,4 м кв. 

10 

Оформлення входу в навчальний корпус з улаштуванням козирка 

та металопластикової конструкції. 

11 

Виготовлення конструкції входу, покрівля даху і скління по 

периметру 

12 Виконано багато дрібних робіт 
 

 

Гуртожиток №1 по ПГУ-11 

№ Виконані роботи 

1 Поточний ремонт 13 поверх (західне крило), хол. 

2 Шпаклювання стін 243,3 м кв. 

3 Фарбування стін і стелі 313,9 м кв. 

4 Штукатурка стін 18,4 м кв. 

5 Улаштування плінтусу з керамічної плитки 3,7 м.кв. 

6 Улаштування стелі Армстронг 22,7 м кв. 

7 Улаштування керамічної плитки 15 м кв. 

8 Введення в експлуатацію 13 поверху. 

9 Заміна трансформаторів струму.       

10 Виконано багато дрібних робіт 

 

Старий навчальний корпус  вул. Кузнецька, 5 

 

Гуртожиток №2 по вул. Бузника, 

      Виконані наступні об’єми робіт:  

Зроблений капітальний ремонт санвузлів 3,4,5 поверхів, а саме: 

№ Виконані роботи 

1 Штукатурка стін 124,2 м кв. 

2 Улаштування плітки керамічної 126,9 м кв. 

3 Шпаклювання стін 379 м.кв. 

4 Укоси гіпсокартонові 11 м кв. 

5 Фарбування 334,8 м кв. 

№ Виконані роботи 

1 Улаштування пароізоляції стелі у спортивній залі 225 м. кв. 

2 Утеплення стін та укосів 38 м кв. 

3 Виконано багато дрібних робіт 
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6 

Зроблений капітальний ремонт у кімнатах 105(2,3,6,7,8), та 

кімнати 519, а саме: 

7 Гіпсокартонові укоси 18,4 м кв. 

8 Шпаклювання 18,8 м кв. 

9 Декоративне шпаклювання 173,6 м кв. 

10 Стяжка полу 52,1 м кв. 

11 Улаштування лінолеуму 52,2 м кв. 

12 Улаштування стелі Армстронг 50,1 м кв. 

13 Фарбування 227,2 м кв. 

14 Улаштування плінтусу 72 м п. 

15 

Монтаж системи опалення, монтаж та відновлення 

водопостачання та водовідведення з 1 по 5 поверх малого крила. 

16 Виконано багато дрібних робіт 

 

 

Водноспортивна станція по вул. Спортивна, 3 

 

№ Виконані роботи 

1 Виготовлення та встановлення стволів освітлення 3 шт 

2 Виготовлення та встановлення металевих дверей в елінгу 1 шт. 

3 Ремонт покрівлі (боцманська) 23,7 м кв. 

4 Паро та гідроізоляція, підшивка стелі OSB плитами 23,7 м кв. 

5 Улаштування цегляних перегородок 9,3 м кв. 

6 Улаштування покриття азбестоцементними листами 23,7 м кв. 

7 Штукатурка стін 61,7 м кв. 

8 

Чергова сторожка повна заміна проводки, освітлення великого 

мосту, берегу, елінгу, з створенням рундуку і кару. 

9 Виконано багато дрібних робіт 
 

 

Херсонська філія НУК (Навчальний корпус) м. Херсон 

Аудиторія 416 

№ Виконані роботи 

1 Укладання підлоги з волого-стійкої OSB плити 45 м кв. 

2 Фарбування стін та укосів 100 м кв. 

3 Шпаклювання стін та укосів 100 м кв. 

4 Улаштування тротуарної плитки 153 м кв. 

5 Виконано багато дрібних робіт 

 

СОТ «Корабел» с. Коблево 
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№ Виконані роботи 

1 Ремонт водопроводу та каналізації 

- Заміна кранів магістрального водопроводу 

- Усунення витоку водопроводу 

- Ревізія та встановлення дренажного насоса КНС 

- Ревізія засувок КНС 

- Очищення приймального колектора КНС (зворотне скидання) 

2 Ревізія резервуару та його ремонт V = 20 м3 

3 
Заміна змішувачів (27 од.) у корпусах I та I I , душові блок -

веранди 

4 
Встановлення та обладнання системи опалення 2-го поверху 

Корпусу I 

- Монтаж та запуск котла 

- Монтаж трубопроводу, приладів опалення 

5 Ремонт першого та другого корпусів 

- 

Очищення стін від грибкового нальоту та обробка 

протигрибковим засобом, ремонт штукатурного шару стін, стель 

та цоколя.   

- Вапняне фарбування стель і стін – 1 026,9 м.кв. 

- Водоемульсійне фарбування стель і стін – 988,5 м.кв. 

- 
Олійне фарбування огорож, воріт, лавок,   лоджій та сходів – 549 

м.кв.;  

  Заміна лінолеуму – 23,6 м кв.  

- Здійснено ремонт балконних плит 21,3 м кв. 

- Виконана цементна стяжка, гідроізоляція балконів – 68,8 м кв. 

- Ремонт покрівлі блок-веранди 39 м кв. 

- Фарбування воріт, огорожі 549 м кв. 

6 Установка кондиціонерів 3 шт. 

7 Виготовлення та встановлення зони відпочинку на пляжі 

- Установка мангалів, урн 

- Ремонт та заміна лавок 

- Установка навісу на пляжі 

- Аварійний ремонт глибинного насоса ЕЦВ 6-10-140 

- Заміна насоса 

- Заміна напірних труб свердловини 

8 Заміна розрахункових електричних лічильників. 

9 Виконано багато дрібних робіт 
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База відпочинку «Акваторія» м. Очаків 

 

№ Виконані роботи 

1 Зроблено косметичний ремонт будівель 

2 Підбита стеля вагонкою довжиною 45 п.м. 

3 Приведена в належний стан альтанка  

4 Відремонтована дитяча карусель 

5 Виготовлений захисний кожух для ГРЩ 

6 
Виконані зварювальні роботи по ремонту металевих східців та 

містків 

7 
Проведена заміна електричної мережі в кімнатах, та заміна 

автоматичних вимикачів 

8 Придбано та відремонтовано 5 шт. холодильників 

9 Зроблено ремонт покрівлі на 3-ому поверсі  

10 Виготовлено та встановлено бак для води в душових кабінах  

11 Фарбування стін 108 м кв. 

12 Заміна розрахункових електричних лічильників 

13 Виконано багато дрібних робіт 

 

"Дельта" 

№ Виконані роботи 

1 На допоміжному дизель-генераторі (ДДГ-1) замінено 4 форсунки, 

4 свічки розжарювання, замінено паливний насос високого тиску 

2 

Проведена дефектація та заміна всіх підшипників, що відслужили 

свій технічний термін на нові. Редуктор після ремонту, 

встановлений та обкатаний при роботі ГД, у max та min режимах. 

3 
Демонтовано насос ПНВТ головного двигуна, для проведення 

тарифікації та дефектації плунжерів та клапанів подачі ДП. 

4 
Після ремонту насос встановлений на штатне місце, на головному 

двигуні. 

5 
У МО пофарбовані всі пайоли, електродвигуни, ручні насоси, 

генератори. 

6 
Вирізані з пароніту та маслостійкої гуми нові прокладки під 

горловини паливних цистерн для обтиснення їх кришками. 

7 

Замінено ділянки головної палуби, шлюпкової палуби, зварено 

нову скриньку для аварійно-рятувального майна (клини, пробки, 

заглушки, аварійний «ліс»). 

8 

На головній палубі переварено ділянку труб, що згнили системи 

пожежогасіння, із заміною фланцевих з'єднань, кріпильних 

хомутів та анкерів. 

9 Усунення наскрізної корозії. 
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10 
Замінено ділянки комінгсу горловини трюму з подальшою 

ґрунтовкою та фарбуванням. 

11 Виготовлено план пожежної безпеки. 

12 

Запросили представника сертифікованої організації "Некрасов і 

К" для попереднього огляду та дефектації радіонавігаційного 

обладнання, що знаходиться на капітанському містку. 

13 
Підготовлено перелік документів для отримання сертифікатів 

аварійно-рятувального майна у «NIESCO». 

14 
Підготовлено перелік документів для отримання ліцензії на 

суднову радіостанцію в УДЦР. 

15 Виконано багато дрібних робіт 

 

ФОК 

№ Виконані роботи 

1 Монтаж нового водопостачання. 

2 Стрибкова яма з доріжкою, та місцем для штовхання молоту 

3 Ремонт кімнати відпочинку 

 

Морехідна, 2 

№ Виконані роботи 

1 Монтаж системи опалення спортивної зали. 

 

Радосна, 27 

№ Виконані роботи 

1 Ремонт та монтаж нових труб та засувок системи опалення. 

 

Реалізації проєкту (програми) «Діджиталізація економіки як елемент сталого 

розвитку України та Таджикистану». Грантова угода (DigEco) № 618270-EPP-1-

2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP (Донор Європейський Союз). 

№ Найменування Вартість, грн 

1 БФП А4 Epson М2170 Фабрика друку з WI-FI 10500,00 

2 Бездротовий маршрутизатор (роутер) 

Keenetic Giga (KN-1010); Комутатор Cisco 

CBS110-16T 

9271,00 

3 Світлодіодна панель MLux Bi-Color 1300PB 24358,00 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-12-004445-a
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4 Навушники з кістковою провідністю 

“WHISPER PRO”; Мікрофон Boya BY-M1; 

Мікрофон Mackie Carbon; Гарнітура 

(навушники з мікрофоном і регулювання 

звуку) А4 Tech HS-28-1 (Black) 

23618,00 

5 Студійна стійка Arsenal ARS-2600 1100,00 

6 Сервер Dell PowerEdge T40 55850,00 

7 Карта пам'яті SanDisk SDXC Extreme, 

Зовнішній жосткий диск Transcend StoreJet 

25M3S, Монітор DELL SE2722H, Монітор 

DELL SE2422H 

67000,00 

8 Неттоп та ноутбуки 352700,00 

9 Операційні системи та програмне 

забезпечення 
105388,00 

10 Фотографічне обладнання та інтерактивний 

комплект 
209269,00 

 Всього: 859054,00 

 

Допорогові закупівлі до 50 000 грн. без проведення процедури відкритих 

торгів та через електронний майданчик Е-тендер за спрощеною системою 

закупівлі до 200 000 грн., 2021рік 

Закупівлю товарів і послуг було здійснено для наступних потреб: 

- Замовлення студентських квитків всіх спеціальностей Вузу; 

- Поточний ремонт кімнат першого поверху гуртожитку №2 Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова по вул.  Бузника, 

3; 

- Фліпчарт магнітно-маркерний в кількості 2шт; 

- Закупівля серверу та програмного продукту для системи електронного 

документообігу; 

- Поточний ремонт теплохода «Дельта»; 

- Ремонт і технічне обслуговування кондиціонерів; 

- Ремонт та технічне обслуговування ліфтів; 

- Перший наглядовий аудит Системи Менеджменту Якості; 

- Технічне обслуговування водогрійних котлів та планове технічне 

обслуговування газопроводів на котельнях і технічне обслуговування 

газових плит та планове технічне обслуговування газопроводів у 

гуртожитках 

- Придбання електротоварів (кабелі, проводи, електротовари, 

трансформатори, лічильники та ін.); 

- Товари та послуги за науковими темами кафедр; 

- Закуплені товари для баз відпочинку (будматеріали, електроприлади); 

- Закуплені будматеріали для проведення необхідних ремонтних робіт; 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-11-007037-a
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- Товари та послуги на поточні та нагальні потреби університету, окремих 

підрозділів та інститутів (сантехнічні, електромонтажні, друкарські, 

газопостачальні, побутова хімія та ін.); 

- Виготовлення проектно-кошторисної документації з пожежної безпеки по 

усіх об’єктах університету; 

- Розпил дошок для потреб водно-спортивної бази НУК (клуб «Каякінгу») 

та СОТ «Корабел» (встановлення нових навісів); 

- Ремонт насосного обладнання на СОТ «Корабел»; 

- Встановлення нового насосу на котельній №1 на ПГУ-9, а також 

встановлення нового захисного електрообладнання (перемикачі, 

автоматика тощо.)); 

- Згущене молоко для співробітників НУК зі шкідливими умовами праці; 

- Перевезення іноземних студентів; 

- Діловий візит ректора НУК у складі делегації МОНУ до Тбілісі, Грузія; 

- Проходження перевірки з охорони праці та безпеки життєдіяльності та 

отримання дозволів на роботу об’єктів НУК з підвищеною небезпекою; 

- Поселення комісії з перевірки Міжнародного відділу в готель 

«Олександрівський»; 

- Закупівля сантехнічних матеріалів та обладнання для поточного ремонту у 

Херсонській філії; 

- Оплачені рахунки за 2020 та частково за 2021 рік партнеру НУК ТОВ ВД 

«Гельветика» для безперебійної роботи приймальної комісії вступної 

кампанії на 2021-20222 рік, а також для подальшої роботи учбового відділу 

НУК; 

- Закупівля необхідного обладнання для налагодженої роботи центру 

інформаційних технологій (комп’ютерне обладнання та супутні 

матеріали); 

- Оплачені усі необхідні договори для вчасного відкриття та закриття бази 

відпочинку «Акваторія» у м. Очаків; 

- Заключені та оплачені договори для події «Посвята в студенти НУК», а 

саме виготовлення банерів, різної рекламної продукції, закупівля 

допоміжного екіпірування та музичне супроводження; 

- Проведені усі необхідні технічні огляди автопарку НУК в Миколаєві, 

Первомайську та Херсоні; 

- Для роботи відділу ОКС була закуплено програмне забезпечення для 

автоматизованого визначення вартості будівельних робіт при застосуванні 

ПК АВК-5; 

- Закупівля антисептичних засобів для потреб університету; 

- Закупівля матраців та постільної білизни для гуртожитку №1; 
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* Витрати на закупівлі у 2021 р. до 50 000 грн. без проведення процедури 

відкритих торгів та через електронний майданчик Е-тендер за спрощеною 

системою закупівлі до 200 000 грн., склали 3 810 160 грн. 

      Витрати на закупівлі у 2020 р. до 50 000 грн. без проведення процедури 

відкритих торгів та через електронний майданчик Е-тендер за спрощеною 

системою закупівлі до 200 000 грн., склали 6 472 004 грн. 32 коп. 

Різниця закупівлі 6 472 004 грн. 32 коп. (2020 р.) і 3 810 160 грн. дорівнює 

2 661 844 грн. 32 коп., що менше майже на 40 %. 

 

Назва предмета закупівлі 
Вартість 

закупівлі 

Сільськогосподарські культури, продукція товарного садівництва та 

рослинництва  

2405,65 

Продукція тваринництва та супутня продукція 15921,00 

Зернові культури та картопля 19976,00 

Овочі, фрукти та горіхи 45766,25 

Мастильні засоби 1340,00 

Абразивні вироби 1180,00 

Скловолокно 3960,00 

М'ясо 167180,00 

М'ясопродукти 20241,04 

Рибні філе, печінка та ікра  1148,10 

Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені 12648,00 

Рибні консерви та інші рибні страви і пресерви  1074,00 

Фруктові та овочеві соки 22462,68 

Оброблені фрукти та овочі 17815,70 

Рафіновані олії та жири 5857,14 

Харчові жири 9687,00 

Молоко та вершки 49933,00 

Вершкове масло  27756,00 

Сирні продукти 35731,29 

Молочні продукти різні 20951,56 

Продукція борошномельно-круп’яної промисловості 22233,42 

Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби 9625,60 

Сухарі та печиво, пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів 4504,29 

Цукор і супутня продукція 4319,40 

Какао, шоколад та цукрові кондитерські вироби 5934,82 

Макаронні вироби 2396,00 

Кава, чай та супутня продукція 5781,73 

Заправки та приправи 21663,20 

Продукти харчування та сушені продукти різні 1253,72 

Солодове пиво 19955,40 

Безалкогольні напої 33966,00 

Аксесуари до робочого одягу 1640,00 

Аксесуари для одягу 2270,64 

https://dk21.dovidnyk.info/index.php
https://dk21.dovidnyk.info/index.php
https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=1521
https://dk21.dovidnyk.info/index.php
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Поліетиленові мішки та пакети для сміття 1624,44 

Друковані книги 3467,00 

Буклети 2180,00 

Газети 116704,36 

Марки  6400,00 

Паперові чи картоні реєстраційні журнали 641,00 

Бланки 49979,00 

Швидкозшивачі та супутнє приладдя 1244,00 

Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший некрейдований папір 

або картон для графічних цілей 
8500,00 

Агрохімічна продукція 6680,00 

Силікони в первинній формі 320,00 

Клеї 28,00 

Спеціалізована хімічна продукція 80,00 

Хімічна продукція різна 3900,00 

Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку 30248,00 

Офісне устаткування та приладдя різне 36065,00 

Комп’ютерне обладнання 72399,96 

Трансформатори 5097,00 

Елементи електричних схем 254,00 

Акумуляторні батареї 5125,00 

Електричні лампи розжарення 312,00 

Світильники та освітлювальна арматура 24358,00 

Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів  186,00 

Прилади звукової та візуальної сигналізації 4095,00 

Ізоляційне приладдя 300,00 

Електронне обладнання 300,00 

Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм 4989,00 

Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу 2245,00 

Мікрофони та гучкомовці 23618,00 

Частини до аудіо- та відеообладнання 1100,00 

Мережеве обладнання  18821,00 

Інформаційне обладнання 2085,00 

Медичні матеріали 100,00 

Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні 576,00 

Засоби для догляду за руками та нігтями 3750,00 

Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки 3431,60 

Двигуни та їх частини  3880,00 

Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів 2376,00 

Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових 

автомобілів 
1248,00 

Допоміжне екіпірування  8450,00 

Детектори та аналізатори 420,00 

Прилади для вимірювання величин  1000,00 

Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів 1562,00 

Лічильні прилади 1200,00 

Меблі для дому 7260,00 

https://dk21.dovidnyk.info/index.php
https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=3161
https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=3235
https://dk21.dovidnyk.info/index.php
https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=3244
https://dk21.dovidnyk.info/index.php
https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=3582
https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=3834
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Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів 

громадського харчування 
3974,80 

Фурнітура різна 2244,00 

Вироби домашнього текстилю 13797,00 

Готові текстильні вироби 930,00 

Текстильні вироби різні  2136,00 

Електричні побутові прилади 4877,00 

Продукція для чищення 7964,90 

Питна вода 24750,00 

Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої 2297,00 

Ручні інструменти пневматичні чи моторизовані  8417,00 

Інструменти для паяння м’яким і твердим припоєм та для зварювання, машини 

та устаткування для поверхневої термообробки і гарячого напилювання 
2120,00 

Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації  1832,00 

Конструкційні матеріали 15239,00 

Магістралі, трубопроводи, труби, тюбінги та супутні вироби 25997,00 

Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами 1901,00 

Конструкційні матеріали різні 5290,00 

Конструкції та їх частини 27970,00 

Вироби з дроту 492,00 

Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі 414,00 

Вироби для ванної кімнати та кухні 11592,00 

Будівельні товари 3600,00 

Вальниці 25005,00 

Знаряддя 6750,00 

Замки, ключі та петлі 2100,00 

Кріпильні деталі 4111,00 

Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі  4951,00 

Фарби 3757,00 

Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники 15599,00 

Вапняк, гіпс і крейда 305,00 

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь 
49996,00 

Електромонтажні роботи 26600,00 

Водопровідні та санітарно-технічні роботи  29071,00 

Інші завершальні будівельні роботи  29964,00 

Прокат підіймальних кранів із оператором  18500,00 

Операційні системи  105388,00 

Сервери 118350,00 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототраспортних засобів і 

супутнього обладнання 
14674,00 

Послуги з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і 

пов’язаного обладнання та супутні послуги 
49900,00 

Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки 49941,00 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного 

обладнання  
13800,00 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних приладів 
62937,00 

https://dk21.dovidnyk.info/index.php
https://dk21.dovidnyk.info/index.php
https://dk21.dovidnyk.info/index.php
https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=4462
https://dk21.dovidnyk.info/index.php
https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=4545
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Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і 

металевих контейнерів  

39900,00 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки 166000,00 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного 

устаткування будівель 
48054,00 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок  28270,00 

Послуги з технічного обслуговування ліфтів 49708,00 

Послуги з розміщення у готелях 14974,98 

Нерегулярні пасажирські перевезення  30360,00 

Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів 1100,00 

Послуги з обслуговування водних видів транспорту  22800,00 

Поштові послуги 31920,00 

Кур’єрські послуги 49516,20 

Послуги телефонного зв’язку та передачі даних 104700,00 

Послуги з реєстрації показів лічильників  8088,00 

Страхові послуги  11656,00 

Архітектурні, інженерні та планувальні послуги 5800,00 

Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва 14760,00 

Комплексні інженерні послуги  15199,00 

Науково-технічні послуги в галузі інженерії  1200,00 

Аналітичні послуги 49950,00 

Послуги з технічного огляду та випробувань 49980,00 

Послуги промислового контролю  49990,00 

Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення  30147,00 

Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань 48750,00 

Послуги, пов’язані з системами і підтримкою 49940,00 

Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням 34362,00 

Послуги з обробки даних 227993,00 

Послуги, пов’язані з базами даних 137060,00 

Послуги провайдерів 36540,00 

Послуги у сфері локальних мереж  43200,00 

Послуги у сфері глобальних мереж  14345,00 

Послуги пожежних і рятувальних служб 15225,00 

Лісозаготівельні послуги  3574,00 

Рекламні та маркетингові послуги 32000,00 

Послуги з письмового перекладу 39000,00 

Охоронні послуги 49899,00 

Друкарські послуги 40000,00 

Послуги, пов’язані з друком 48000,00 

Послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів 15000,00 

Видавничні послуги 49771,00 

Різні послуги, пов’язані з діловою сферою  28351,00 

Навчальні засоби 8832,00 

Послуги с професійної підготовки у сфері безпеки 1620,00 

Послуги лікувальних закладів та супутні послуги 5370,00 

Послуги з відкачування стічних вод  11217,00 

Послуги з очищення стічних вод  43800,00 

Послуги зі спорожнення вигрібних ям і септиків  1855,00 

https://dk21.dovidnyk.info/index.php
https://dk21.dovidnyk.info/index.php
https://dk21.dovidnyk.info/index.php
https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=6018
https://dk21.dovidnyk.info/index.php
https://dk21.dovidnyk.info/index.php
https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=7134
https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=7135
https://dk21.dovidnyk.info/index.php
https://dk21.dovidnyk.info/index.php
https://dk21.dovidnyk.info/index.php
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Утилізація сміття та поводження зі сміттям 13270,75 

Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та 

небезпечними відходами  

9000,00 

Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень 45432,00 

Послуги з показу відеопродукції  12300,00 

Послуги звукооператорів  8000,00 

Послуги, пов’язані зі спортом  5184,00 

Послуги з прання і сухого чищення 5112,00 

Послуги громадських пунктів збору та переробки сміття 15372,00 

Всього: 3810160,00 

 
 

Проведення відкритих торгів та переговорних процедур через електронну 

систему закупівель prozorro.gov.ua для потреб НУК ім. адм. Макарова у 2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця за публічними закупівлями комунальних послуг для потреб 

НУК ім. адм. Макарова у 2021 році 
 

№ 

з/п 
Найменування 

Сума, грн 

(2021 р.) 

Сума, грн 

(2020 р.) 

Миколаїв  
1 Електроенергія (учбові корпуси) 3 053 990,00  

2 
Електроене Е  Електроенергія 

(гуртожитки) 
3 660 464,60 

 
3 Електроенергія (розподіл) 2 849 421,32  
4 Електроенергія (реактив) 45 197 ,80  
5 Розподіл природнього газу 1 317 233,34  
7 Водопостачання 1 151 858.26  
8 Водовідведення 1 061 775,95  
9 Газові плити (гуртожитки) 71 399,09  
10 Теплопостачання (Дикий сад) 4 541 180,74  

№ 

з/п 

Найменування Сума, грн 

1 Студентські квитки державного зразка 224 000,00 

2 Поточного ремонту покрівлі блока "В" 

Національного університету 

кораблебудування ім. адмірала Макарова 

по пр. Героїв України, 9, в м. Миколаєві 

307 816,00 

3 Акредитація 247 602,96 

4 Реєстрація свідоцтв 117 000,00 

Всього: 896 418,96 

https://dk21.dovidnyk.info/index.php
https://dk21.dovidnyk.info/index.php
https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=9237
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11 Мусор 203 229,59  
 Всього: 17 955 750,69 9 529 627, 68 

Відомча квартира  
12 Теплопостачання 6 650,00  
13 Водопостачання 956,92  
14 Водовідведення 883,73  

Всього: 8 490,65 6 920,98 

Херсон  
15 Теплопостачання (ТЕЦ) 391 198 ,36  
16 Електроенергія (розподіл) 62608,9  
17 Водопостачання 7638,62  
18 Водовідведення 7148,74  
 Електроенергія (реактив) 476,49  

Всього: 469 071,11 381 026,93 

Первомайськ  
19 Електроенергія (розподіл) 38195,49  
20 Електроенергія (реактив) 223,84  
21 Водопостачання 8817,9  
22 Водовідведення 6237  

Всього: 53 474,23 36 349,96 

Очаків  
23 Водопостачання 8580,4  
24 Водовідведення 5164,2  
 Електропостачання (розподіл) 8096,91  

Всього: 21 841,51 18 725,03 

Березанка  
25 Електроенергія (розподіл) 91539,3  
26 Електроенергія (реактив) 7316,35  

Всього: 98 855,65 91 334,07 

РАЗОМ 18 607 483,84 10 063 984,65 

 

* Підвищення комунальних послуг та цін на енергоносії призвело до 

необхідності збільшення витрат майже на 77%.  
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6. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА, 

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК НУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
 

134 
 

6.1  МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ТА СТУДЕНТСЬКЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Основними завданнями молодіжної політики в Університеті є: 

 • підготовка національно свідомої інтелігенції, збереження 

інтелектуального генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який 

забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів;  

• виховання майбутніх фахівців авторитетними, високоосвіченими носіями 

високої загальної політичної, правової, інтелектуальної, соціальнопсихологічної, 

естетичної та фізичної культури;  

• створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і загальної 

культури, залучення до різних видів творчої діяльності (науководослідної, 

культурно-просвітницької, суспільно-гуманістичної, фізкультурнооздоровчої, 

спортивної, правоохоронної); 

Молодіжна політика Університету спрямована на охоплення всіх сторін 

студентського життя, щорічно залучаючи все більшу аудиторію в навчально-

виховний процес. 

Реалізація молодіжної політики Університету здійснюється у навчально-

наукових інститутах та факультетах за участі Центру молодіжної політики, 

Наукової бібліотеки, Спортивного клубу, університетських музеїв, Студентської 

ради, Профкому студентів і аспірантів та громадських організацій університету. 

Виховна робота була і залишається важливим компонентом навчально-

виховного процесу та молодіжної політики в НУК. Організація виховної роботи 

здійснюється за допомогою ректорату, Вченої ради, Центру молодіжної 

політики, навчально-наукового інституту або деканату, заступників 

директорів/деканів з молодіжної політики, кафедри, куратора, науково-

педагогічного працівника, студентського самоврядування 

університету/факультету, студентських рад гуртожитків і активності самого 

студента, що, в свою чергу, формує багатогранну, цілісну, всебічно розвинену 

особистість. 

Організаційно виховну та позааудиторну роботу здійснюють фахівці 

Центру молодіжної політики НУК, ця робота проводиться у тісній співпраці з 

органами студентського самоврядування Університету – студентською радою 

НУК та ППОС. 

У 2021 році виховна робота здійснювалася в умовах карантинних заходів 

та обмежень, що вплинуло на форми виховної роботи (зокрема низку заходів 

доводилось проводити виключно онлайн), кількість учасників офлайн-заходів, 

можливість проведення деяких заходів-традицій НУК ім. адм. Макарова тощо. 

Усі заплановані творчі, мистецькі, національно-патріотичні та соціальні заходи, 

фахівцями Центру молодіжної політики на 2019-2020 н.р. було проведено згідно 

постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2020 року №641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів 
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на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» та постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 30 липня 2020 року №42 «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах 

освіти в період карантину в зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби 

(COVID-19)». За звітний період фахівцями Центру молодіжної політики в 

Університеті було організовано та проведено низку творчих, виховних, 

національно-патріотичних та культурно-просвітницьких заходів.  

Впродовж навчального року для проведення змістовного дозвілля в 

університеті регулярно відбуваються творчі та мистецькі заходи, виступи 

художньої самодіяльності, зустрічі з ветеранами війни, тематичні вечори, 

спортивні змагання, відео лекторії, творчі вечори та квартирники. З метою 

виявлення обдарованої студентської молоді, розвитку її творчих здібностей в 

Університеті організовано роботу художніх колективів і гуртків, спортивних 

секцій та оздоровчих груп.  

Серед студентських загальноуніверситетських заходів можна відзначити 

наступні: 

- урочиста церемонія посвяти в студенти НУК ім. адм. Макарова 

(31серпня 2021 р.); 

- знайомство першокурсників з університетом (1 вересня 2021 р.); 

- академія студентської Ради (13-19 вересня 2021 р.); 

- школа step-by-step для профоргів (20-26 вересня 2021 р.); 

- туристична подорож до Софіївського парку (14 жовтня 2021 р.); 

- лінгвістичне казино онлайн (25 жовтня 2021 р.); 

- огляд-конкурс «Night in university» (29 жовтня 2021 р.);  

- онлайн квартирник (9 листопада 2021 р.);  

- квест «На скільки ти знаєшь НУК?» (15 листопада 2021 р.);.  

- щорічна екологічна акція із висадки дерев біля університету (30 

листопада 2021 р.); 

- старт нового проекту для університету «Таємний Санта» (3-5 грудня 

2021 р.);  

- квіз «Слідами Психеї» (8 грудня 2021р.);  

- новорічний “Giveaway” в Інстаграмі (15 грудня 2021р.);  

-  проведення щорічної акції «Святий Миколай у кожному серці» (20-

24 грудня 2021 р.) 

Порівняно з 2019 та 2020 роками зменшилася кількість учасників творчих 

об’єднань у зв’язку із тим, що не всі охочі студенти першого курсу були залучені 

до гуртків через карантинні обмеження, зменшилася кількість заходів 

культурно-мистецького спрямування на 50% (через запроваджені карантинні 

заходи). 

У період оголошеного загальнонаціонального карантину та під час 

оголошення дистанційного навчання фахівці Центру не припиняли своєї роботи, 

а оперативно стали надавати студентам консультації онлайн. Крім того вони 
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відмітили, що у цей час збільшилась кількість звернень із запитом «занепокоєння 

через карантинні заходи» та «проблеми у пристосуванні до дистанційних умов 

життя» серед студентів соціальних категорій. У зв’язку із цим, Центром було 

проведено інформаційний відео-лекторій для охочих на теми: «Управління 

емоціями та стресом»; «Емоційний інтелект у професійному середовищі».  Було 

проведено челендж «На карантині я навчився…». Також фахівці Центру 

постійно ведуть сторінки в соцмережах Telegram та Instagram з практичними 

порадами та необхідною інформацію для здобувачів вищої освіти Національного 

університету кораблебудування ім.адм Макарова. Протягом звітного періоду 

вирішували питання пов’язані з навчання і побутом, захистом прав та інтересів 

студентів, брали активну участь в управлінні університетом та своєчасно 

поширювали серед студентів актуальну інформацію. 

Центр молодіжної політики НУК спільно із Студентською республікою 

НУК щорічно реалізовує впровадження низки конкурсів для студентів, зокрема 

цьогоріч конкурс "Кращий студент НУК" (листопад 2021 р.). Крім того, 

фахівцями Центру було організовано та скоординовано відбір студентів до 

конкурсів на здобуття іменних стипендій (стипендії Президента України, 

Верховної Ради України, імені М.С. Грушевського, Героїв Небесної Сотні), а 

також конкурс стипендій Миколаївського міського голови.  

Фахівці Центру організовують та беруть участь у різноманітних заходах (з 

урахуванням карантинних обмежень):  

- участь в урочистостях з нагоди Дня Соборності України (січень 2021 

р.); 

- організація та участь в урочистостях з нагоди Дня Героїв Небесної 

Сотні (лютий 2021 р.);  

- участь в урочистостях з нагоди Дня народження Т.Г. Шевченка (8 

березня 2021 р.);  

- участь в урочистостях з нагоди Дня пам'яті та примирення і з нагоди 

річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (8-9 травня 2021 р.);  

- участь в урочистостях з нагоди Дня Конституції України (28 червня 

2021 р.); 

-  участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України (24 

серпня 2021 р.);  

- участь в урочистостях з нагоди Дня пам’яті захисників України(29 

серпня 2021 р.); 

-  організація, координація та участь в урочистостях з нагоди Дня 

Українського козацтва та Дня захисників України (14 жовтня 2021 р.);  

- участь в урочистостях з нагоди Дня визволення України (28 жовтня 

2021 р.); 

-  спільно із профкомом студентів організовано та проведено низку 

заходів до Дня студента (17-20 листопада 2021 року);  

- організація, координація та участь в урочистостях з нагоди Дня 

Гідності і Свободи (20 листопада 2021 р.);  
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- організація, координація та участь в урочистостях з нагоди Дня 

пам’яті жертв Голодоморів (27 листопада 2021 р.), а також організація і 

проведення онлайн акції «Запали свічку» серед студентів та співробітників НУК 

ім.адм.Макарова;  

- організація та координація онлайн-заходів у межах Міжнародної 

акції «16 днів проти насильства». 

Фахівцями Центру молодіжної політики НУК: 

- домовлено про знижки для студентів у більше ніж 20 спортивних, 

розважальних підприємствах та закладах громадського харчування; 

-  проведено інтерактивні ігри у соціальній мережі Instagram; 

-  запущено серію речей з власною символікою (футболки та 

толстовки). 

Організовано участь студентів та науково-педагогічних працівників у 

творчих та мистецьких вечорах за межами Університету, які підвищують імідж 

університету таких як наукові пікніки, творчі вечори у театрі, допомога в 

організації таких заходів як День міста та інше. 

У духовному житті студентської молоді важливого значення набуває 

відвідування музеїв – скарбниці історичних і мистецьких багатств народу. За 

минулий навчальний рік студенти університету відвідали: Музей 

суднобудування і флоту та Краєзнавчий музей «Старофлотські казарми». Також 

було проведено екскурсії музеями у віртуальному світі. 

У вересні 2021 р. було проведено захід «Знайомство першокурсників з 

університетом», на якому студентів першокурсників ознайомили з структурою 

та особливостями навчального процесу в університеті, щодо напрямів діяльності 

громадських організацій Університету, особливості виховного процесу 

Університету, про діяльність Центру молодіжної політики. Ознайомили 

студентів з роботою спортивних секцій, абонементних груп та колективів 

художньої самодіяльності. 

Надзвичайно важливим елементом національно-патріотичного виховання 

сьогодні є поширення інформації про героїчні вчинки українських 

військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів під час російсько-

української війни, волонтерів та інших громадян, які зробили значний внесок у 

зміцнення обороноздатності України, та організація заходів із вшанування 

пам’яті загиблих. Упродовж 2021 року в Музеї АТО в НУК ім адм. Макарова, 

доц. С.В. Копійкою, було проведено 54 екскурсії для студентів, школярів та 

гостей Університету.  

Було організовано низку заходів, зокрема, заходи із вшанування пам’яті 

Героїв Небесної Сотні: презентація документального фільму про мову в Україні 

“Соловей співає, перегляд фільму «Кіборги» (лютий 2021р.); перегляд та 

обговорення фільму «Наші котики» (листопад 2021р.), заходи зі вшанування 

пам’яті Героя України Василя Сліпака та ін. 

Активна волонтерська робота та проведення численних благодійних акцій 

демонструють неабиякий потенціал студентів. Упродовж 2021 року вони 
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продовжували допомагати військовим у шпиталі, дітям-сиротам і тим, хто 

позбавлений батьківської опіки. Студенти з усіх факультетів традиційно 

долучаються до щорічної допомоги дітям-сиротам, дітям із малозабезпечених 

сімей, хворим та особам із особливими потребами, організовуючи благодійні 

ярмарки та акції до Дня святого Миколая. 

Актуальні і серйозні студентські питання щодо навчальної, соціальної 

роботи та молодіжної політики традиційно обговорювали спільно зі 

студентськими лідерами на зустрічах з Ректором, деканами 

факультетів/директорами інститутів зі студентами та представниками органів 

студентського самоврядування.  

 

Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими потребами 

На 01.12.21 р. в університеті навчаються: 

• 49 осіб з числа дітей-сиріт, осіб з числа дітей, позбавлених 

батьківського піклування та студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 

років залишилися без батьків; 

• 22 особи з числа студентів з особливими потребами, які мають 

відповідні групи інвалідності.  

• 83 особи з числа студентів, визнані учасниками бойових дій; 

• 66 дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій; 

• 13 осіб з числа дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені 

особи; 

• 8 осіб з числа студентів з малозабезпечених сімей. 

Всі навчальні корпуси і гуртожитки університету мають зручні пандуси, 

що дає можливість безперешкодного доступу до навчальних аудиторій та 

лабораторій. В Головному корпусі дістатись верхніх поверхів особи, які 

переміщуються в інвалідних візках можуть за допомогою ліфтів. Вагомий 

недолік – це обмежений доступ до верхніх поверхів у Старому та Новому 

корпусах університету осіб з обмеженими фізичними можливостями. В 

спортивному залі тренуються спортсмени з обмеженими фізичними 

можливостями і мають вагомі здобутки в параолімпійському русі. Права і 

законні інтереси даних осіб з особливими потребами дотримуються і 

виконуються. 

Центр молодіжної політики співпрацює із заступниками директорів 

інститутів /деканів факультетів із виховної роботи з питань координації роботи 

кураторів академічних груп – проводяться засідання з нагальних питань та 

електронною поштою постійно розсилаються методичні матеріали до 

кураторських годин (інформація про загальноуніверситетські й міські заходи, 

працевлаштування, нові накази, розпорядження, положення та закони, що 

стосуються освітнього процесу). Щорічно оновлюється база кураторів 

академічних груп. 
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6.2      СТУДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА НУК У 2021 РОЦІ 

 

1. Зимове оздоровлення 2021  

Студентська Республіка організувала зимовий відпочинок для студентів у 

Карпатах. Лижі, сноуборд, веселощі – ось, що супроводжувало студентські 

зимові канікули.  

 

 
 

 

2. День всіх закоханих 

Активісти Студентської Республіки НУК підготували свято, присвячене 

Дню всіх закоханих. На заході студенти мали змогу відпочити разом зі своїми 

половинками або навіть зізнатися у коханні. 
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3. Загальна конференція студентів 

Студентська Республіка в обличчі Голови ППОС НУК, Голови СР НУК та 

Голів СР інститутів та факультетів звітувалися за виконану роботу на 

Конференції студентів  НУК. 

 

 

 

3. Міжнародний жіночий день 

Міжнародний день жінок студенти НУК разом з викладачами зустріли в 

атмосфері чарівності та ніжності. Це був останній масовий, організований 

студентами захід до локдауну. 

 

 

 

 

4. Волонтер – добросусід 

В період карантину студенти НУК не залишились байдужими до тих, хто 

потребував допомоги. Були організовані групи студентів-добросусідів, які 

долучились до надання допомоги людям у період пандемії. 
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5.  Будівельно-ремонтні роботи на базі СОТ «Корабел»  

Активісти НУК організовували та приймали участь у підготовці 

студентської бази відпочинку до літнього оздоровчого сезону 2020 року разом із 

співробітниками бази. Об’єм виконаної роботи – сбір минулорічної листви, 

прибирання території та багато інших робіт.  

 

 

 

5. Нагородження до Дня молоді      

Кращих студентів НУК за їх внесок у розвиток міста Миколаєва було 

відзначено на офіційному нагородженні присвяченому Дню молоді 
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5. Миколаїв – місто дружнє до молоді 

Студентська Республіка виграла грант та реалізувала проект «Миколаїв – 

місто дружнє до молоді» з метою розвитку у студентів навиків проектування та 

роботі в команді. У якості одного з тренерів з НУК було запрошено Маршак 

Олену Іллівну, яка щороку допомагає активістам пройти ряд тренінгів із 

командоутворення. Проект допоміг згуртувати провідні ЗОВ Миколаєва саме у 

НУК, про що писали місцеві інтернет-видання. Захід відбувся з дотриманням 

всіх умов карантину. 

 

 

 

 

 

6. Стипендія міського голови та миколаївської міської ради 

За визначні досягнення у культурному та громадському житті міста 

Миколаєва були нагородженні кращі студенти НУК. Вітаємо іменних 

стипендіатів! 
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9. Краща команда волонтерів 2020 

Студенток НУК нагородили серед 100 кращих волонтерів міста й області. 

Пишаємося усіма, хто отримав відзнаку, бо знаємо, що робота волонтерів 

особлива. В рамках фестивалю «Добрі серця» студенти-волонтери НУК 

отримали відзнаки за свою благодійну діяльність. 

 

ВІТАЄМО 

Марію Ільницьку – студентку 2-го курсу ФМП; 

Олену Козлову – студентку 2-го курсу ННГІ; 

Юлію Артюшенко – студентку 2-го курсу ННГІ. 

 

Дівчат нагородили серед 100 кращих волонтерів міста й області. 

Пишаємося усіма, хто отримав відзнаку, бо знаємо, що робота волонтерів 

особлива. 

Ви – натхнення, надія та майбутнє Миколаєва. 

Надзвичайно приємно також було отримати відзнаку команді Студентської 

республіки НУК як команди професійних студентів-волонтерів та по-

справжньому небайдужих громадян нашого міста.  Дякуємо ГО «Перлина» та 

Управлінню молоді та спорту Миколаївської ОДА за нагороди та організацію 

фестивалю. Впевнені, наступного року ми отримаємо нагороди ще більше 

волонтерів у ще більше номінаціях! 
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10. Озеленіння СОТ «Корабел» 

Активістами НУК була запроваджена традиція кожного року саджати 

дерева на  СОТ «Корабел». Відтак навпроти студентського корпусу, завдячуючи 

студентам, вже висаджені 2 алеї дерев – катальпи та сливи Піссарді. Дерева 

мають створювати тінь та милувати око студентам, проживаючим у 

студентському корпусі №3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Акредитація спеціальностей 

Студенти-активісти Студентської Ради та Первинної профспілкової 

організації студентів НУК на професійному рівні приймали участь у акредитації 

спеціальностей НУК всіх інститутів та факультетів. Та отримали самі високі 

оцінки комісії, що говорить про професійний рівень підготовки студентів у 

питаннях студентського самоврядування університету. 

 

 

12. Матеріальна допомога малозабезпеченим студентам 

Всім студентам денної форми навчання, які є членами Первинної 

профспілкової організації студентів НУК протягом року надавалась матеріальна 

допомога. Категорії студентів, які звернули до організації по допомогу є діти-

сироти, діти-інваліди, діти із багатодітних родин, діти із малозабезпечених 

родин, під час проведення коштовного лікування, або із смертю одного із батьків. 
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13. Підтримка спортсменів університету 

Жіноча збірна університету з гандболу, яка здобула срібло на змаганнях 

була нагороджена цінними подарунками від університету та преміями від 

Первинної профспілкової організації університету. 

 

14. Літнє оздоровлення на базі СОТ Корабел 

Первинна профспілкова організація студентів продовжує традицію та 

пропонує студентам та аспірантам НУК (членам Профспілки) відпочити на базі 

СОТ Корабел влітку із 50% знижкою. Цей рік не став винятком. 

 

15. Благодійна акція «Святий Миколай в кожному серці» 

Цього року студенти, аспіранти, викладача та співробітники університету 

прийняли активну участь у благодійній акції. Хто грошима, а хто цукерками 

допоміг сформувати 75 пакетів солодощів для вихованців школи-інтернат №5, 

яка знаходиться в місті, зупинка Васляєва. Дітей зі святами привітали Дід Мороз 

та Снігуронька. Дякуємо всім за участь! 
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7. ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ 

РАДИ НУК ЗА 2021 РІК 
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7.1  РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ НУК У 2021 РОЦІ 

Вчена рада Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова (далі – Вчена рада) обрана 11.01.2019 року (протокол №1), строком на 

п’ять років у складі 61 особи (при цьому 10 відсотків - виборні представники з 

числа студентів). Склад Вченої ради затверджено наказом ректора (№ 10 від 

15.01.2019р.). Зміни та доповнення до складу Вченої ради: Накази №28 від 

07.02.19р., №222 від 07.10.19р., №246 від 22.10.20р., №269 від 11.11.2020р., №286 

від 24.11.2020р., №35 від 23.02.2021р., №36 від 24.02.2021р. №81 від 07.04.2021р., 

№91 від 20.04.2021р., №253 від 17.09.2021р., №307 від 02.11.2021р., №379 від 

16.12.2021р. Після змін та доповнень склад Вченої ради -  59 осіб. 

Робота Вченої ради у 2021 році проводилась за планами, які затверджені 

наказами ректора та схвалені Вченою радою: на навчальний 2020-2021 рік (наказ 

№207 від 04.09.2020р., протокол № 6 від 31.08.2020р.) та на навчальний 2021-2022 

рік (наказ №240 від 31.08.2021р., протокол № 7 від 31.08.2021р.) 

За звітній період проведено 11 засідань Вченої ради, в тому числі одне 

спільне засідання Вченої ради та Конференції трудового колективу НУК 

ім.адм.Макарова (28 грудня 2021 року). Крім того, у зв’язку з підвищеними 

ризиками поширення епідеміологічної ситуації, пов’язаних із коронавірусом 

COVID-19, засідання у січні, лютому, березні, квітні, жовтні, листопаді та грудні 

були проведені дистанційно.   

 

Результати діяльності Вченої ради НУК за 2021 рік: 

Звіт ректора Національного університету кораблебудування ім. адмірала 

Макарова Трушлякова Є.І. за 2021р. затвердили на спільному засіданні Вченої ради 

та Конференції  трудового  колективу НУК імені адмірала Макарова (28.12.2021р.). 

Про основні напрямки розвитку Університету та задачі колективу на 2021-

2022 навч. рік. (протокол №9, 29.10.21р.). 

Затвердили Стратегію та Місію НУК ім.адм.Макарова. (протокол №8, 

24.09.21р.). 

Затвердили «Річний Звіт з самоаналізу щодо виконання основних критеріїв 

освітньої діяльності НУК». (протокол №4, 30.04.21р.). 

Заслухали інформацію головного бухгалтера про річний фінансовий звіт 

Університету за 2020 рік та фінансовий план на 2021 рік. (протокол №2, 26.02.21р.). 

Приймали рішення щодо внесення змін до Статуту НУК ім.адм.Макарова. 

(протоколи №2, 26.02.21р., №10, 26.11.21р., №11, 28.12.21р.). 

Затвердили «Антикорупційну програму Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова на 2021-2023 рр.». (протокол №1, 

29.01.21р.). 

Затвердили зміни до Структури НУК ім.адм.Макарова. (протокол №9, 

29.10.21р.). 

1. Основні напрями наукової діяльності: 

1.1 Ухвалили  «Звіт про наукову діяльність у НУК ім.адм.Макарова за 2020 

рік»  (протокол №3, 15.03.21р.);  
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1.2 Заслухали інформацію проректора з НР, професора Блінцова В.С. та 

начальника НДЧ Савенкова О.І. про наукові видання НУК 

ім.адм.Макарова та наукометричні показники науково-педагогічних 

працівників Університету. (протокол №2, 26.02.21р.); 

1.3 Заслухали інформацію проректора з НР, професора Павлова Г.В. про 

аналіз і заходи щодо активізації наукової діяльності, поліпшення 

показників науково-педагогічних співробітників Університету та 

кадрового забезпечення освітнього процесу особами з науковими 

ступенями та вченими званнями. (протокол №5, 28.05.21р.); 

1.4 Рекомендували наукову роботу для участі у конкурсі на здобуття премії 

Президента України для молодих вчених 2021 року «Інноваційні 

технології підвищення надійності, енергетичної ефективності та 

екологічності суднових енергетичних установок» авторського колективу: 

асистента кафедри механіки та конструювання машин 

НУК ім. адм. Макарова Савенкова Олега Ігоровича, доктора філософії, 

наукового співробітника НУК ім. адм. Макарова Барабанову Юлію 

Євгенівну, асистента кафедри експлуатації суднових енергетичних 

установок та теплоенергетики НУК ім. адм. Макарова Московко Олексія 

Олексійовича, викладача Херсонської філії НУК ім. адм. Макарова 

Пирисунько Максима Андрійовича. (протокол №2, 26.02.21р.); 

1.5  Затвердили звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих 

учених за період з травня 2021р. по вересень 2021р.: Вінниченко Ірини Леонідівни,  

Герасіна Олександра Сергійовича, Топалова Андрія Миколайовича (протокол №8, 

24.09.21р.). 

2. Ухвалили рішення з питань організації навчально-виховного процесу: 

2.1. Про підсумки ліцензування і акредитації спеціальностей Університету у 

2019-2020н.р. Завдання на 2020-2021(протокол №1, 29.01.21р.) та підсумки 

ліцензування і акредитації спеціальностей Університету у 2020-2021 н.р. 

Завдання на 2021-2022 н.р.  (протокол №8, 24.09.21р.); 

2.2. Про виконання заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов 

проживання, навчання і праці працівників та студентів Університету. (протокол 

№1, 29.01.21р.); 

2.3. Про підсумки 2020-2021 навч. року, підготовку Університету до нового 

навчального року та виконання «Плану розвитку матеріально-технічної бази 

НУК ім.адм.Макарова» Доповідали: проректор з науково-педагогічної роботи, 

канд.техн.наук, професор НУК Слободян С.О.; проректор з науково-

педагогічної роботи, економічних, юридичних та соціальних питань 

Дубинський О.Ю. (протокол №6, 25.06.21р.); 

2.4. Розглянули хід підготовки Університету до опалювального сезону 2021-2022 

н.р., проблемні питання  та запропоновані відповідні заходи. (протокол №8, 

24.09.21р.); 

2.5. Про попередні результати вступної кампанії 2021 року (протокол №7, 

31.08.21р.) та підсумки вступної кампанії Університету та коледжів у 2021 р., 
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задачі щодо організації та забезпечення прийому абітурієнтів у 2022 році. 

(протокол №10, 26.11.21р.); 

2.6. Про інформаційно-іміджеву діяльність Університету: сучасний стан, 

стратегічні орієнтири та особливості під час вступної кампанії 2022р. 

Доповідала проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційної 

діяльності, д-р економіч. наук, професор Іртищева І.О. (протокол №10, 

26.11.21р.); 

2.7. Про заходи щодо активізації залучення роботодавців (стейкхолдерів) до 

співпраці у підготовці фахівців та інформація щодо працевлаштування 

випускників НУК ім.адм.Макарова. Доповідали: проректор з науково-

педагогічної роботи та інноваційної діяльності, д-р економіч. наук, професор 

Іртищева І.О. та начальник відділу методичного забезпечення та моніторингу 

якості навчання канд.екон.наук, доцент Івата В.В.). (протокол №10, 

26.11.21р.); 

2.8. Про результати роботи Комісії щодо перевірки та визначення 

прогнозованого контингенту студентів та встановлення відповідності діяльності 

кафедр, факультетів / інститутів вимогам ст.33 ЗУ «Про вищу освіту». 

(протокол №6, 25.06.21р.); 

2.9. Результати екзаменаційної сесії. (протокол №2, 26.02.21р.); 

2.10. Про підсумки роботи Атестаційних комісій інститутів та факультетів щодо 

атестації студентів. (протокол №4, 30.04.21р., №6, 25.06.21р.); 

2.11. Про хід виконання заходів щодо прийому студентів на перший курс. 

(протокол №4, 30.04.21р.); 

2.12. Приймали рішення про визнання еквівалентності іноземних документів про 

освіту студентів НУК з Грузії та КНР. (протоколи: №1, 29.01.21р., №6, 

25.06.21р., №7, 31.08.21р., №10, 26.11.21р., №11, 28.12.21р.). 

3. Підготовка наукових кадрів, підвищення кваліфікації викладачів. 

3.1.  Ухвалено «Підсумки роботи університету по підвищенню кваліфікації 

викладачів у 2021р.». (протокол №11, 28.12.21р.); 

3.2. Затверджені теми дисертаційних робіт здобувачів наукових ступенів: 

▪ Докторських дисертацій       -  1 

▪ індивідуальні плани та теми дисертацій здобувачам наукового 

ступеня доктора філософії (PhD) першого року підготовки -  19; 

3.3. Затверджено коригування тем дисертаційних робіт здобувачів наукових 

ступенів: 

▪ Кандидатських дисертацій   -  1; 

3.4. Рекомендували до вступу в докторантуру НУК у 2021 році: Боброва 

Максима Миколайовича (протокол №7, 31.08.21р.); 

3.5. Надано дозвіл здійснювати наукове керівництво аспірантами та 

здобувачами: канд.техн.наук, доценту Шарейку Дмитру Юрійовичу; 

канд.техн.наук, доценту Поліщуку Віталію Анатолійовичу; канд.техн.наук, 

доценту Жуку Дмитру Олександровичу; канд.техн.наук, доценту Новогрецькому 

Сергію Миколайовичу; канд.техн.наук Топалову Андрію Миколайовичу; 
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канд.техн.наук, доценту Надточому Віктору Анатолійовичу; канд.техн.наук 

Литвиненку Дмитру Юрійовичу; канд.техн.наук, доценту Кротову Олександру 

Івановичу; канд.техн.наук, доценту Михайлову Борису Миколайовичу, 

канд.техн.наук, доценту Макаровій Лідії Миколаївні (протоколи: №5,28.05.21р., 

№6,25.06.21р., №7,31.08.21р., №11,28.12.21р.); 

3.6. Про зміну наукового керівника здобувачу освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії (PhD) Кіму Віталію Олександровичу. (протокол №2,26.02.21р.); 

3.7. Про дозвіл на призначення другим науковим керівником підготовки 

аспірантів (PhD): канд.техн.наук, доценту Поліщуку В.А., канд.техн.наук, доценту 

Жуку Д.О., (протокол №6, 25.06.21р.); канд.техн.наук, доценту Михайлову Б.М., 

канд.техн.наук Литвиненку Д.Ю.   (протокол №8, 24.09.21р.); канд.техн.наук, 

професору Бондаренку О.В. (протокол №9, 29.10.21р.); 

3.8. Про дозвіл канд.техн.наук, професору Бондаренку О.В., як виключення, 

збільшити кількість аспірантів (здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії, PhD) для здійснення наукового керівництва(протокол №8, 24.09.21р.); 

3.9. Прийняли рішення про відрахування здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії: Кошари Катерини Андріївни (ІV року навчання), Тарабанова 

Миколи Родіоновича (І року навчання), Хаджилія Андрія Валерійовича (І року 

навчання), Брендулі Ірини Сергіївни (І року навчання), Макогонова Дмитра 

Андрійовича (ІІ року навчання), Зосіменка Антона Юрійовича (ІV року навчання). 

(протоколи: №5,28.05.21р., №6,25.06.21р., №10,26.11.21);  

3.10. Призначили рецензентів та визначили структурні підрозділи для 

проходження попередньої експертизи дисертації здобувачів ступеня доктора 

філософії: Арчибісовій Д.С., Бутурлі Євгену Андрійовичу (протокол 

№1,29.01.21р.), Вороні М.В. (протокол №7,31.08.21р.); 

3.11. Затвердили склад разової спеціалізованої вченої ради та прийняли 

рішення про порушення клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертаційної роботи аспіранта 4 року навчання 

кафедри зварювального виробництва Бутурлі Євгена Андрійовича та аспірантки 4 

року навчання кафедри менеджменту Арчибісової Дарії Станіславівни (протокол 

№3,15.03.21р.); здобувача кафедри програмного забезпечення автоматизованих 

систем Ворони Михайла Владиславовича (протокол №9,29.10.21р.); 

3.12. Прийняли рішення про видачу диплома доктора філософії: Урсолову 

Олександру Ігоровичу, спеціальність 135 «Суднобудування», ДР № 001509 

(протокол №4,30.04.21р.); Арчибісовій Дарії Станіславівні, спеціальність - 073 

«Менеджмент», ДР № 001891 (протокол №7,31.08.21р.); Бутурлі Євгену 

Андрійовичу, спеціальність - 132 Матеріалознавство, ДР № 002761 (протокол 

№9,29.10.21р.); 

4. Обрано за конкурсом на посади таємним голосуванням (протокол №7, 

31.08.21р.): 

• Завідувачів кафедрами – 14 осіб; 

• Професорів – 6 осіб; 
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• Доцентів – 47 особи. 

5. Звіти та оцінка науково-педагогічної діяльності структурних 

підрозділів. 

5.1. Звіт завідувача кафедри, канд. пед. наук, доцента Міняйлової А.В. про 

стан забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти та розвитку 

навчально-наукової діяльності кафедри сучасних мов. (протокол №1, 29.01.21р.); 

5.2. Звіт декана, професора Парсяка В.Н. про стан забезпечення якості 

підготовки здобувачів вищої освіти та розвитку наукової діяльності Факультету 

економіки моря. (протокол №4, 30.04.21р.); 

5.3. Звіт завідувача кафедри, д-ра економічних наук, доцента Єфімової 

Ганни Вікторівни про стан забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти 

та розвитку наукової діяльності кафедри економічної політики та безпеки. 

(протокол №5, 28.05.21р.); 

5.4. Звіт директора, професора Ломоносова А.В. про стан забезпечення 

якості підготовки здобувачів вищої освіти та розвитку наукової діяльності 

Херсонської філії та завдання підрозділу щодо підвищення якості підготовки 

фахівців. (протокол №9, 29.10.21р.); 

5.5. Звіт завідувача аспірантури та докторантури Блінцової Л.І. про роботу 

відділу. (протокол №9, 29.10.21р.). 

6. Рекомендовано студентів для призначення іменних та персональних 

стипендій: 

6.1. Рекомендували на призначення  стипендій студентам  (протокол №1, 

29.01.21р., протокол №6, 25.06.21р., №11, 28.12.21р.): 

•  академічної стипендії Президента України - 2 стипендії  (студентам: 

Кондратьєва А.А., Кузнецов Г.В., Золотченко В.В., ); 

• академічної стипендії імені М.С. Грушевського - 1 стипендія (студентці: 

Савченко М.С., Місюра А.О.); 

• академічної стипендії Кабінету Міністрів України - 1 стипендія (студенту: 

Беркунський О.Є.); 

• академічної стипендії Верховної Ради України - 2 стипендії (студентам: 

Моісеєнко К.Є., Борисов А.В.); 

• соціальної стипендії Верховної Ради України - 1 стипендія (студентці: 

Алікіна Д.І.); 

6.2. Рекомендували на здобуття стипендії міського голови та міської ради 

для талановитих студентів міста Миколаєва: Луц Тетяну Сергіївну, Михаличенко 

Анастасію Вадимівну, Артюшенко Юлію Сергіївну, Алексєєву Марину 

Анатоліївну, Луц Дмитра Миколайовича,  Ільницьку Марію Андріївну. (протокол 

№8, 24.09.21р.). 

7. Надано рекомендації щодо друку та видання: 

7.1.Рекомендували до видання «Збірник наукових праць Національного 

університету кораблебудування ім.адм.Макарова» № 1, 2021 року (протокол 

№4,30.04.21р.), № 2, 2021 року (протокол №7,31.08.21р.), № 3, 2021 року 

(протокол №9,29.10.21р.), та «Збірника міжнародного фахового видання 
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«Суднобудування та морська інфраструктура» № 1, 2021 року. (протокол 

№6,25.06.21р.); 

7.2.Рекомендували до друку матеріали IV Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук». 

(протокол №4, 30.04.21р.); 

7.3.Надали дозвіл щодо видання та надання їм гриф «Рекомендовано Вченою 

радою НУК ім. адмірала Макарова»: 

• Навчальні посібники – 18 

• Навчально-наочний посібник – 1 

• Підручник – 1. 

7.4.Рекомендували до видання: 

• Монографій – 5.  

8. Прийняли рішення щодо реструктуризації структурних підрозділів: 

8.1.Про перейменування кафедри економіки та організації виробництва у 

кафедру інтелектуальної цифрової економіки. (протокол №4, 30.04.21р.); 

8.2.Про реорганізацію, перейменування структурних підрозділів Університету, 

на підставі висновку Комісії університету щодо перевірки та визначення 

прогнозованого контингенту студентів та встановлення відповідності 

діяльності кафедр, факультетів/інститутів вимогам ст.33 ЗУ «Про вищу 

освіту» (протокол №7, 31.08.21р.): 

• Виключити із складу Факультету екологічної та техногенної безпеки 

та об’єднати у складі Кораблебудівного навчально-наукового 

інституту НУК ім.адм.Макарова: 

1. кафедру «Екології та природоохоронних технологій»; 

2. кафедру «Техногенної та цивільної безпеки»; 

• Виключити із складу Факультету морської інфраструктури та 

об’єднати у складі Навчально-наукового інституту автоматики та 

електротехніки НУК ім.адм.Макарова: 

1. кафедру «Морського приладобудування». 

• Ліквідувати наступні кафедри: 

1.    кафедру «Морської логістики»; 

2.    кафедру «Системотехніки морської інфраструктури та енергетичного 

менеджменту»; 

3.    кафедру «Екологічної хімії»; 

4.    кафедру «Імпульсних процесів і технологій; 

5.    кафедру «Філософії та культурології»; 

6.    кафедру «Механіки та конструювання машин»; 

7.    кафедру «Технології суднобудування»; 

8.    кафедру «Проектування та виробництва конструкцій із композиційних 

матеріалів». 

• Ліквідувати  наступні факультети: 

1. Факультет екологічної та техногенної безпеки»; 

2. Факультет морської інфраструктури. 
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• Створити Центр «Морської інфраструктури» у складі 

Машинобудівного навчально-наукового інституту НУК 

ім.адм.Макарова. 

8.3.Про об’єднання та перейменування кафедр Первомайської філії НУК 

(протокол №7, 31.08.21р.): 

1. Об’єднати кафедру «Економіки та організації виробництва» та кафедру 

«Обліку і економічного аналізу» в кафедру «Економіки, обліку та 

підприємництва». 

2.  Об’єднати кафедру «Соціально-гуманітарних дисциплін» та 

«Фундаментальних та загально технічних дисциплін» в кафедру 

«Соціальних та загально технічних дисциплін»; 

8.4.Про перейменування структурних підрозділів – Херсонську філію 

перейменувати у «Херсонський навчально-науковий інститут НУК 

ім.адм.Макарова», Первомайську філію перейменувати у «Первомайський 

навчально-науковий інститут НУК ім.адм.Макарова», Феодосійський 

політехнічний інститут НУК (тимчасово окупована теріторія) перейменувати 

у «Феодосійський навчально-науковий інституту НУК ім.адм.Макарова 

(тимчасово окупована теріторія)». (протокол №10, 26.11.21р.). 

9. Прийняли рішення щодо затвердження та внесення змін до Правил 

прийому та Програм вступних випробувань: 

9.1.Затвердили «Правила Прийому до НУК імені адмірала Макарова на 2022 рік». 

(протокол №11, 28.12.21р.); 

9.2.Затвердили Зміни до «Правил Прийому до НУК ім.адм.Макарова у 2021 

році». (протоколи: №5 від 28.05.2021р., №6 від 25.06.2021р.); 

9.3.Затвердили «Правила Прийому до Відокремленого структурного підрозділу 

професійно-технічного навчального закладу «Миколаївське морехідне 

училище Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова» у 2021 році для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника». (протокол №6 від 25.06.2021р.); 

9.4.Затвердили «Правила Прийому на 2022 рік до Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж НУК».  (протокол №11, 28.12.21р.); 

9.5.Затвердили «Правила Прийому на 2022 рік до Відокремленого структурного 

підрозділу «Первомайський фаховий коледж НУК. (протокол №11, 

28.12.21р.); 

9.6.Затвердили «Програми вступних випробувань при прийомі на навчання для 

здобуття освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії». (протокол №2, 

26.02.21р.). 

10. Затвердили Форми документів, Положення, тимчасові Порядки і 

Положення та зміни до Положень Університету (за напрямами 

діяльності): 

10.1.  Затвердили форми документів про вищу освіту (наукові ступені) та 

додатки до них, зразки академічних довідок. (протокол №1, 29.01.21р.); 

10.2. ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію Національного університету 
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кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №1, 29.01.21р.); 

10.3. ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж корабелів Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №1, 29.01.21р.); 

10.4. ПОЛОЖЕННЯ про Раду старійшин Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №1, 29.01.21р.); 

10.5. ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичну раду Національного 

університету кораблебудування ім.адм.Макарова. (протокол №1, 29.01.21р.); 

10.6. ПОЛОЖЕННЯ про організацію та порядок проведення навчання за 

дуальною формою здобуття вищої освіти у Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №2, 26.02.21р.); 

10.7. ПОЛОЖЕННЯ про Навчально-науковий інститут автоматики та 

електротехніки та ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Навчально-наукового 

інституту автоматики та електротехніки. (протокол №3, 15.03.21р.); 

10.8. ПОЛОЖЕННЯ про Службу охорони праці Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №3, 15.03.21р.); 

10.9. ПОЛОЖЕННЯ про навчально-науковий (тренінговий) центр «Перша 

допомога. First aid» Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова. (протокол №4, 30.04.21р.); 

10.10. ПОЛОЖЕННЯ про відділ «Проєктний офіс» Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №4, 

30.04.21р.); 

10.11. ПОЛОЖЕННЯ про центр інформаційних технологій Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №4, 

30.04.21р.); 

10.12. ПОЛОЖЕННЯ про Центр охорони та безпеки Національного 

університету кораблебудування ім.адм.Макарова. (протокол №4, 30.04.21р.); 

10.13. ПОЛОЖЕННЯ про Відділ кадрів Національного університету 

кораблебудування ім.адм.Макарова. (протокол №4, 30.04.21р.); 

10.14. ПОЛОЖЕННЯ про запобігання та протидію булінгу у Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №4, 

30.04.21р.); 

10.15. ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план здобувача вищої 

освіти Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова. (протокол №5, 28.05.21р.); 

10.16. ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №5, 

28.05.21р.); 

10.17. ПОЛОЖЕННЯ про Херсонську філію Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова та ПОЛОЖЕННЯ про вчену раду 

Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова. (протокол №6, 25.06.21р.); 
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10.18. ПОЛОЖЕННЯ про  групу  сприяння  академічної  доброчесності  у 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. 

(протокол №6, 25.06.21р.); 

10.19. ПОЛОЖЕННЯ про групу сприяння академічної доброчесності у 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. 

(протокол №8, 24.09.21р.); 

10.20. ПОЛОЖЕННЯ про студентський науковий гурток «Олімпійський 

спорт: сучасні реалії, розвиток, управління» за напрямом – “Фізична культура 

і спорт” Національного університету кораблебудування ім.адм.Макарова. 

(протокол №8, 24.09.21р.); 

10.21. ПОЛОЖЕННЯ про Міський конкурс зі спортивного програмування 

“Кубок К.В.Кошкіна”. (протокол №9, 29.10.21р.); 

10.22. ПОЛОЖЕННЯ про реалізацію  проєктів програм міжнародної 

співпраці Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова. (протокол №9, 29.10.21р.); 

10.23. ПОЛОЖЕННЯ про Психологічну службу Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №9, 29.10.21р.); 

10.24. ПОЛОЖЕННЯ про Навчально-науковий центр «Морська 

інфраструктура» Машинобудівного навчально-наукового 

інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова. (протокол №10, 26.11.21р.); 

10.25. зміни та доповнення до «ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього 

процесу у Національному університеті кораблебудування ім.адм.Макарова». 

(протокол №1, 29.01.21р.); 

10.26. зміни та доповнення до Розділу 5 «ПОЛОЖЕННЯ про 

стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів та докторантів НУК ім.адм 

Макарова» (щодо виплат соціальних стипендій студентам). (протокол №2, 

26.02.21р.); 

10.27. зміни та доповнення до «ПОЛОЖЕННЯ про робочу програму 

навчальної дисципліни». (протокол №2, 26.02.21р.); 

10.28. зміни до «ПОЛОЖЕННЯ про вибіркові дисципліни у Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова». (протокол №3, 

15.03.21р.); 

10.29. зміни до «ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова». 

(протокол №3, 15.03.21р.); 

10.30.  зміни до «ПОЛОЖЕННЯ про порядок відрахування, переривання 

навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти у 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова». 

(протокол №3, 15.03.21р.); 

10.31. зміни до «ПОЛОЖЕННЯ про навчання студентів за індивідуальним 

графіком у Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова». (протокол №3, 15.03.21р.); 
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10.32. зміни до «ПОЛОЖЕННЯ про порядок оцінювання знань студентів у 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова». 

(протокол №5, 28.05.21р.); 

10.33. зміни та доповнення до «ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсного 

відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 

(протокол №8, 24.09.21р.); 

10.34. зміни до «ПОРЯДКУ здійснення заходів з перевірки робіт на наявність 

текстових збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-

технічних засобів»; 

10.35. зміни до «Тимчасового Положення про атестацію здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії у Національному університеті 

кораблебудування ім.адм.Макарова». (протокол №3, 15.03.21р.); 

10.36. Тимчасовий ПОРЯДОК проведення літної екзаменаційної сесії 2020-

2021 навчального року за дистанційною формою в Національному 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №4, 

30.04.21р.); 

10.37. Тимчасовий ПОРЯДОК дистанційної роботи атестаційних комісій у 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. 

(протокол №5, 28.05.21р.); 

10.38. Тимчасове ПОЛОЖЕННЯ  про  планування та облік наукової роботи 

науково-педагогічних працівників Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №5, 28.05.21р.); 

10.39. Тимчасове ПОЛОЖЕННЯ  про планування та облік основних видів 

роботи науково-педагогічних працівників Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова». (протокол №6, 25.06.21р.). 

11. Рішеннями Вченої ради НУК затвердили наступні питання: 

11.1. Про підтримку науково-педагогічних працівників університету, які 

досягли значних успіхів у науково-педагогічній роботі та дозвіл наступним 

співробітникам університету мати навчальне навантаження на 1,0 ставку - 180 

годин на навчальний рік: Дубовому Олександру Миколайовичу, Зайцеву 

Валерію Володимировичу, Колєговій Анастасії Сергіївні, Копійка Сергію 

Васильовичу, Литвиненко Дмитру Юрійовичу, Митрофанову Олександру 

Сергійовичу, Портному Богдану Сергійовичу, Герасіну Олександру 

Сергійовичу, Голеншину Володимиру Вікторовичу,  Гончаровій Олені 

Олександрівні, Макрухі Тетяні Олександрівні, Топалову Андрію 

Миколайовичу, Ухо Володимиру Сергійовичу, Ушкац Світлані Юріївні, 

Філіпішиній Лілії Михайлівні, Арчибісовій Дарії Станіславівні, Бабичу 

Миколі Миколайовичу, Гричу Артему Вікторовичу, Дрюкову Володимиру 

Олексійовичу, Казимиренко Юлії Олексіївні,  Карпеченко Антону 

Анатолійовичу, Клименкову Сергію Юрійовичу,  Проскуріну Аркадію 

Юрійовичу, Сокову Валерію Миколайовичу, Чернову Сергію 

Костянтиновичу. (протоколи: №1,29.01.21р., №7,31.08.21р); 
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11.2. Про преміювання гарантів Освітніх програм та надання 100 годин до 

навчального навантаження: Ушкац Михайлу Вікторовичу, Михелєву Ігорю 

Леонідовичу, Костюченку Віталію Івановичу, Трохименко Ганні Григорівні, 

Жуку Олександру Кириловичу. (протокол №6, 25.06.21р.);  

11.3. Рекомендували штатних працівників Університету на здобуття другої 

вищої освіти за магістерським ступенем та надання винагороди у розмірі 50% 

від вартості навчання: Бондаренко Тетяна Вікторівна, провідний фахівець 

планово-фінансового відділу; Розмариця Ольга Валентинівна, провідний 

фахівець планово-фінансового відділу; Усенко Владислав Олександрович, 

бухгалтер; Славгородська Ольга Станіславівна, бухгалтер 1 категорії. 

(протокол №6,25.06.21р.); Бобровський Олексій Сергійович, провідний 

інженер підготовчого відділення (протокол №10,26.11.21р.); 

11.4. Підтримали клопотання вченої ради Факультету економіки моря щодо 

ротації представників факультету у складі Вченої ради НУК.: вивести зі 

складу Вченої ради НУК Гурченкова О.П. та ввести Єфімову Г.В. (протокол 

№9,29.10.21р.). 

12. Прийняли рішення про присвоєння звань та  нагородження 

співробітників НУК:  

12.1. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання ПРОФЕСОРА: 

• кафедри економічної політики та безпеки д-ру економічних наук, 

доценту Єфімовій Ганні Вікторівні. (протокол №4, 30.04.21р.); 

• кафедри адміністративного та конституційного права д-ру юридичних 

наук, доценту Борку Андрію Леонідовичу (протокол №7, 31.08.21р.); 

• кафедри обліку і економічного аналізу канд.екон.наук, доценту 

Катковій Наталі Володимирівні (протокол №7, 31.08.21р.); 

• кафедри техногенної та цивільної безпеки д-ру технічних наук, 

доценту Маркіній Людмилі Миколаївні (протокол №8, 24.09.21р.); 

• кафедри фінансів д-ру економічних наук Рогову Георгію 

Костянтиновичу(протокол №10, 26.11.21р.); 

12.2. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання ДОЦЕНТА: 

•  кафедри облік і економічний аналіз канд.екон.наук Цигановій Олександрі 

Сергіївні (протокол №2, 26.02.21р.); 

• кафедри екології та природоохоронних технологій канд.екон.наук Літвак 

Ользі Анатоліївні (протокол №2, 26.02.21р.); 

• кафедри експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 

канд.техн.наук, Долганову Юрію Анатолійовичу (протокол №4, 30.04.21р.); 

• кафедри експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 

канд.техн.наук Сорокіній Тетяні Миколаївні (протокол №4, 30.04.21р.); 

• кафедри технічна теплофізика та суднові паровиробні установки 

канд.техн.наук Пацурковському Павлу Анатолійовичу(протокол №4, 

30.04.21р.); 

• кафедри автоматики та електроустаткування Херсонської філії НУК 

ім.адм.Макарова Надточому Анатолію Вікторовичу (протокол №4, 
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30.04.21р.); 

• кафедри автоматики та електроустаткування Херсонської філії НУК 

ім.адм.Макарова Надточому Віктору Анатолійовичу (протокол №4, 

30.04.21р.); 

• кафедри суднових електроенергетичних систем канд.техн.наук Костюченку 

Віталію Івановичу  (протокол №4, 30.04.21р.); 

• кафедри автоматики канд.техн.наук Гаврилову Сергію Олексійовичу 

(протокол №6, 25.06.21р.); 

• кафедри комп’ютеризованих систем управління канд.техн.наук Вінниченко 

Ірині Леонідівні (протокол №6, 25.06.21р.); 

• кафедри соціально – гуманітарних дисциплін та безпеки життєдіяльності 

канд.історич.наук Букіній Тетяні Вікторівні (протокол №6, 25.06.21р.); 

• кафедри техногенної та цивільної безпеки канд.техн.наук Савіній Оксані 

Юріївні  (протокол №6, 25.06.21р.); 

• кафедри інформаційних управляючих систем та технологій канд.техн.наук 

Гайдаєнко Оксані Володимирівні (протокол №7, 31.08.21р.); 

• кафедри турбін канд.техн.наук Козловському Артему Вікторовичу  

(протокол №8, 24.09.21р.); 

• кафедри електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 

канд.техн.наук Волянському Сергію Михайловичу (протокол №10, 

26.11.21р.); 

• кафедри теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 

канд.педагогічних наук Адаменко Оксані Олександрівні (протокол №10, 

26.11.21р.); 

• кафедри  фізичної культури та спорту канд.наук з фізичного виховання і 

спорту Деркачу Віктору Миколайовичу (протокол №10, 26.11.21р.); 

12.3. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання ПРОФЕСОРА 

НУК по кафедрі обліку і економічного аналізу канд. економічних наук, 

доценту Катковій Наталі Володимирівні. (протокол №4, 30.04.21р.). 

12.4. Рекомендували на призначення стипендії Кабінету Міністрів України 

за видатні заслуги у сфері вищої освіти: д-ра техн. наук, професора Дубового 

Олександра Миколайовича, д-ра техн. наук, професора Рябенького 

Володимира Михайловича, д-ра техн. наук, професора Радченка Миколу 

Івановича. (протокол №1, 29.01.21р.). 

13. Інші питання, що розглядались Вченою радою: 

13.1. Ухвалювали та затверджували: 

• Освітні програми та навчальні плани (згідно рішень Навчально-методичної 

ради НУК 2021 року);  

• Освітні програми та навчальні плани Херсонської філії НУК. (протокол №4, 

30.04.21р.); 

• Освітні програми та навчальні плани Первомайської філії НУК. (протокол 

№7, 31.08.21р.); 
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• Рішення про започаткування нових освітніх програм за спеціальностями: 

183-Технології захисту навколишнього середовища та 073 - Менеджмент. 

(протокол №3, 15.03.21р.); 

• Перерозподіл ліцензійного обсягу освітньої діяльності НУК для 

запровадження нових освітніх програм. (протокол №6, 25.06.21р.). 

13.2. Приймали рішення про висунення кандидатів для участі у конкурсі 

щодо обрання членів Національного агентства із забезпеченням якості вищої 

освіти. (протокол №6, 25.06.21р.); 

13.3. Заслухали Звіт за перший рік реалізації програми ERASMUS+ 

K2 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP «Digitalization of economic as an 

element of sustainable development  of Ukraine and Tajikistan»  / «DigEco». (протокол 

№8, 24.09.21р.); 

13.4. Приймали рішення про висунення Хачатурова Е.Б. делегатом на З’їзд 

представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. 

(протокол №7, 31.08.21р.); 

13.5. Про ціноутворення та вартість публікацій у видавництві і типографії 

Університету (протокол №10, 26.11.21р.); 

13.6. Підтримали кандидатури щодо рекомендацій на обрання членом-

кореспондентом НАН України: Загірняк Михайло Васильович, Сизоненко Ольга 

Миколаївна, Баглюк Геннадій Анатолійович, Коржик Володимир Миколайович, 

Квасніков Володимир Павлович, Верховлюк А.М., Лиховша Валерій Петрович, 

Кондратенко Юрій Пантелійович. (протокол №2, 26.02.21р.); Кравченко Олег 

Вікторович (протокол №3, 15.03.21р.); 

13.7. Підтримали кандидатури щодо рекомендації на обрання дійсним 

членом (академіком) НАН України: Бобиря Миколи Івановича (протокол №2, 

26.02.21р.); Ахоніна Сергія Володимировича, Максимова Сергія Юрійовича, 

Стовпченко Ганну Петрівну, Онищенка Володимира Олександровича (протокол 

№3, 15.03.21р.); 

13.8. Підтримали щодо висунення до участі у конкурсі на здобуття премії 

ім.М.М.Доброхотова циклу робіт «Фізико-технологічні принципи обробки 

розплавів ультра- та нанодисперсними порошковими модифікаторами», авторів: 

член-кор. НАН України Баглюка Геннадія Анатолійовича (Інститут проблем 

матеріалознавства ім.І.М.Францевича), д-ра тех.наук Шинського Олега 

Йосиповича (Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України), д-

ра техн.наук Верховлюка Анатолія Михайловича (Фізико-технологічний інститут 

металів та сплавів НАН України). (протокол №10, 26.11.21р.); 

13.9. Рекомендували кандидатуру заслуженого працівника культури 

України, художнього керівника студентського культурного центру «Корабел» НУК 

ім.адм.Макарова ДОЛГОВА ЄВГЕНА ЛЕОНІДОВИЧА щодо надання звання 

«ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА МИКОЛАЄВА» (протокол №4, 30.04.21р.). 
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8.1  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В НУК У 2020 РОЦІ 

Фізичне виховання і спорт в Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова відіграють провідну роль як 

визначальний фактор створення умов для всебічного гармонійного розвитку 

здобувачів освіти, сприяння досягнення фізичної та духовної досконалості 

людини, виявлення резервних можливостей організму і спортивних досягнень, 

здорового способу життя, формування патріотизму. Фізична культура і спорт  

завжди  були й є серед пріоритетів розвитку університету. В 2021 році в 

університеті проведено низку організаційно-практичних заходів щодо розвитку 

фізичної культури і спорту. 

Університет забезпечив право здобувачів освіти на вибір форм занять з 

навчальної дисципліни «Фізичне виховання»: 

а) основне відділення (ОФП);  

б) спеціальне відділення за показниками здоров’я; 

в) спортивній секції; 

г) групи спортивного вдосконалення.  

Здобувачі освіти 3-4 курсів опановують цю дисципліну факультативно в 

позанавчальний час. Науково-педагогічні працівники (керівники секцій та груп), 

які забезпечують викладання навчальної дисципліни «Фізична виховання», 

модернізували зміст і форми занять у процесі розробки робочої програми 

навчальної дисципліни, критерії  оцінювання, враховуючи реалії сьогодення (он-

лайн, дистанційні заняття). 

Для  здобувачів освіти, які мають спортивні досягнення у тому чи іншому 

виді спорту, заняття організовуються за  індивідуальним графіком. 

В 2021 році, з урахуванням усіх протиепідемічних вимог, в університеті 

проведено низку спортивно-масових та організаційно-практичних заходів. 

Питання розвитку фізичної культури та спорту розглядалися на засіданнях 

Вченої ради університету і Гуманітарного інституту, навчально-методичної й 

приймальної комісій університету.   Проводилися навчально-тренувальні 

заняття, працювали групи спортивного вдосконалення,  велася підготовка 

професійних спортсменів та олімпійців.  Здійснювалася робота щодо оптимізації 

розкладу роботи спортивних залів. Були проведенні особисті та командні 

Чемпіонати з видів спорту серед здобувачі освіти. Проводилася 

профорієнтаційна та агітаційна робота (у тому числі «он-лайн») щодо вступу 

спортсменів до Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 
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СПОРТ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ 

 
Результати виступів спортсменів Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова у 2021 році, які поповнили 

скарбницю здобутків медалями вищих проб  Всеукраїнських, Європейських та 

Світових змагань. Найвагомішими здобутками 2021р. були досягнення: 

легкоатлета Ігоря Цвєтова – двічі срібного призера  Паралімпійських ігор-

2020 року (м. Токіо); 

фехтувальниці Аліни Полозюк – чемпіонки Кубку світу в командному 

заліку, срібної призерки в особистому; 

кікбоксера Хурцилава Роланда – чемпіона Кубку світу за версією 

«WAKO»; 

борця  греко-римського стилю Курочкіна Ігоря – срібного призера 

Чемпіонату Європи; 

яхтсмена Мадінича Оскара – золотого призера  Чемпіонату Європи (в класі 

ЛАЗЕР серед спортсменів до 21 року) та багато інших (таблиця 1) 

  Таблиця 1 
№ ПІБ Вид спорту Назва змагань Місце проведення 

 

1 Соколов Олександр Легка атлетика Чемпіонат України м. Суми 30-31січня 

2021 

2 Проченко Валерія Фехтування, 

шабля 

Чемпіонат України 

Ім 

м. Миколаїв 

 2-3 лютого 2021 

3 Бульба Даря Фехтування, 

шабля 

Чемпіонат України ІІм м. Миколаїв 

 2-3 лютого 2021 

4 Бондар Олександра Фехтування, 

шабля 

Чемпіонат України 

ІІІм 

м. Миколаїв 

 2-3 лютого.2021 

5 Боговін Богдан Фехтування, 

шабля 

Чемпіонат України ІІм м. Миколаїв 

 2-3 лютого 2021 

6 Соколов Олександр Легка атлетика Чемпіонат України в 

приміщені   Ім (60м) 

9-10 лютого.2021 

 м. Суми 

7 Полозюк Аліна Фехтування 

рапіра 

Турнір найсильніших 

фехтувальників України 

Ім 

14-16 лютого 2021 

м. Київ 

8 Курочкін Ігор Греко-римська 

боротьба 

Кубок України ІІІм лютий 2021р. 

 м. Черкаси 

9 Ковтун Артем Греко-римська 

боротьба 

Всеукраїнський турнір 

памяті Богдана ІІм 

лютий 2021р. 

Миколаїв 

10 Гринчук Сергій Греко-римська 

боротьба 

Всеукраїнський турнір 

памяті Богдана ІІм 

лютий 2021р. 

Миколаїв 

11 Соколов Олександр Легка атлетика Чемпіонат АВАF  

ІІм 

лютий 2021р. 

м. Стамбул  

12 Цвєтов Ігор Легка атлетика Чемпіонат України (з 

вадами оп/р.) Ім (60м), 

200м 

 

лютий 2021 

м. Суми 
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13 Шаповал Сергій Легка атлетика Чемпіонат України (з 

вадами оп/р). Ім (800м,  

1500м) 

 

лютий 2021 

м. Суми 

14 Качуровський Микола Легка атлетика Чемпіонат України (з 

вадами оп/р). Ім 200м 

 

Лютий 2021 

м. Суми 

15 Яницький Михайло велоспорт Кубок України (трек) 

Ім,ІІм.,ІІІм. 

5-10 лютого  

м. Львів 

16 Кравчук Микола велоспорт Кубок України (трек) 

Ім, ІІІм. ІІІм 

5-10 лютого 

 м. Львів 

17 Солтіс Богдана велоспорт Кубок України (трек) 

Ім,ІІм 

5-10 лютого 

 м. Львів 

18 Величко Катерина велоспорт Кубок України (трек) 

ІІм., ІІІм, 

5-10 лютого   

м. Львів 

19 Соколов Олександр Легка атлетика Чемпіонат Європи у 

Приміщені 

участь 

4-7 березня.2021р. 

м.. Торунь 

20 Яковлєв Вячеслав бадмінтон Всеукраїнський турнір з 

бадмінтону 

Ім (мікст) 

Ім (пара) 

4-7 березня 2021  

 м. Харків 

21 Ткач  Поліна бадмінтон Всеукраїнський турнір з 

бадмінтону 

Ім (мікст) 

ІІм (пара) 

4 -7 березня 2021  

 м. Харків 

22 Казаков Ярослав велоспорт Чемпіонат України 

критий трек ІІм 

11-14 березня  

м. Львів 

23 Яницький Михайло велоспорт Чемпіонат України 

критий трек ІІІм 

11-14 березня 

 м. Львів 

24 Кравчук Микола велоспорт Чемпіонат України 

критий трек ІІІм 

11-14 березня  

м. Львів 

25 Солтіс Богдана велоспорт Чемпіонат України 

критий трек ІІІм 

11-14 березня  

м. Львів 

26 Величко Катерина велоспорт Чемпіонат України 

критий трек Ім 

Чеипіонат України 

(кр.трек) ІІІм. 

02-05 березня  

м. Львів 

 

 

11-14 березня  

м. Львів 

27 Вільгурін Євген Боротьба джиу 

джитсу 

Чемпіонат України 

 Ім 

6-7 березня 2021 

м. Київ  

28 Зімов Сианіслав Боротьба джиу 

джитсу 

Чемпіонат України 

«Ukrainian cup» ІІІм 

27 березня 2021 

 м. Запоріжжя 

29 Курочкін Ігор Боротьба греко-

римська 

Чемпіонат України 

(відбірковий на ЧЄ.ЧС) 

U23 

 

30.03-1.04.2021 

м. Суми 

30 Полозюк Алына Фехтування 

рапіра 

Чемпіонат світу 

ІІІм 

м. .Каїр Єгипет 
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31 Курочкін Ігор Греко римська 

боротьба 

Чемпіонат України U23  

Ім. 

Березень-квітень 

2021р. м. Суми 

32 Ковтун Артем Греко римська 

боротьба 

Чемпіонат України U23 

ІІІм. 

Березень-квітень 

2021р. м. Суми 

33 Заборей Ігор Веслування б/к Кубок України   пам’яті 

Рябчинського Ю. ІІІ м 

8-12 квітня 2021  

м. Дніпро 

34 Болдарєв Богдан Фехтування 

(рапіра) 

Чемпіонат України 

ІІІм 

12-14 квітня 2021 

м. Львів 

35 Малиновський Микита Фехтування 

(рапіра) 

Чемпіонат України 

ІІІм 

12-14 квітня 2021 

м. Львів 

36 Скалій Владислав Фехтування 

(рапіра) 

Чемпіонат України 

ІІІм 

12-14 квітня 2021 

м. Львів 

37 Ткач Даниіл Фехтування 

(рапіра) 

Чемпіонат України 

ІІІм 

12-14 квітня 2021 

м. Львів 

38 Полозюк Аліна Фехтування 

(рапіра) 

Чемпіонат України 

ІІм 

12-14 квітня.2021 

м. Львів 

39 Казаков Ярослав велоспорт Чемпіонат України трек 

(мол.)Ім., ІІІм. 

14-18 квітня 

 м. Львів 

40 Царенко Кирило велоспорт Чемпіонат України трек 

(мол.) Ім 

14-18 квітня  

м. Львів 

41 Кравчук Микола велоспорт Чемпіонат України трек 

(мол.) Ім, ІІм. 

14-18 квітня  

м. Львів 

42 Солтіс Богдана велоспорт Чемпіонат України трек 

(мол.) Ім., ІІм.,ІІІм. 

 

14-18 квітня  

м. Львів 

43 Вареник Марина велоспорт Чемпіонат України трек 

(мол.) ІІм 

14-18 квітня  

м. Львів 

44 Величко Катерина велоспорт Чемпіонат України трек 

(мол.) ІІм 

14-18 квітня  

м. Львів 

45 Святончук Валентин акробатика Чемпіонат України по 

стрибкам на 

акробатичній доріжці Ім 

квітень 

м. Вінниця 

 

46 СтаценккоСтаніслав акробатика Чемпіонат України по 

стрибкам на 

акробатичній доріжці Ім 

квітень 

м. Вінниця 

 

47 Царенко Кирило велоспорт Чемпіонат України 

(критий трек) інд/г Ім 

13-18 квітня 2021 

м Львів 

48 Солтис Богдана велоспорт Чемпіонат України 

(критий трек)інд/г ІІІм 

13-18 квітня.2021 

м. Львів 

49 Казаков Ярослав велоспорт Чемпіонат України 

(критий трек)інд/г IVм 

13-18 квітня.2021 

м. Львів 

50 Величко Катерина велоспорт Чемпіонат України 

(критий трек) ком/г ІІм 

13-18 квітня.2021 

м. Львів 

51 Вареник Марина велоспорт Чемпіонат України 

(критий трек ком/г )ІІм 

13-18 квітня 2021 

м. Львів 

52 Сидорика Владислав шахи Чемпіонат України ІІІм 29 квітня 2021 

м. Дніпро 

53 Ткач Поліна Бадмінтон Турнір «DNIPRO 

UKRAINE» юніори ІІм 

м. Дніпро 

травень 
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54 Яковлєв В’ячеслав Бадмінтон Турнір «DNIPRO 

UKRAINE» юніори  

Ім 

м. Дніпро 

травень 

55 Василевський Андрій Легка атлетика Командний Чемпіонат 

України 

ІІм серед дорослих 

Ім – U23 (естафета) 

травень 

м. Луцьк 

56 Соколов Олександр Легка атлетика Командний Чемпіонат 

України 

Ім (100м) 

 

травень 

м. Луцьк 

57 Щербунь Анатолій Легка атлетика Командний Чемпіонат 

України 

ІІм серед дорослих 

Ім – U23 (естафета) 

травень 

м. Луцьк 

58 Курочкін Ігор Боротьба греко-

римська 

Чемпіонат Європи 

ІІм 

23 травня 

Північна 

Македонія 

59 Царенко Кирило велоспорт Міжнародні змагання 

(трек) Ім. 

23-24 травня 

Німеччина Singer 

Baden 

60 Солтіс Богдана велоспорт Кубок України (бд. г)  

ІІІм. 

05-09 травня  

м. Біла Церква 

61 Вареник Марина велоспорт Кубок України (бд. г)  

ІІІм. 

05-09 травня м. 

Біла Церква 

62 Ткач Поліна  бадмінтон Чемпіонат України 

(Супер ліга) ІІІм 

травень 

м. Дніпро 

63 Масайло Валерія бадмінтон Чемпіонат України 

(Супер ліга) ІІІм 

травень 

м. Дніпро 

64 Іванов Владислав бадмінтон Чемпіонат України 

(Супер ліга) ІІІм 

травень 

м. Дніпро 

65 Скалій Владимслав фехтування Чемпіонат України U23 

Ім 

20 травня 

м. Київ 

66 Полозюк Аліна фехтування Чемпіонат України U23 

ІІІм 

20 травня 

м. Київ 

67 Середа Артем карате Чемпіонат України 

Виконав МСУ 

м. Київ 

68 Цвєтов Ігор легка атлетика Чемпіонат Європи 

Ім 200м 

ІІІм  100м 

червень 

Польща 

69 Щербунь Анатолій легка атлетика Чемпіонат України 

серед молоді естафета 

Ім 

червень 

м. Бахмут 

70 Василевський Андрій легка атлетика Чемпіонат України 

серед молоді б/з 110м 

Ім 

червень 

м. Бахмут 

71 Гук Олександр легка атлетика  Чемпіонат України 

серед молоді естафета 

Ім 

червень 

м. Бахмут 
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72 Збірна команда НУК  Гандбол Літня Універсіада 

України ІІм 

8-13 червня 2021 

м. Миколаїв 

73 Збірна команда НУК 

 

Соколов Олександр 

Василевський Андрій 

Гринько Вікторія 

Щербунь Анатолій 

Легка атлетика Літня Універсіада 

України  

Ім (100м) 

ІІм(естафета) 

ІІІм (800м) 

ІІм (естафета) 

Червень 

М. Івано-

Франківськ 

74 Чернега Сергій важка атлетика Літня Універсіада 

України участь 

7-12 червень 

2021 

м. Хмельницький 

75 Збірна команда НУК  

Масайло Валерія 

Іванов Владислав 

Калініченко Ігор 

Пойда Дар`я 

бадмінтон Літня Універсіада 

України  І загально 

командне місце 

червень 

м. Одеса 

76 Царенко Киррило велоспорт Чемпіонат України 

(олім.вид.) Ім 

14-20 червень 

Львівська область 

77 Білий Максим велоспорт Чемпіонат України 

(олім.вид.) Ім 

14-20 червень 

Львівська область 

78 Вареник Марина велоспорт Чемпіонат України 

(олім.вид.) ІІІм 

Виконала МСМК 

14-20 червень 

Львівська область 

79 Соколов Олександр легка атлетика Чемпіонат України Ім. 18-20 червня и 

Луцьк 

80 Качуровський Микола легка атлетика Чемпіонат України 

серед спортсменів з 

ураженням ОРА Ім- 

100м,200м, стрибки у 

довжину 

22-25 червня м. 

Бахмут 

81 Шаповал Сергій легка атлетика Чемпіонат України 

серед спортсменів з 

ураженням ОРА Ім – 

400м,800м. 

22-25 червня м. 

Бахмут 

82 Цвєтов Ігор легка атлетика Чемпіонат України 

серед спортсменів з 

ураженням ОРА Ім – 

100м,200м 

22-25 червня м. 

Бахмут 

83 Муковнін Роман вітрильний спорт Чемпіонат України ІІм 11-16 червня 2021 

м. Миколаїв 

84 Гудима Артем вітрильний спорт Чемпіонат України ІІІм 11-16 червня 2021 

м. Миколаїв 

95 Рябов Данило вітрильний спорт Чемпіонат України  

участь 

11-16 червня 2021 

м. Миколаїв 

86 Солтіс Богдана велоспорт Чемпіонат України 

(спринт) ІІІм. 

26-29 липня  

м. Львів 

87 Вареник Марина велоспорт 

Присвоєно 

МСМК 

Міжнародні змагання 

Grand Prix Deveri ІІІ м. 

18 липня 2021р. 

Туреччина 
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88 Щербина Ольга веслування 

академічне 

Кубок України ІІм. Липень 2021р. м. 

Дніпро 

89 Казаков Ярослав велоспорт  Чемпіонат України  

(трек) ІІм. 

28-31 серпень м. 

Київ 

90 Яницький Михайло велоспорт Кубок України ІІм.( по 

видам) 

20-23 серпень 

 м. Біла Церква 

91 Вареник Марина велоспорт Кубок України ІІм., 

ІІІм.( по видам) 

20-23 серпень  

м. Біла Церква 

92 Величко Катерина велоспорт Чемпіонат України ІІІм. 

Кубок України ІІм. 

Чемпіонат України 

(трек) ІІм 

 

05-09 серпень м. 

Київ 

20-23 серпень м. 

Біла Церква 

28-31 серпень м. 

Київ 

93 Сівук Віталій шахи Міжнародний турнір  

Ім. 

серпень 2021р. 

Франція  

м. Ла Плань 

94 Сидорика Владислав шахи Бліц-турнір Memori 

Shystariov ІІм. 

29 серпня м. Київ 

95 Зімов Станіслав змішані 

єдиноборства 

Професійний турнір 

MAXIMUS FCHPRO – 

VS  Ім 

14 серпня 2021р. 

м. Лазурне 

96 ЦВЄТОВ ІГОР ЛЕГКА 

АТЛЕТИКА 

ПАРАЛІМПІЙСЬКІ 

ІГРИ ІІ М – 100М, 

200М. 

СЕРПЕНЬ-

ВЕРЕСЕНЬ 2021Р. 

М. ТОКІО 

97 Ларкін Владислав шахи Міжнародний турнір 

Chess FESTIVAL IN 

AGRIGENTO 

Серпень 2021р. 

Італія 

98 Павленко Вікторія  кікбоксинг Кубок України Ім 2-5 вересня м. 

Бахмут 

99 Лук’янов Павло  кікбоксинг Кубок України Ім 2-5 вересня м. 

Бахмут 

100 Набієв Ельмір бокс Чемпіонат України 

серед дорослих Ім 

вересень м. Одеса 

101 Пойда Дар’я бадмінтон командний Чемпіонат 

України (вища ліга) ІІм 

23-26 вересня м. 

Київ 

102 Калініченко Ігор бадмінтон командний Чемпіонат 

України (вища ліга) ІІм 

23-26 вересня м. 

Київ 

103 Колузаєв Володимир бадмінтон Чемпіонат України 

серед молоді Ім од., ІІм. 

п/ч., ІІІм. мікст 

19-20 вересня 

2021р. м. Одеса 

104 Яковлєв В’ячеслав бадмінтон Чемпіонат України 

серед молодіІм п/ч,ІІм. 

Од,, мікст 

19-20 вересня 

2021р. м. Одеса 

105 Ткач Поліна бадмінтон Чемпіонат України 

серед молоді ІІм. мікст 

19-20 вересня 

2021р. м. Одеса 

106 Хурцилава Роланд кікбоксинг Кубок світу Ім вересень 

Угорщина 

107 Лукянов Павло кікбоксинг Кубок світу ІІм вересень 

Угорщина 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
 

168 
 

108 Павленко Вікторія кікбоксинг Кубок світу ІІІм вересень 

Угорщина 

109 Зімов Станіслав хортинг Відкритий Чемпіонат м. 

Києва Ім. 

28 вересня 2021р. 

м. Київ 

110 Єрошина Карина пляжна боротьба Всеукраїнські пляжні 

ігри серед студентів 

2021р. ІІм 

 вересень 2021р. м. 

Скадовськ 

111 Старостін Костянтин пляжна боротьба Всеукраїнські пляжні 

ігри серед студентів 

2021р. ІІІм 

 вересень 2021р. м. 

Скадовськ 

112 Збірна команда НУК гандбол Всеукраїнські пляжні 

ігри серед студентів 

2021р. ІІм 

 вересень 2021р. м. 

Скадовськ 

113 Заборей Ігор веслування на 

байдарках 

Чемпіонат світу з 

веслувального 

марафону 

2-3 жовтня 2021р. 

м. Пітешті Румунія 

114 Щербакова Єлізавета аерокікбоксинг Чемпіонат України Ім 30 вересня – 3 

жовтня м. Харків 

115 Мадоніч Оскар вітрильний спорт Чемпіонат Європи в 

класі ЛАЗЕР до 21р.н. 

Ім 

3-9 жовтня 2021р. 

м. Варна 

116 Гудима Артем вітрильний спорт Чемпіонат України ІІм 1-5 жовтня 2021р. 

м. Миколаїв 

117 Лук’янов Павло кікбоксинг Чемпіонат світу WAKO 

ІІІм 

Жовтень 2021р. 

Італія 

118 Полозюк Аліна фехтування 

рапіра 

Кубок України ІІІм. 5-6 жовтня м. 

Львів 

119 Бондар Олександра фехтування 

шабля 

Особисті Всеукраїнські 

змагання сильніших 

шаблістів Ім 

6-7 жовтня м. 

Черкаси 

120 Ткач Поліна Бадмінтон Гран-прі Європи 

«Cyprus International 

2021» ІІм жін.пара 

14-17 жовтня 

2021р.Естонія 

121 Курочкін Ігор греко-римська 

боротьба 

Чемпіонат світу Vм. 1-3 листопада 

2021р. Белград 

122 Білий Максим  велоспорт Чемпіонат України 

(крос) Ім. 

05-07листопад  

м. Кропивницький 

123 Полозюк Аліна фехтування 

рапіра 

Кубок світу серед 

юніорів командне Ім., 

особисте ІІм. 

2-5 грудня 2021р. 

м. Тімішоари 

Румунія 

124 Середа Артем карате Міжнародні змагання 

VENICE CUP 2021 ІІІм 

9-12 грудня  

2021р.Венеція 

 

Наведені результати приклади яскраво засвідчують, що університет сприяв 

підготовці великої плеяди спортсменів національного, європейського і світового 

масштабів, їхні спортивні досягнення стали візитною карткою  НУК ім. адм. 

Макарова, міста Миколаєва, Миколаївської області, України на світовій арені, а 

особисті досягнення – зразком для наслідування університетською молоддю. 
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Вітання ректором Є. І. Трушляковим та заст. Голови Вченої Ради НУК 

В.М. Рябеньким срібного призера Паралімпійських ігор в м. Токіо 2020 р. Ігоря Цвєтова  і 

його тренера, ЗТУ викладача кафедри ФВС В. М. Деркача. 

 

 
Срібний призер з легкої атлетики Паралімпійських ігор 2020 в Токіо Ігор Цвєтов. 
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Чемпіонка світу 2021р. з фехтування (рапіра)  в командному заліку та срібна призерка 

Чемпіонату світу в особистому заліку Аліна Полозюк. 

 

 
Багаторазовий чемпіон України з легкої атлетики (спринт) Соколов Олександр 
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Ігор Курочкін, Срібний призер Чемпіонату Європи та 5 місце на Чемпіонаті світу 
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Багаторазова призерка Кубку України та Чемпіонату України, призерка міжнародних 

змагань з велоспорту МСМК 2021р. Вареник Марина 

                       

 
 

Хурцилава Роланд, чемпіон Кубку світу з кікбоксингу WAKO 2021 
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Лукянов Павло та Павленко Вікторія - призери Кубку світу з кікбоксингуWAKO. 

 

 
 

Олександра Бондар, чемпіонка на Всеукраїнських змаганнях з фехтування серед  сильніших 

шаблістів. 
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В’ячеслав Ларкін, чемпіон Міжнародного турніру з шахів в Італії. 

    

Спортсмени  НУК є  членами збірних команд (дійсні члени, кандидати, 

резерв)України з: 

- акробатика – 2 чол., 

- бадмінтону - 4 чол., 

- баскетболу -1чол., 

- боксу – 2 чол., 

- боротьби греко-римської – 2 чол., 

- веслування академічного – 9 чол.,  

- веслування КіС  - 1 чол., 

- велоспорт –шосе -5  чол., 

- велоспорт-трек – 3 чол., 

- легка  атлетика -4 чол., 

- фехтування – 15чол., 

- гандбол - 11  чол., 

- бокс – 1 чол., 

- вітрильний спорт  - 3 чол.,  

- шахи – 3 чол. 

Збірні команди університету  вдало виступили   на  XVI  літній 

Всеукраїнській Універсіаді, зайнявши друге місце у своїй підгрупі, в тому числі: 
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- Перше місце у змаганнях з бадмінтону; 

 

 
 

- Призові місця посіли легкоатлети університету; 
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- Срібним призером Універсіади стала жіноча команда НУК з гандболу. 

 

Скарбничка нагород університету також була поповнена успішними 

виступами наших спортсменів на ІІ Всеукраїнських пляжних іграх «Beach 

Games» серед студентської молоді: 

 

 
 

- Збірна з гандболу посіла друге місце; призові місця зайняли борці. 
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Тріумфально виступили команди НУК з баскетболу (жінки/чоловіки) на Обласному етапі  

XVII Всеукраїнської Універсіаді 2021-2022р, посівши перші місця. 

 

 

СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА В НУК У 2021 РОЦІ 

 
Після введення карантинних обмежень, у зв’язку з пандемією COVID-19, 

заняття були переведені  на змішану або дистанційну форму навчання. Зі 

студентами спортивних відділень проводилася навчально-тренувальна робота 

згідно з планами-графіками (он-лайн і оф-лайн).  

Кількість годин визначалася кваліфікацією студентів-спортсменів. 

Головна мета проведення цих тренувань – підвищення спортивної майстерності 

та розвиток спорту вищих досягнень. 

 За усіма видами спорту було охоплено 360 студентів, у тому числі: 

• Бадмінтон     -25                              

• Баскетбол          - 28                       

• Веслування академічне - 9 

• Волейбол    - 34 
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• Бокс    - 10 

• Боротьба греко-римська - 8 

• Настільний теніс  - 11 

• Вітрильний спорт  -13 

• Плавання   - 4 

• Футбол    - 28 

• Шахи      - 12 

• Легка атлетика   - 27                      

• Теніс    -  7 

• Важка атлетика  -  9 

• Атлетична гімнастика     - 41 

• Фехтування   -  16 

• Веслування на байдарках і каное – 4 

• Кікбоксінг   - 22 

• Акробатика   - 4 

• Велоспорт   - 16 

• Кіберспорт                            - 5 

• Фізкультурно-патріотичне направлення - 15  

• Гандбол                                - 12  

 

Таблиця. Інформація про роботу груп спортивного вдосконалення 

в НУК ім. адм. Макарова у 2021 році 

 
№ Назва спортивних секцій Кількість 

студентів 

ПІБ тренера 

(штатного) 

ПІБ тренера 

(за сумісництвом) 

1. Волейбол (ч/ж) 31 Сокол О.В. Чернега С.С. 

2. Баскетбол (ч/ж) 16 Дзюбан О.В.  

3. ММА 18 Шевченко О.А.  

4. Настільний теніс 12  Щепанський Ю. 

5. Легка атлетика 32 Деркач В.М.  

6. Вітрильний спорт 59 Калінчев П.К.  

7. Боротьба греко-римська 9 Бєлобаба С.Б. 

 

 

8. Веслування академічне 10 Пришутов П.М.  

9. Плавання 8  Абрамов К.В. 

10. Бадмінтон 32 Колоскова І.В.  
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Інформація про кількість студентів, віднесених до спеціальної медичної групи 

(СМГ) у 2021р. 

 

Віднесені до 

СМГ 

З них відвідують 

СМГ 

Кількість у навчальному закладі 

лікар мед.сестра 
інструктор 

ЛФК 

24 24 - - 3 

 
Спортивно-масову роботу забезпечують викладачі  кафедри фізичного 

виховання і сорту, які проводять навчально-тренувальні заняття, готують збірні 

команди університету до участі у змаганнях обласного етапу Всеукраїнської 

універсіади. 

 У 2021р. у зв’язку з карантином,  плани спортивно – масових заходів було 

змінено. Але впродовж року була проведена низка спортивних заходів: 

- особисті та командні Чемпіонати НУК серед студентів з видів спорту: волейбол, 

баскетбол, шахи, настільний теніс, шахи; 

 
 

- змагання серед студентів, які мешкають в гуртожитках: волейбол, шахи; 
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- Турнір з баскетболу на приз ректора НКІ Михайло Александрова (жовтень):
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- Регата на Кубок Кінбурнської коси (червень 2021р.); 

- Парусна регата пам’яті  адмірала Макарова (вересень 2021р.); 

Екіпажі університетських яхт «Фараон», «Александра», «Аста», «Апрєль», 

«Антей» посіли призові місця.  
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ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
 

183 
 

 
 

 
 
 

№ Назва заходу Термін 

проведення 

Кількість 

команд 

Кількість 

учасників 

1 Турнір з баскетболу на 

приз ректора НКІ 

Александрова М.М. 

Жовтень 2021р. 20 220 

2. Парусна регата пам’яті  

адмірала Макарова 

вересень, 2021 31 156 

3. Кубок Кінбурнської коси червень 2021р. 53 264 

4. Чемпіонати з пляжного 

волейболу, баскетболу, 

футболу, настільному 

тенісу 

липень - 

серпень, 2021р. 

 36 
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- Всеукраїнський турнір з футболу (жовтень 2021р.); 

- Міжнародний день студентського спорту (вересень2021р.); 

                             

 
 

         
У вересні  місяці 2021р., з метою сприяння розвитку Олімпійського руху в 

Україні, пропаганди здорового способу життя, поширення ідей олімпізму, 

формування у здобувачів освіти фізичного і морального здоров’я, проводився 

Олімпійський тиждень. Протягом Олімпійського тижня викладачі провели  

Олімпійські уроки: 

- зустрічі зі знаменитими титулованими спортсменами-випускниками; 

- майстер класи з видів спорту, естафети, вікторини. 

Студенти НУК були активними учасниками Чемпіонату серед ЗВО м. 

Миколаєва з п’ятиборства «Козацькі бойові ігри «Зграя», який був проведений 

до «Дня захисників та захисниць України». 
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Легендарна яхта НУК ім. адм. Макарова «ІКАР» знову бере участь у змаганнях 
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Олімпійські уроки 
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9. ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ 

КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

У НУК. ЮРИДИЧНА СЛУЖБА НУК. 
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9.1  ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В НУК У 2021 РОЦІ 

 

 Впродовж звітного періоду робота по запобіганню та протидії корупції в 

Університеті здійснювалась згідно з «Планом антикорупційних заходів 

Національного університету кораблебудування на 2020-2021 навчальний рік» 

затвердженого ректором, а саме:  

− проведення організаційної та роз’яснювальної роботи щодо запобігання, 

виявлення та протидії корупції, підвищення рівня правових знань з питань 

антикорупційного законодавства науково-педагогічних працівників, 

співробітників та студентів НУК;  

− при прийомі на роботу науково-педагогічні працівники та співробітники 

ознайомлються під підпис з «Антикорупційною програмою НУК ім.адм. 

Макарова»;  

− на веб-сайті Університету, стендах інститутів (факультетів) розміщено 

інформація щодо способів повідомлень про факти порушення Антикорупційної 

програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;  

− забезпечено своєчасне подання ректором та проректорами Університету 

е-декларацій за 2020 рік, шляхом заповнення відомостей на офіційному веб-сайті 

Національного агентства з питань запобігання корупції в процесі підготовки та 

проведення якого було підготовлено та проведено 6 індивідуальних 

консультацій з декларантами;  

− проводиться моніторинг засобів масової інформації та соціальних мереж 

на предмет виявлення інформації про корупційні правопорушення в НУК ім. адм. 

Макарова або правопорушень пов’язаних з корупцією. За звітний період 

перевірено 5 відгуків різного характеру в тому числі і непов’язаних з корупцією. 

По кожній інформації проводилися попереджувальні заходи та роз’яснювальна 

робота серед науково-педагогічних працівників, співробітників і студентів. 

Робота з запобігання корупції спрямована на проведення 

попереджувальних заходів, шляхом проведення роз’яснювальної роботи в 

трудовому колективі та студентському середовищі, реагування на інформацію, 

яка стосується можливого порушення вимог антикорупційного законодавства. 

Протягом звітного періоду було організовано та проведено 34 заходи серед:  

- Першокурсників та їх батьків; 

- Членів приймальних комісій; 

- Керівників дипломних проектів то членів державних комісій; 

- Працівників заочного відділення. 

Зі студентами проводяться просвітницькі заходи з роз’яснень положень 

чинного законодавства з запобігання корупції, застереження їх від корупційних 

проявів. Основна увага акцентується на хабарництві, використанні службового 

становища в особистих цілях, неправомірній вигоді. На засіданнях ректорату 

наголошується про неприпустимість будь-яким проявам корупційних дій 

На виконання вимог Антикорупційної програми та плану антикорупційних 

заходів сформовано та ведуться журнали:  
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- проведених згідно з Антикорупційною програмою внутрішніх 

розслідувань та перевірок;  

- повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог 

Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи 

правопорушення, пов’язаного з корупцією. 

− за звітний період надійшло 18 анонімних повідомлень, по одному з яких 

проведено службове розслідування, а по іншим проводились перевірки, за 

результатами яких складались довідки з висновками.  

Протягом року надійшло 2 заяви, на підставі яких було проведено 

внутрішнє службове розслідування.  

Діє посилений контроль за раціональним використанням фінансових і 

матеріальних цінностей. Забезпечено прозорість в організації закупок товарів і 

матеріалів, розміщення замовлень на виконання ремонтно-будівельних робіт. 

Кошти Університету використовуються за цільовим призначенням. 

З метою усунення корупційних ризиків та зменшення ймовірності 

виникнення корупційного правопорушення відносно усіх  учасників, що брали 

участь при проведені процедур закупівель товарів, робіт та послуг у  2020-2021 

навчальному році  було організовано та проведено перевірку. 

З метою недопущення фактів  виникнення  конфлікту  інтересів, зокрема, 

щодо безпосереднього підпорядкування керівникам працівників, які 

перебувають у родинних відносинах, комісією з антикорупційної діяльності 

відповідальність за здійсненням такого контролю покладено на уповноваженого 

з антикорупційної діяльності та членів комісії з антикорупційної діяльності НУК 

ім. адм. Макарова.  

Забезпечено проведення анонімного анкетування серед студентів щодо 

виявлення можливих фактів порушення антикорупційного законодавства, а 

також можливих корупційних ризиків, результати яких розглядались на 

засіданні постійно діючої комісії з питань антикорупційної діяльності та 

доповідались ректору. 

Постійно діюча комісія з питань антикорупційної діяльності разом з 

уповноваженою особою провели оцінку корупційних ризиків, у діяльності 

Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова та дано оцінку 

їх пріоритетності та розроблені заходи з їх усунення та недопущення. 

Продовжується відповідна консультативна та роз’яснювальна робота. Питання 

дотримання антикорупційного законодавства включені до плану роботи 

Університету і перебувають на постійному контролі Ректора. 
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9.2 УЧАСТЬ НУК У ПРОЄКТІ «Антикорупційний комплаєнс у 

вишах: від визначення ризиків до їх подолання» 

 

Однією з актуальних проблем в сучасних інститутах українського 

суспільства постає корупція в сфері вищої освіти.  

Ефективна протидія корупції неможлива без глибокого аналізу причин 

виникнення корупції, чіткого розумінні сутності цього явища. Від правильного 

розуміння сутності корупції значною мірою залежить формування стратегії і 

тактики антикорупційної діяльності, визначення засобів протидії. 

Можна назвати три основні групи причин виникнення корупції у сфері 

вищої освіти: 1) об’єктивні причини, до яких належать низький рівень заробітної 

плати освітян, обмежена кількість місць на бюджетну форму навчання 

насамперед за престижними спеціальностями або в рейтингових вищих 

навчальних закладах, недосконалість законодавства, спрямованого на 

запобігання та протидію корупції;  

2) суб’єктивні причини, а саме: розчарування й апатія з боку викладачів до 

навчального процесу, який є ускладненим відповідно до вимог сучасних реформ 

і не приносить достатніх матеріальних винагород; відсутність пошани до 

викладацької роботи з боку студентів; замовчування студентами випадків 

давання і вимагання грошової чи іншої матеріальної винагороди;  

3) об’єктивно-суб’єктивні причини, зокрема: недостатні правові та 

соціальні гарантії захисту освітян. 

Проте, незважаючи на названі причині і, в цілому,  складність повного 

подолання корупції, існують досить ефективні методи боротьби з цим явищем, 

про що свідчить світова практика. І один з них – об’єктивна оцінка корупційних 

ризиків для розуміння проблеми та її усунення. 

Оцінка корупційних ризиків – нова практика для України. Українськи 

університети, за поодинокими виключеннями, її не застосовують. Тому 

пропозиція отримати таку незалежну експертну оцінку зацікавила керівництво 

НУК. В 2021 році НУК ім. адм. Макарова прийняв активну участь у проєкті 

«Антикорупційний комплаєнс у вишах: від визначення ризиків до їх 

подолання», який реалізується Асоціацією юридичних клінік України за 

підтримки Проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в 

Україні «ВзаємоДія» та експертної підтримки НАЗК. 

Загалом, для участі у проєкті відібрано 5 закладів вищої освіти з різних 

куточків України: 

• Національний університет «Острозька академія» (м. Острог, 

Рівненська обл.), 

• Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. 

Вінниця), 

• Державний університет економіки і технологій (м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл.), 
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• Університет державної фіскальної служби України (м. Ірпінь, 

Київська обл.), 

• Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 

(м. Миколаїв). 

Цей проєкт є унікальним, адже поєднує науковий та практичний 

компоненти аналізу корупційних ризиків та дослідження професії 

уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції.  

Заходи проєкту передбачають: 

1. Дослідження корупційних ризиків та складання на його основі 

рекомендацій для управління корупційними ризиками. Це забезпечить 

підвищення ефективності роботи уповноважених з питань запобігання та 

виявлення корупції, які працюють у вишах.  

2. Оцінку роботи уповноваженого з питань запобігання та виявлення 

корупції, які працюють у закладах вищої освіти. Це допоможе визначити 

проблем та розробити шляхи розвитку професії антикорупційного 

уповноваженого.  

3. Налагодження взаємодії студентського самоврядування і 

уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції вишів. Передбачена 

розробка тренінгового навчання та його проведення для студентства 5 пілотних 

вишів. Це допоможе молоді сформувати розуміння корупційних ризиків в 

освітньому середовищі та налагодити взаємодію з антикорупційними 

уповноваженими.  

4. Поширення та популяризація доброчесної поведінки та інформації 

про результати запобігання корупції в освіті. Планується проведення 

інформаційних кампаній для поширення знань про корупційні ризики у вищій 

освіті та популяризації професії антикорупційного уповноваженого. 

На базі НУК пройшла конференція за участю ректорів вишів, де виконавці 

проекту презентували результати досліджень. 
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9.3  ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ НУК У 2021 РОЦІ 

З метою оптимізації роботи державного закладу - Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова та на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України № 1040 від 26.11.2008 р. Про 

затвердження загального положення про юридичну службу міністерства, іншого 

органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, 

наказом в.о. ректора № 737 від 21.12.2017 р. створено Юридичну службу НУК 

ім. адмірала Макарова, назначено керівника, кандидатуру якого погоджено МОН 

України. 

Юридична служба НУК ім. адмірала Макарова утворено як самостійний 

структурний підрозділ. У своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням, а також 

іншими нормативно-правовими актами та розпорядженнями і наказами ректора. 

Підпорядковується безпосередньо ректору НУК ім. адмірала Макарова. 

Основним завданням юридичної служби є організація правової роботи, 

спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання 

невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів університетом, 

його керівником та працівниками під час виконання покладених на них завдань 

і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів університету в 

судах. 

Протягом року працівники юридичної служби: 

- брали участь у розробці проектів актів, положень та інших документів з 

питань діяльності університету;  

- проводили юридичну експертизу та погоджували проекти актів та інших 

документів, підготовлених структурними підрозділами університету;  

- організовували роботу, пов’язану з укладенням договорів, надавали 

правову оцінку проектам договорів;  

- безпосередньо брали участь у підготовці договорів та здійснення контролю 

за їх виконанням;  

- брали участь у забезпечені захисту майнових прав та законних інтересів 

університету; 

- сприяли дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу 

університету під час вирішення виробничих та соціальних питань. 
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Юридичні консультації: 

 

Судові справи: 

 

Протягом звітного періоду працівниками юридичної служби: 

 

 

 

 

 

 

  

№ Виконані роботи 

1 Юридичною службою було надано 128 консультацій співробітникам 

університету.  

 

№ Виконані роботи 

1 Виграна справа № 490/1405/19 за позовом НУК ім. адм. Макарова до 

Приступа Миколи Миколайовича на суму 17340,60 грн. 

 2 Виграна справа № 490/964/16-ц за позовом НУК ім. адм. Макарова до Ніцака 

Олександра Олександровича на суму 58681,36 грн. 

 3 Виграна справа № 490/1110/21 за позовом Гранка Дмитра Ярославовича до 

НУК ім. адм. Макарова 

 4 Всього у звітний період НУК ім. адм. Макарова брав участь у судовому 

розгляді у 16 справах. 

 

№ Виконані роботи 

1 Підготовлено та надіслано близько 300 претензій студентам з приводу 

погашення заборгованості за надані освітні послуги та проживання у 

гуртожитку; 

 2 Розроблено проєкти 43 актів, положень та інших документів з питань 

діяльності університету; 

 3 Проведено перевірку на відповідність чинному законодавству значної 

кількості проєктів наказів по університету, трудових договорів і контрактів; 

 4 Підготовлено проєкти локальних правових актів щодо необхідності 

дотримання норм карантинного законодавства; 

 5 Постійно здійснювалась робота щодо правової оцінки та погодження 

посадових інструкцій співробітників університету; 

 6 Підготовлено проєкт Статуту НУК ім. адм. Макарова для узгодження з МОН 
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ДОДАТКИ. 

НУК У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ   

ІНФОРМАЦІЇ У 2021 РОЦІ 
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Дата  Публікації в електронних ЗМІ Посилання 

20.04.2021 Языковой омбудсмен Креминь провел первую онлайн-

дискуссию со студентами НУК имени адмирала Макарова 

https://nikvesti.com/news/public/

217824 

23.03.2021 В НУК имени Адмирала Макарова открыли «Олимпийский 

уголок» 

https://nikvesti.com/news/sport/2

15471 

21.04.2021 21 апреля – всемирный день творчества и инновационной 

деятельности 

https://news.pn/ru/messages/2527

80 

14.04.2021 В НУК имени адмирала Макарова для абитуриентов 

подготовили чек-лист «Как стать студентом в 2021 году?» 

https://news.pn/ru/public/252439  

13.04.2021 Экс-глава николаевского управления СБУ вернулся в сферу 

образования и стал проректором НУК 

https://news.pn/ru/politics/252397  

07.04.2021 НУК имени Адмирала Макарова продолжает проводить 

мастер-классы для старшеклассников 

https://news.pn/ru/public/252066  

13.01.2021 В Николаеве выпускникам образовательной программы 

«Управление учреждением здравоохранения» вручили 

дипломы магистров 

https://news.pn/ru/public/247795  

06.04.2021 6 апреля – Международный день спорта на благо развития и 

мира 

https://news.pn/ru/public/252001 

01.04.2021 НУК стал платформой для обсуждения образовательных 

реформ 

https://news.pn/ru/public/251771  

31.03.2021 НУК имени адмирала Макарова проводит конкурс блогеров 

среди старшеклассников: победители получат подарки 

https://news.pn/ru/messages/2517

11 

24.03.2021 НУК имени адмирала Макарова проведет серию мастер-

классов для старшеклассников на весенних каникулах 

https://news.pn/ru/messages/2513

09 

16.03.2021 Шаги профессионального роста юристов https://news.pn/ru/messages/2508

51 

16.02.2021 НУК имени адмирала Макарова приглашает на День 

открытых дверей в формате онлайн 

https://news.pn/ru/public/249455  

16.02.2021 Управленческое образование: от истоков зарождения на 

Николаевщине до современных тенденций 

https://news.pn/ru/messages/2494

25 

16.03.2021 В Николаеве НУК им.адмирала Макарова уходит на 

дистанционное обучение с сегодняшнего дня 

https://svidok.info/ru/news/51320  

07.03.2021 Студенты НУК победили в престижном конкурсе 

университетских стартапов 

https://svidok.info/ru/evidence/51

058 

03.04.2021 НУК подписал меморандум о сотрудничестве с коллегами из 

Таджикистана 

https://svidok.info/ru/evidence/51

958 

25.02.2021 Специалисты НУК помогли рассчитать нормы услуг по 

вызову ТБО в Николаеве 

https://svidok.info/en/news/50699  

16.02.2021 Национальный университет кораблестроения приглашает на 

День открытых дверей онлайн: обещают подарки 

https://svidok.info/uk/evidence/50

473 

https://nikvesti.com/news/public/217824
https://nikvesti.com/news/public/217824
https://nikvesti.com/news/sport/215471
https://nikvesti.com/news/sport/215471
https://news.pn/ru/messages/252780
https://news.pn/ru/messages/252780
https://news.pn/ru/public/252439
https://news.pn/ru/politics/252397
https://news.pn/ru/public/252066
https://news.pn/ru/public/247795
https://news.pn/ru/public/252001
https://news.pn/ru/public/251771
https://news.pn/ru/messages/251711
https://news.pn/ru/messages/251711
https://news.pn/ru/messages/251309
https://news.pn/ru/messages/251309
https://news.pn/ru/messages/250851
https://news.pn/ru/messages/250851
https://news.pn/ru/public/249455
https://news.pn/ru/messages/249425
https://news.pn/ru/messages/249425
https://svidok.info/ru/news/51320
https://svidok.info/ru/evidence/51058
https://svidok.info/ru/evidence/51058
https://svidok.info/ru/evidence/51958
https://svidok.info/ru/evidence/51958
https://svidok.info/en/news/50699
https://svidok.info/uk/evidence/50473
https://svidok.info/uk/evidence/50473
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17.02.2021 Молодая преподавательница НУК получила почетную 

премию Президента Украины 

https://svidok.info/ru/evidence/38

116 

14.02.2021 В день влюблённых о любви к учебе, науке, активной жизни: 

рецепт студентов-менеджеров 

https://svidok.info/ru/evidence/50

383 

13.04.2021 Бывший первый вице-мэр Владимир Крыленко стал 

проректором НУК 

https://novosti-

n.org/news/Bivshyj-pervij-

vyczemer-Vladymyr-Krilenko-

stal-prorektorom-NUK-214402 

26.04.2021 У Миколаєві НУК отримав найбільшу кількість патентів на 

винаходи 

https://svidok.info/uk/evidence/52

681 

26.04.2021 В Николаеве Ассоциация речпортов и НУК подписали 

соглашение о сотрудничестве 

https://svidok.info/ru/evidence/52

635 

20.04.2021 В Николаеве хотят назвать площадь перед НУК в честь 

профессора Александрова 

https://svidok.info/ru/news/52481  

28.04.2021 Неуязвимые профессии в мире цифровых технологий: новые 

специальности в НУК имени адмирала Макарова 

https://niklife.com.ua/citylook/71

428?fbclid=IwAR3thL2-

vdWMQMkL7_Xfd5Z63kXKwO

wVljNO0xM2JV7sw5bbbueAap

VWunY 

30.04.2021 Как становятся лингвистами в НУК имени адмирала 

Макарова? 

https://news.pn/ru/public/253243?

fbclid=IwAR3P7ezRI3Gjki4xTv

LjPxhqpMARv3Pk9UYhg2__oZ

KGVHgcf57BdQ39YE0 

20.05.2021 Код нации: День вышиванки в НУКе отметили тематической 

выставкой под звуки бандуры 

https://svidok.info/en/evidence/53

427 

21.05.2021 НУК имени адмирала Макарова открыл колледж в Китае на 

1080 студентов 

https://news.pn/ru/public/254245  

15.05.2021 Николаевские студенты ко Дню науки отличились на 

Всеукраинском уровне 

https://news.pn/ru/messages/2539

52 

06.05.2021 НУК объединяет юриспруденцией лучших педагогов 

Николаевщины и юристов-ученых, создавая платформы для 

совместной работы 

https://news.pn/ru/criminal/25349

9  

23.05.2021 При содействии НУК имени адмирала Макарова в Китае 

открыли колледж 

https://svidok.info/ru/evidence/53

510 

25.05.2021 Николаевские студенты разработали дизайн террасы самого 

шоколадного кафе города 

https://news.pn/ru/public/254441 

20.05.2021 Код нации: День вышиванки в НУКе отметили тематической 

выставкой под звуки бандуры 

https://news.pn/ru/messages/2541

78 

09.05.2021 Уникальная традиция Факультета экономики моря https://news.pn/ru/messages/2536

05 

26.05.2021 НУК отмечает 150 лет со дня рождения основоположника 

технического образования в Николаеве 

https://news.pn/ru/incidents/2544

55?fbclid=IwAR3-

s1QYhVMw_YHNFRMBL-

og6gR82LAnIuRGkkftd9G61UB

Fcusl8wg4m2w  

https://svidok.info/ru/evidence/38116
https://svidok.info/ru/evidence/38116
https://svidok.info/ru/evidence/50383
https://svidok.info/ru/evidence/50383
https://novosti-n.org/news/Bivshyj-pervij-vyczemer-Vladymyr-Krilenko-stal-prorektorom-NUK-214402
https://novosti-n.org/news/Bivshyj-pervij-vyczemer-Vladymyr-Krilenko-stal-prorektorom-NUK-214402
https://novosti-n.org/news/Bivshyj-pervij-vyczemer-Vladymyr-Krilenko-stal-prorektorom-NUK-214402
https://novosti-n.org/news/Bivshyj-pervij-vyczemer-Vladymyr-Krilenko-stal-prorektorom-NUK-214402
https://svidok.info/uk/evidence/52681
https://svidok.info/uk/evidence/52681
https://svidok.info/ru/evidence/52635
https://svidok.info/ru/evidence/52635
https://svidok.info/ru/news/52481
https://niklife.com.ua/citylook/71428?fbclid=IwAR3thL2-vdWMQMkL7_Xfd5Z63kXKwOwVljNO0xM2JV7sw5bbbueAapVWunY
https://niklife.com.ua/citylook/71428?fbclid=IwAR3thL2-vdWMQMkL7_Xfd5Z63kXKwOwVljNO0xM2JV7sw5bbbueAapVWunY
https://niklife.com.ua/citylook/71428?fbclid=IwAR3thL2-vdWMQMkL7_Xfd5Z63kXKwOwVljNO0xM2JV7sw5bbbueAapVWunY
https://niklife.com.ua/citylook/71428?fbclid=IwAR3thL2-vdWMQMkL7_Xfd5Z63kXKwOwVljNO0xM2JV7sw5bbbueAapVWunY
https://niklife.com.ua/citylook/71428?fbclid=IwAR3thL2-vdWMQMkL7_Xfd5Z63kXKwOwVljNO0xM2JV7sw5bbbueAapVWunY
https://news.pn/ru/public/253243?fbclid=IwAR3P7ezRI3Gjki4xTvLjPxhqpMARv3Pk9UYhg2__oZKGVHgcf57BdQ39YE0
https://news.pn/ru/public/253243?fbclid=IwAR3P7ezRI3Gjki4xTvLjPxhqpMARv3Pk9UYhg2__oZKGVHgcf57BdQ39YE0
https://news.pn/ru/public/253243?fbclid=IwAR3P7ezRI3Gjki4xTvLjPxhqpMARv3Pk9UYhg2__oZKGVHgcf57BdQ39YE0
https://news.pn/ru/public/253243?fbclid=IwAR3P7ezRI3Gjki4xTvLjPxhqpMARv3Pk9UYhg2__oZKGVHgcf57BdQ39YE0
https://svidok.info/en/evidence/53427
https://svidok.info/en/evidence/53427
https://news.pn/ru/public/254245
https://news.pn/ru/messages/253952
https://news.pn/ru/messages/253952
https://news.pn/ru/criminal/253499
https://news.pn/ru/criminal/253499
https://svidok.info/ru/evidence/53510
https://svidok.info/ru/evidence/53510
https://news.pn/ru/public/254441
https://news.pn/ru/messages/254178
https://news.pn/ru/messages/254178
https://news.pn/ru/messages/253605
https://news.pn/ru/messages/253605
https://news.pn/ru/incidents/254455?fbclid=IwAR3-s1QYhVMw_YHNFRMBL-og6gR82LAnIuRGkkftd9G61UBFcusl8wg4m2w
https://news.pn/ru/incidents/254455?fbclid=IwAR3-s1QYhVMw_YHNFRMBL-og6gR82LAnIuRGkkftd9G61UBFcusl8wg4m2w
https://news.pn/ru/incidents/254455?fbclid=IwAR3-s1QYhVMw_YHNFRMBL-og6gR82LAnIuRGkkftd9G61UBFcusl8wg4m2w
https://news.pn/ru/incidents/254455?fbclid=IwAR3-s1QYhVMw_YHNFRMBL-og6gR82LAnIuRGkkftd9G61UBFcusl8wg4m2w
https://news.pn/ru/incidents/254455?fbclid=IwAR3-s1QYhVMw_YHNFRMBL-og6gR82LAnIuRGkkftd9G61UBFcusl8wg4m2w
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27.05.2021 «Добрая и дружелюбная акция»: В Николаеве волонтеры 

«Феникса» и студенты НУК провели выставку собак «Счастье 

не имеет породы» 

https://news.pn/ru/public/254536  

31.05.2021 Научная дипломатия в НУК имени адмирала Макарова: 

Украина и Беларусь 

https://news.pn/ru/public/254751  

01.06.2021 В НУК им. Макарова создали «Кафедру интеллектуальной 

цифровой экономики» 

https://svidok.info/ru/evidence/53

738#disqus_thread 

30.05.2021 В Николаеве рассказали, как НУК помогает развивать 

экономику моря 

https://svidok.info/en/evidence/53

739 

02.06.2021 «Спорт — это жизнь»: в Первомайске прошел массовый 

студенческий забег 

https://svidok.info/en/evidence/53

874 

14.06.2021 НУК завоевал первенство на соревнованиях среди ВУЗов 

города 

https://svidok.info/ru/evidence/54

213?fbclid=IwAR374Q-

F3rzOQjPDaecVgq4P7uUJFBET

sm7ASmzWm5a5OUHu9I-

cNqz1Xjs 

12.06.2021 По последнему слову техники: https://svidok.info/uk/news/54483  

15.06.2021 Уникальная специальность: в НУК им. Адмирала Макарова 

готовят специалистов в сфере альтернативных источников 

энергии 

https://news.pn/ru/messages/2555

18?fbclid=IwAR1q3Qq-

cMSi4n598347znQEOsGXYUKa

VWc6u5AzBnscVHt5ylN1G_7U

Yag  

28.06.2021 В НУК имени адмирала Макарова началась регистрация на 

творческие конкурсы для поступающих 

https://news.pn/ru/politics/256123  

13.06.2021 Бадминтонисты НУК стали триумфаторами летней 

Универсиады Украины 

https://nikvesti.com/news/sport/2

22101 

01.06.2021 Ректор НУКа просит не называть площадь перед 

университетом в честь профессора Александрова – там 

оказалась парковка 

https://nikvesti.com/news/politics

/221153 

27.06.2021 «Кубок Кинбурнской косы»: стартовала экологическая регата 

имени Сергея Шаповалова 

https://svidok.info/ru/evidence/54

691 

13.07.2021 НУК имени адмирала Макарова выпустил рекордное 

количество студентов по специализации олимпийский и 

профессиональный спорт 

https://news.pn/ru/public/256903  

26.08.2021 Инструкторы центра «First aid», работающего на базе НУК 

им. адмирала Макарова, обучали николаевцев основам первой 

помощи 

https://news.pn/ru/public/259082  

30.08.2021 В НУК им. адмирала Макарова разрабатывается уникальная, 

первая на Юге Украины экономическая лаборатория 

https://news.pn/ru/messages/2592

99 

01.09.2021 Более тысячи студентов поступили на дневную форму 

обучения в НУК имени адмирала Макарова – в центре 

Николаева прошло торжественное посвящение 

https://news.pn/ru/public/259407  
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20.09.2021 Успехи спортсменов НУК имени адмирала Макарова: золото 

на чемпионате Украины по бадминтону и серебро на Кубке 

мира по кикбоксингу 

https://news.pn/ru/public/260346  

22.09.2021 Крупнейшие предприятия и фирмы Николаева презентовали 

свои вакансии в НУК имени адмирала Макарова 

https://news.pn/ru/criminal/26047

4  

27.09.2021 В Николаеве завершилась 28-я традиционная регата на Кубок 

адмирала Степана Макарова 

https://news.pn/ru/public/260742  

30.09.2021 В НУК прошла открытая лекция преподавателя китайского 

языка 

https://svidok.info/en/evidence/57

940 

01.10.2021 «Разработка новых типов судов - перспективная отрасль для 

университета»: В НУК имени адмирала Макарова состоялась 

научная конференция 

https://news.pn/ru/criminal/26097

7  

02.10.2021 В НУК відбулась наукова конференція «Інновації в 

суднобудуванні та океанотехниці» 

https://svidok.info/uk/evidence/57

989 

06.10.2021 Библиотека НУК представила новые книги университетского 

издательства 

https://svidok.info/uk/evidence/58

005 

13.10.2021 НУК поддерживает юмористические игры и традиции в 

Николаеве 

https://svidok.info/en/evidence/58

330 

13.10.2021 «Соблюдение стандартов – основа профессионализма»: в 

НУК имени адмирала Макарова состоялся круглый стол с 

участием известных николаевских журналистов 

https://news.pn/ru/public/261604  

22.10.2021 НУК им. адмирала Макарова получил золотые медали на 

международной книжной выставке в Испании 

https://svidok.info/ru/evidence/21

785 

25.10.2021 Десятки мастер-классов и встреч: центр домедицинской 

помощи «First aid» НУК имени адмирала Макарова подвел 

итоги своей работы 

https://news.pn/ru/messages/2621

68 

29.10.2021 Студенты НУКа будут проходить практику на базе 

городского центра внутренне перемещенных лиц 

https://svidok.info/ru/evidence/58

806 

28.10.2021 НУК имени адмирала Макарова стал официальным 

партнером центра поддержки переселенцев и ветеранов АТО 

https://news.pn/ru/messages/2623

35 

02.11.2021 НУК имени адмирала Макарова приглашает на День 

открытых дверей 

https://svidok.info/ru/evidence/59

015 

03.11.2021 НУК имени адмирала Макарова приглашает на День 

открытых дверей 

https://news.pn/ru/messages/2626

23 

06.11.2021 Участник АТО рассказал о боевом музее в НУК https://svidok.info/ru/news/59044  

09.11.2021 Впервые в Украине на базе НУК им. адмирала Макарова 

пройдет конкурс студенческих научных работ в сфере 

диджитализации экономики 

https://news.pn/ru/incidents/2629

12 

12.11.2021 В НУК имени адмирала Макарова научная школа создает 

уникальные подводные роботы 

https://news.pn/ru/public/263068  
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13.11.2021 В НУК имени адмирала Макарова научная школа создает 

уникальных подводных роботов 

https://svidok.info/uk/news/59330  

25.11. 2021 Николаевское мореходное училище НУК имени адмирала 

Макарова объявляет набор для подготовки судовых 

электриков и матросов 

https://news.pn/ru/messages/2637

32 

29.11.2021 Институт компьютерных наук и управления проектами НУК 

отметил 15-летие конкурсом по спортивному 

программированию 

https://news.pn/ru/public/263898  

02.12.2021 Тысячи раритетных книг и старейший фонд»: в НУК им. 

адмирала Макарова действует одна из крупнейших библиотек 

в регионе 

https://news.pn/ru/messages/2640

80 

05.12.2021 Студенческое самоуправление НУК провело высадку 

деревьев 

https://svidok.info/ru/evidence/60

084 

16.12.2021 «Есть ли коррупционные риски в высшем образовании?»: В 

НУК им. адмирала Макарова прошла дискуссия о 

противодействии коррупции в вузах 

https://news.pn/ru/messages/2647

64 

17.12.2021 Зеленский присудил премии Президента четырем 

николаевским молодым ученым 

https://news.pn/ru/public/264780  

20.12.2021 Четверо молодых ученых НУК имени адмирала Макарова 

получили Премии Верховной Рады Украины 

https://news.pn/ru/public/264944 

23.12.2021 В НУК имени адмирала Макарова паралимпиец Игорь Цветов 

защитил квалификационную работу магистра 

https://news.pn/ru/messages/2651

22 

 
    

 
Соціальні мережі   

23.04.2021 Тенденции развития направлений сотрудничества НУК в 

комплексе морепродуктов Украины  

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/37741185360342

54 

21.04.2021 В Николаеве хотят назвать площадь перед НУК в честь 

профессора Александрова 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/37689395732188

17 

21.04.2021 Уперше в Миколаєві відбулася зустріч студентів-медійників 

НУК із мовним омбудсменом 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/37685795532548

19 

15.04.2021 Про світові тренди, перспективні технології суднобудування 

та підготовку фахівців в НУК 

https://fb.watch/56mue6aGAB/  

14.04.2021 В НУК имени адмирала Макарова для абитуриентов 

подготовили чек-лист «Как стать студентом в 2021 году?» 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/37498230151304

73 

30.03.2021 НУК СТАВ ПЛАТФОРМОЮ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

ОСВІТНІХ РЕФОРМ В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/37041929630268

12 

23.03.2021 Сезонна робота в Німеччині https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/36825241185270

30 

08.03.2021 Зі святом весни https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/36415630526231

37 
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03.03.2021 Презентація проєкту "Діджиталізація економіки як елемент 

сталого розвитку України та Таджикистану" в НУК 

https://fb.watch/56mQqVXcbD/ 

03.03.2021 24 лютого у стінах НУК імені адмірала Макарова відбулася 

презентація проекту "Діджиталізація економіки як елемент 

сталого розвитку України та Таджикистану" (DigEco). 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/36313618903099

20 

20.02.2021 НУК відкрив свої двері майбутнім студентам та їх батькам https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/35958460405281

72 

15.02.2021 НУК імені адмірала Макарова запрошує на День відкритих 

дверей онлайн! 

https://fb.watch/56m_XgBf2-/ 

06.02.2021 День відкритих дверей онлайн у НУК імені адмірала 

Макарова - це подія, яку варто не пропустити 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/35608920940235

67 

28.01.2021 Зміни в Студентській Республіці нашого рідного 

університету. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/35371449597316

14 

13.01.2021 Випускникам освітньої програми “Управління закладом 

охорони здоров’я“ вручили дипломи магістрів 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/34990872602040

51 

28.04.2021 20 років Олімпійській освіті Миколаївщини https://fb.watch/5afHey2Vb6/ 

02.05.2021 Зі святом Великодня  https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/37979506003177

14 

08.05.2021 ФЕМФЕСТ – унікальна традиція факультету економіки моря. https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/38168901584237

58 

18.05.2021 Зустріч студентів НУК ім. адмірала Макарова спеціальності 

“Психологія” із досвідченими фахівцями  Миколаївського  

міського  центру підтримки ВПО 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/38468482520946

15 

18.05.2021 17 травня у Миколаївському міському центрі підтримки 

внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО 

https://fb.watch/5BM-9z4Lz1/  

25.05.2021 зустріч науковців Центру прикладних досліджень в 

енергетиці НУК із керівництвом міста Херсона. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/38667169834410

75  

25.05.2021 22 травня у Каштановому сквері міста Миколаєва відбулась 

виставка собак «Щастя не має породи» 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/38668725967588

47 

30.05.2021 28 травня відбувся міжнародний науково-методичний семінар 

“Україна і Білорусь: історія та сучасність (проблеми та 

перспективи розвитку сучасної історичної науки) 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/38815464852914

58 

01.06.2021 В НУК им. Макарова создали «Кафедру интеллектуальной 

цифровой экономики» 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/38871750247286

04 

01.06.2021 Чемпіонат Європи з греко-римської боротьби серед чоловіків 

до 23-х років 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/38877578046703

26 

03.06.2021 Співпраця факультету морської інфраструктури із ТОВ 

«Грінтур-екс» : спільні проєкти як шлях до розвитку портової 

галузі України. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/38930951708032

56 
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10.06.2021 Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова посів ПЕРШЕ місце в Обласних спортивних іграх 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/39122425788885

15 

25.06.2021 Кафедра дизайну НУК імені адмірала Макарова відзначає свій 

20-річний ювілей 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/39524783115316

08 

26.06.2021 28-ма Екологічна регата імені Сергія Шаповалова «Кубок 

Кінбурнської коси» 2021 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/39546625979798

46 

29.06.2021 Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня 

Конституції 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/39629366838191

04 

09.07.2021 У НУК ім. адмірала Макарова відбувся випуск студентів 

спеціальності “Фізична культура і спорт” за спеціалізацією 

олімпійський та професійний спорт. 

https://fb.watch/v/1QJKPeokJ/  

10.07.2021 Вступати варто до НУК https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/39928012541659

80 

15.07.2021 Приймальна комісія НУК вітає майбутніх студентів! https://fb.watch/v/gKC1PMQ-y/ 

06.08.2021 Акредитація освітньо-наукової програми «Суднобудування». https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/40443404623453

92 

12.08.2021 МИКОЛАЇВ СТАВ ОДНИМ З 5 МІСТ УКРАЇНИ, ДЕ 

ДОСЛІДЖУВАТИМУТЬ КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ ВИШІВ 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/40880496046411

44 

13.08.2021 Вітаємо всіх студентів та викладачів НУК з Днем молоді! https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/40880952479699

13 

14.08.2021 Наказ про зарахування студентів-контрактників уже 

підписано! 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/40910171376777

24 

15.08.2021 В КОМПАНІЇ POSTINDUSTRIA РОЗПОЧАВСЯ ПРИЙОМ 

ЗАЯВОК 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/40997762568018

12 

16.08.2021 Дмитрий Оборонько совместно с Евгением Трушляковым 

вручили сертификаты о повышении квалификации 

будующим ІТ-кам 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41027850198342

69 

19.09.2021 Від імені усього студенства Національний Університет 

Кораблебудування , та від студентського активу NUOS team 

хочу висловити слова підтримки 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41085088359285

54 

19.09.2021 Новим студентам НУК https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41093619991765

71 

21.09.2021 Вітаємо студентство та колектив Національного Університету 

Кораблебудування імені адмірала Макарова з отриманням 

Відзнаки 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41153307719130

27 

23.09.2021 Вітаємо з 30-річчям Незалежності України! https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41119608355833

54 

25.09.2021 Команда #DigEco Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова #НУК вітає всіх з 

Днем українського прапору і Днем незалежності України!  

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41267176107743

43 
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25.09.2021 План заходів https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41271224040671

97 

26.09.2021 «Інструктори навчально-тренінгового центру« Швидка 

допомога » 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41299099371217

77 

30.09.2021 Випускниці НУК у Японії ! https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41417846692676

37 

30.09.2021 Студент НУК імені адмірала Макарова Ігор Цвєтов здобув 

срібну медаль на Паралімпійських іграх в Токіо 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41426040958523

61 

31.09.2021 Випускник НУК імені адмірала Макарова Роман Павлик став 

бронзовим призером Паралімпійських ігор у Токіо. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41447657989695

24 

31.09.2021 У НУК ім. адмірала Макарова розробляється унікальна, 

перша на півдні України економічна лабораторія 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41447962256331

48 

01.10.2021 Вітаємо зі святом мудрості і доброти. https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41477174553410

25 

01.10.2021 Сім футів під кілем: в Миколаєві відбулась святкова хода та 

урочисте посвячення студентів НУК імені адмірала 

Макарова! 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41478957219898

65 

01.10.2021 Вітаємо новоспеченого кандидата економічних наук - 

Миколаївського міського голову Олександра Сєнкевича. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41480562086404

83 

01.10.2021 в Миколаєві відбулась святкова хода та урочисте посвячення 

студентів НУК імені адмірала Макарова! 

https://fb.watch/8dmKN0qWVp/  

02.10.2021 В добрый путь: в центре Николаева прошло посвящение в 

студенты НУК им. Макарова 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41507735717020

80 

02.10.2021 НУК імені адмірала Макарова відроджує славу міста моряків: 

у Миколаєві відбувся випуск курсантів Миколаївського 

морехідного училища. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41511432716651

10 

03.10.2021 «Ми сподіваємося на перемогу в бігу на 200 метрів», - тренер 

студента НУК імені адмірала Макарова, паралімпійця Ігоря 

Цвєтова 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41541165413677

83 

03.10.2021 Вболіваємо за нашого Ігоря Цвєтова і бажаємо йому перемоги https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41555764445551

26 

04.10.2021 Цветов выиграл второе серебро на Паралимпиаде-2020 https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41569121377548

90 

04.10.2021 Посвята в студенти НУК 2021 https://fb.watch/8dogMHeaf8/  

07.10.2021 Компанія POSTINDUSTRIA запрошує студентів НУК 2-4 

курсів технічних спеціальностей на Live Coding Week! 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41659281368532

90 

07.10.2021 Студенти і викладач НУК імені адмірала Макарова взяли 

участь у престижному бізнес-фестивалі sTARTUp Day в 

Естонії. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41662827634844

94 
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07.09.2021 НУК імені адмірала Макарова підписав меморандум про 

співробітництво з Полонійною академією в Честонхові 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41663914401402

93 

07.09.2021 Студенти НУК ім. адм. Макарова, вихованці ДЮСШ2, 

успішно виступили на Кубку України з кікбоксингу WAKO 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41664324101361

96 

08.09.2021 Владислав Ларкін посів 2 місце у міжнародному шаховому 

турнірі 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41692490498545

32 

09.09.2021 Практичні заняття на «Суспільному» – інформативно, цікаво 

і сучасно 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41722810095513

36 

12.09.2021 11 вересня - особливий день для жителів нашого рідного 

міста,адже вони відсвяткували його 232 річницю. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41722810095513

36 

13.09.2021 НУК імені адмірала Макарова і професор університету стали 

лауреатами премії «Генетичний код України» 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41848252016302

50 

14.09.2021 Викладачі НУК ім. адмірала Макарова розповіли 

старшокласникам Академії дитячої творчості про переваги 

навчання в університеті. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41879473846513

65 

15.09.2021 В НУК імені адмірала Макарова пройшла традиційна 

міжнародна конференція: «Причорноморські публічно-

правові читання» 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41908207443640

29 

16.09.2021 День кар’єри ЄС в м. Миколаїв, 21-23 вересня 2021 року!! https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41940651073729

26 

17.09.2021 У Національному університеті кораблебудування імені 

адмірала Макарова розпочалося пілотне навчання 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/41970902304037

47 

20.09.2021 Успіхи спортсменів НУК імені адмірала Макарова https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/42072550060539

36 

22.09.2021 В НУК імені адмірала Макарова пройшли традиційні Дні 

кар’єри. 

https://fb.watch/8iGvNL3tum/  

25.09.2021 Психологічний майстер-клас від провідного фахівця Руслани 

Мороз. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/42173189383808

76 

25.09.2021 Студенти НУК імені адмірала Макарова відвідали 

інжинірингову компанію «Електрим-2000» та ознайомились 

із виробничим процесом. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/42173727317088

30 

26.09.2021 21 вересня 2021 року в рамках «День кар’єри ЄС» в м. 

Миколаїв, відбулась Панельна дискусія. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/42304175937376

77 

26.09.2021 У Миколаєві завершилася 28-а традиційна регата на Кубок 

адмірала Степана Макарова. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/42307270203734

01 

28.09.21 Вітаємо студентів-переможців поїздки до Польщі! https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/42347824399678

59 

30.09.21 Викладачі НУК освоюють нові горизонти! https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/42399351561192

54 

01.10.21 В НУК імені адмірала Макарова відбулась наукова 

конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехниці» 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/42431679124626

45 
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01.10.21 Триває робота в межах Міжнародного тижня пілотного 

навчання #DigEco #TTU.  

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/42437462357381

46 

02.10.21 Бібліотека НУК імені адмірала Макарова представила на 

науковій конференції «Інновації в суднобудуванні та 

океанотехніці» нові книги 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/42462295554898

14 

02.10.21 «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці» https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/42466442721150

09 

04.10.21 Професори НУК імені адмірала Макарова відзначені 

адміністрацією Президента України та Кабінетом Міністрів" 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/42526121248515

57 

04.10.21 "Студенти-екологи НУК імені адмірала Макарова відвідали 

миколаївські очисні споруди і ознайомилися з їх 

технологічним процесом" 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/42526267315167

63 

04.10.21 Візит до Посольства України в Республіці Таджикистан https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/42528764781584

55 

05.10.21 #DigEco https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/42543113513483

01 

05.10.21 #ErasmusUA https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/42543903980070

63 

07.10.21 Участь НУК у Всеукраїнському освітньому ярмарку https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/42609602673500

76 

12.10.21 Всеукраїнська науково-практична конференція 

“Миколаївщина та Північне Причорномор’я: історія та 

сучасність” 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/42763716991422

66 

12.10.21 "НУК имени адмирала Макарова поддерживает 

юмористические игры и традиции в Николаеве" 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/42771851423942

55 

13.10.21 Психологічний квіз у НУК імені адмірала Макарова. https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/42803875454073

48 

14.10.21 Вітаємо всіх з Днем захисників і захисниць України, а також 

із Днем українського козацтва. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/42826501551810

87 

19.10.21 Центр післядипломної освіти НУК імені адмірала Макарова 

підготував чергових фахівців-бухгалтерів. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/42992280968566

26 

25.10.21 Десятки майстер-класів та зустрічей: навчально-тренінговий 

центр домедичної допомоги« First aid »НУК імені адмірала 

Макарова підбив підсумки своєї роботи. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/43172275117233

51 

25.10.21 НУК імені адмірала Макарова запрошує школярів та їхніх 

батьків на День відкритих дверей 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/43175382983589

39 

25.10.21 Студенти Миколаївщини перейдуть на дистанційну форму 

навчання 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/43200932981034

39 
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28.10.21 НУК імені адмірала Макарова підписав договір про 

співпрацю з «Міським центром підтримки внутрішньо 

переміщених осіб та ветеранів АТО». 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/43267975440996

81 

27.10.21 НУК имени адмирала Макарова подписал договор о 

сотрудничестве с «Городским центром поддержки внутренне 

перемещенных лиц и ветеранов АТО». ( 

https://fb.watch/90PLVWjpis/ 

29.10.21 Всеукраїнська конференція  «Актуальні проблеми спорту, 

фізичного виховання, здоров’я людини» 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/43303568437437

51 

31.10.21 Доцент НУК та ветеран російсько-української війни про 

Музей АТО 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/43421568558970

83 

03.11.21 НУК імені адмірала Макарова запрошує на День відкритих 

дверей 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/43455529088908

11 

08.11.21 Понад сорок потенційних студентів взяли участь у Дні 

відкритих дверей НУК імені адмірала Макарова. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/43612388139888

87 

09.11.21 Вперше в Україні на базі НУК імені адмірала Макарова 

відбудеться конкурс студентських наукових робіт у сфері 

діджиталізації економіки. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/43641643536963

33 

11.11.21 "В НУК імені адмірала Макарова існує наукова школа, яка 

створює унікальних підводних роботів" 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/43705940563866

96 

17.11.21 Вітаємо студентів НУК імені адмірала Макарова з 

Міжнародним днем студентства 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/43899024511225

23 

19.11 В НУК відзначили Міжнародний День студента. https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/43967043337756

68 

25.11.21 Миколаївське морехідне училище НУК імені адмірала 

Макарова у грудні оголошує набір для підготовки суднових 

електриків та матросів. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44167641984363

48 

26.11.21 Миколаївська суднопроєктна компанія «Сі-Джоб Миколаїв» 

проводить конкурс для студентів НУК 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44188502715610

74 

26.11.21 «Професор НУК імені адмірала Макарова Олександр Костін 

став експертом в конкурсі професійної майстерності серед 

зварювальників» 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44190591982068

48 

26.11.21 Оголошується набір до морського духового оркестру НУК https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44192744948519

85 
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29.11.21 «Інститут комп'ютерних наук та управління проектами НУК  

відзначив 15-річчя конкурсом зі спортивного програмування» 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44287358805725

13?__cft__[0]=AZUHcy8pU9lro

C7s4P4yCJVg05ikz3w6nMoZmo

OsEicAiM1W_f_m3Ato6He_R61

KEjIRJ2pf1ZZDXCMyS1YyJcCr

iLSL-

ELMrN0hImOyWaF3HXszT_Sg

EyLZb6Uv6XNC1A_IlcUasDj2j

XHXY-3--

nmE2ZzKzIWys2hXievrUulSisU

OnHZRjZKLzZMMgVlbp8Q&_

_tn__=%2CO%2CP-R 

01.12.21 Студенти НУК імені адмірала Макарова поповнили свої 

знання про ВІЛ у Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44360172498443

76?__cft__[0]=AZXywox_mxlL

O00rHNHARwjXssQr_Y_3lLFIg

bA5sPhM-oeqvZNbqUUg4-T-

VrWN-T5DeVWM1tUSR-

xVLzejTKJJN0dZ4lmNoffyoGqh

ee5YZKmApWrXM20LW2dIgz9

J15dYjjT2ciuT0DY5HsPx8veeF1

3u3jmeYSnQSq2DSs9G8UC7v1

moeT6vP5N2sLpOOfk&__tn__=

%2CO%2CP-R 

01.12.21 Компания LTH-Baas ищет сотрудников на должность 

супервайзера(трубные работы/электрические работы). 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44364415598019

45?__cft__[0]=AZVQ-

_7le5YFWmnr_Kthvee-

0c73iMXWq8GBpDKhgw_An_L

1KQSrF7FcLR1-

HafwEVAf7hG2StK5SKR8Z5bP

Y6IRNfkst9e123cYxdqRJ-

seiFn64EbzpJVKXEiTuExhd4Oq

8TAUv5Dh4XaOTnUfc8r36koD

6Qo5DgzB9aEDtHsxwQfAiPX2

bZA3FMM92O4HxSB_46V1ZuJ

CvXS4PAiwtturAI2n1_8cIThOgz

C7giSwJQ&__tn__=%2CO%2C

P-R 

02.12.21 Представники студентського самоврядування НУК висадили 

дерева поблизу університету. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44392602961867

38?__cft__[0]=AZXhNzQPNfQO

13RyjlWpRxoMe5lDsFSqg_lE-

IypsKjAAM8Hl8f7cm-

PglZjiBulAT0RmJGFGVuawaPJ

XTwo1A48K5HYDxZnNvyVsPS

115ZsvpOLzIZBu2x_NwXpj0EE

v9LYqhTz-

x5VULkf3BI0GWxhtY1u-oVgp-

XubLCalApPQ5x04mLd-

QDld6Nrxh5iFHo&__tn__=%2C

O%2CP-R 

https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4428735880572513?__cft__%5B0%5D=AZUHcy8pU9lroC7s4P4yCJVg05ikz3w6nMoZmoOsEicAiM1W_f_m3Ato6He_R61KEjIRJ2pf1ZZDXCMyS1YyJcCriLSL-ELMrN0hImOyWaF3HXszT_SgEyLZb6Uv6XNC1A_IlcUasDj2jXHXY-3--nmE2ZzKzIWys2hXievrUulSisUOnHZRjZKLzZMMgVlbp8Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4428735880572513?__cft__%5B0%5D=AZUHcy8pU9lroC7s4P4yCJVg05ikz3w6nMoZmoOsEicAiM1W_f_m3Ato6He_R61KEjIRJ2pf1ZZDXCMyS1YyJcCriLSL-ELMrN0hImOyWaF3HXszT_SgEyLZb6Uv6XNC1A_IlcUasDj2jXHXY-3--nmE2ZzKzIWys2hXievrUulSisUOnHZRjZKLzZMMgVlbp8Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4428735880572513?__cft__%5B0%5D=AZUHcy8pU9lroC7s4P4yCJVg05ikz3w6nMoZmoOsEicAiM1W_f_m3Ato6He_R61KEjIRJ2pf1ZZDXCMyS1YyJcCriLSL-ELMrN0hImOyWaF3HXszT_SgEyLZb6Uv6XNC1A_IlcUasDj2jXHXY-3--nmE2ZzKzIWys2hXievrUulSisUOnHZRjZKLzZMMgVlbp8Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4428735880572513?__cft__%5B0%5D=AZUHcy8pU9lroC7s4P4yCJVg05ikz3w6nMoZmoOsEicAiM1W_f_m3Ato6He_R61KEjIRJ2pf1ZZDXCMyS1YyJcCriLSL-ELMrN0hImOyWaF3HXszT_SgEyLZb6Uv6XNC1A_IlcUasDj2jXHXY-3--nmE2ZzKzIWys2hXievrUulSisUOnHZRjZKLzZMMgVlbp8Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4428735880572513?__cft__%5B0%5D=AZUHcy8pU9lroC7s4P4yCJVg05ikz3w6nMoZmoOsEicAiM1W_f_m3Ato6He_R61KEjIRJ2pf1ZZDXCMyS1YyJcCriLSL-ELMrN0hImOyWaF3HXszT_SgEyLZb6Uv6XNC1A_IlcUasDj2jXHXY-3--nmE2ZzKzIWys2hXievrUulSisUOnHZRjZKLzZMMgVlbp8Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4428735880572513?__cft__%5B0%5D=AZUHcy8pU9lroC7s4P4yCJVg05ikz3w6nMoZmoOsEicAiM1W_f_m3Ato6He_R61KEjIRJ2pf1ZZDXCMyS1YyJcCriLSL-ELMrN0hImOyWaF3HXszT_SgEyLZb6Uv6XNC1A_IlcUasDj2jXHXY-3--nmE2ZzKzIWys2hXievrUulSisUOnHZRjZKLzZMMgVlbp8Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4428735880572513?__cft__%5B0%5D=AZUHcy8pU9lroC7s4P4yCJVg05ikz3w6nMoZmoOsEicAiM1W_f_m3Ato6He_R61KEjIRJ2pf1ZZDXCMyS1YyJcCriLSL-ELMrN0hImOyWaF3HXszT_SgEyLZb6Uv6XNC1A_IlcUasDj2jXHXY-3--nmE2ZzKzIWys2hXievrUulSisUOnHZRjZKLzZMMgVlbp8Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4428735880572513?__cft__%5B0%5D=AZUHcy8pU9lroC7s4P4yCJVg05ikz3w6nMoZmoOsEicAiM1W_f_m3Ato6He_R61KEjIRJ2pf1ZZDXCMyS1YyJcCriLSL-ELMrN0hImOyWaF3HXszT_SgEyLZb6Uv6XNC1A_IlcUasDj2jXHXY-3--nmE2ZzKzIWys2hXievrUulSisUOnHZRjZKLzZMMgVlbp8Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4428735880572513?__cft__%5B0%5D=AZUHcy8pU9lroC7s4P4yCJVg05ikz3w6nMoZmoOsEicAiM1W_f_m3Ato6He_R61KEjIRJ2pf1ZZDXCMyS1YyJcCriLSL-ELMrN0hImOyWaF3HXszT_SgEyLZb6Uv6XNC1A_IlcUasDj2jXHXY-3--nmE2ZzKzIWys2hXievrUulSisUOnHZRjZKLzZMMgVlbp8Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4428735880572513?__cft__%5B0%5D=AZUHcy8pU9lroC7s4P4yCJVg05ikz3w6nMoZmoOsEicAiM1W_f_m3Ato6He_R61KEjIRJ2pf1ZZDXCMyS1YyJcCriLSL-ELMrN0hImOyWaF3HXszT_SgEyLZb6Uv6XNC1A_IlcUasDj2jXHXY-3--nmE2ZzKzIWys2hXievrUulSisUOnHZRjZKLzZMMgVlbp8Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4428735880572513?__cft__%5B0%5D=AZUHcy8pU9lroC7s4P4yCJVg05ikz3w6nMoZmoOsEicAiM1W_f_m3Ato6He_R61KEjIRJ2pf1ZZDXCMyS1YyJcCriLSL-ELMrN0hImOyWaF3HXszT_SgEyLZb6Uv6XNC1A_IlcUasDj2jXHXY-3--nmE2ZzKzIWys2hXievrUulSisUOnHZRjZKLzZMMgVlbp8Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4428735880572513?__cft__%5B0%5D=AZUHcy8pU9lroC7s4P4yCJVg05ikz3w6nMoZmoOsEicAiM1W_f_m3Ato6He_R61KEjIRJ2pf1ZZDXCMyS1YyJcCriLSL-ELMrN0hImOyWaF3HXszT_SgEyLZb6Uv6XNC1A_IlcUasDj2jXHXY-3--nmE2ZzKzIWys2hXievrUulSisUOnHZRjZKLzZMMgVlbp8Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4428735880572513?__cft__%5B0%5D=AZUHcy8pU9lroC7s4P4yCJVg05ikz3w6nMoZmoOsEicAiM1W_f_m3Ato6He_R61KEjIRJ2pf1ZZDXCMyS1YyJcCriLSL-ELMrN0hImOyWaF3HXszT_SgEyLZb6Uv6XNC1A_IlcUasDj2jXHXY-3--nmE2ZzKzIWys2hXievrUulSisUOnHZRjZKLzZMMgVlbp8Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4436017249844376?__cft__%5B0%5D=AZXywox_mxlLO00rHNHARwjXssQr_Y_3lLFIgbA5sPhM-oeqvZNbqUUg4-T-VrWN-T5DeVWM1tUSR-xVLzejTKJJN0dZ4lmNoffyoGqhee5YZKmApWrXM20LW2dIgz9J15dYjjT2ciuT0DY5HsPx8veeF13u3jmeYSnQSq2DSs9G8UC7v1moeT6vP5N2sLpOOfk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4436017249844376?__cft__%5B0%5D=AZXywox_mxlLO00rHNHARwjXssQr_Y_3lLFIgbA5sPhM-oeqvZNbqUUg4-T-VrWN-T5DeVWM1tUSR-xVLzejTKJJN0dZ4lmNoffyoGqhee5YZKmApWrXM20LW2dIgz9J15dYjjT2ciuT0DY5HsPx8veeF13u3jmeYSnQSq2DSs9G8UC7v1moeT6vP5N2sLpOOfk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4436017249844376?__cft__%5B0%5D=AZXywox_mxlLO00rHNHARwjXssQr_Y_3lLFIgbA5sPhM-oeqvZNbqUUg4-T-VrWN-T5DeVWM1tUSR-xVLzejTKJJN0dZ4lmNoffyoGqhee5YZKmApWrXM20LW2dIgz9J15dYjjT2ciuT0DY5HsPx8veeF13u3jmeYSnQSq2DSs9G8UC7v1moeT6vP5N2sLpOOfk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4436017249844376?__cft__%5B0%5D=AZXywox_mxlLO00rHNHARwjXssQr_Y_3lLFIgbA5sPhM-oeqvZNbqUUg4-T-VrWN-T5DeVWM1tUSR-xVLzejTKJJN0dZ4lmNoffyoGqhee5YZKmApWrXM20LW2dIgz9J15dYjjT2ciuT0DY5HsPx8veeF13u3jmeYSnQSq2DSs9G8UC7v1moeT6vP5N2sLpOOfk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4436017249844376?__cft__%5B0%5D=AZXywox_mxlLO00rHNHARwjXssQr_Y_3lLFIgbA5sPhM-oeqvZNbqUUg4-T-VrWN-T5DeVWM1tUSR-xVLzejTKJJN0dZ4lmNoffyoGqhee5YZKmApWrXM20LW2dIgz9J15dYjjT2ciuT0DY5HsPx8veeF13u3jmeYSnQSq2DSs9G8UC7v1moeT6vP5N2sLpOOfk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4436017249844376?__cft__%5B0%5D=AZXywox_mxlLO00rHNHARwjXssQr_Y_3lLFIgbA5sPhM-oeqvZNbqUUg4-T-VrWN-T5DeVWM1tUSR-xVLzejTKJJN0dZ4lmNoffyoGqhee5YZKmApWrXM20LW2dIgz9J15dYjjT2ciuT0DY5HsPx8veeF13u3jmeYSnQSq2DSs9G8UC7v1moeT6vP5N2sLpOOfk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4436017249844376?__cft__%5B0%5D=AZXywox_mxlLO00rHNHARwjXssQr_Y_3lLFIgbA5sPhM-oeqvZNbqUUg4-T-VrWN-T5DeVWM1tUSR-xVLzejTKJJN0dZ4lmNoffyoGqhee5YZKmApWrXM20LW2dIgz9J15dYjjT2ciuT0DY5HsPx8veeF13u3jmeYSnQSq2DSs9G8UC7v1moeT6vP5N2sLpOOfk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4436017249844376?__cft__%5B0%5D=AZXywox_mxlLO00rHNHARwjXssQr_Y_3lLFIgbA5sPhM-oeqvZNbqUUg4-T-VrWN-T5DeVWM1tUSR-xVLzejTKJJN0dZ4lmNoffyoGqhee5YZKmApWrXM20LW2dIgz9J15dYjjT2ciuT0DY5HsPx8veeF13u3jmeYSnQSq2DSs9G8UC7v1moeT6vP5N2sLpOOfk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4436017249844376?__cft__%5B0%5D=AZXywox_mxlLO00rHNHARwjXssQr_Y_3lLFIgbA5sPhM-oeqvZNbqUUg4-T-VrWN-T5DeVWM1tUSR-xVLzejTKJJN0dZ4lmNoffyoGqhee5YZKmApWrXM20LW2dIgz9J15dYjjT2ciuT0DY5HsPx8veeF13u3jmeYSnQSq2DSs9G8UC7v1moeT6vP5N2sLpOOfk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4436017249844376?__cft__%5B0%5D=AZXywox_mxlLO00rHNHARwjXssQr_Y_3lLFIgbA5sPhM-oeqvZNbqUUg4-T-VrWN-T5DeVWM1tUSR-xVLzejTKJJN0dZ4lmNoffyoGqhee5YZKmApWrXM20LW2dIgz9J15dYjjT2ciuT0DY5HsPx8veeF13u3jmeYSnQSq2DSs9G8UC7v1moeT6vP5N2sLpOOfk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4436017249844376?__cft__%5B0%5D=AZXywox_mxlLO00rHNHARwjXssQr_Y_3lLFIgbA5sPhM-oeqvZNbqUUg4-T-VrWN-T5DeVWM1tUSR-xVLzejTKJJN0dZ4lmNoffyoGqhee5YZKmApWrXM20LW2dIgz9J15dYjjT2ciuT0DY5HsPx8veeF13u3jmeYSnQSq2DSs9G8UC7v1moeT6vP5N2sLpOOfk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4436017249844376?__cft__%5B0%5D=AZXywox_mxlLO00rHNHARwjXssQr_Y_3lLFIgbA5sPhM-oeqvZNbqUUg4-T-VrWN-T5DeVWM1tUSR-xVLzejTKJJN0dZ4lmNoffyoGqhee5YZKmApWrXM20LW2dIgz9J15dYjjT2ciuT0DY5HsPx8veeF13u3jmeYSnQSq2DSs9G8UC7v1moeT6vP5N2sLpOOfk&__tn__=%2CO%2CP-R
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https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4436441559801945?__cft__%5B0%5D=AZVQ-_7le5YFWmnr_Kthvee-0c73iMXWq8GBpDKhgw_An_L1KQSrF7FcLR1-HafwEVAf7hG2StK5SKR8Z5bPY6IRNfkst9e123cYxdqRJ-seiFn64EbzpJVKXEiTuExhd4Oq8TAUv5Dh4XaOTnUfc8r36koD6Qo5DgzB9aEDtHsxwQfAiPX2bZA3FMM92O4HxSB_46V1ZuJCvXS4PAiwtturAI2n1_8cIThOgzC7giSwJQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4436441559801945?__cft__%5B0%5D=AZVQ-_7le5YFWmnr_Kthvee-0c73iMXWq8GBpDKhgw_An_L1KQSrF7FcLR1-HafwEVAf7hG2StK5SKR8Z5bPY6IRNfkst9e123cYxdqRJ-seiFn64EbzpJVKXEiTuExhd4Oq8TAUv5Dh4XaOTnUfc8r36koD6Qo5DgzB9aEDtHsxwQfAiPX2bZA3FMM92O4HxSB_46V1ZuJCvXS4PAiwtturAI2n1_8cIThOgzC7giSwJQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4436441559801945?__cft__%5B0%5D=AZVQ-_7le5YFWmnr_Kthvee-0c73iMXWq8GBpDKhgw_An_L1KQSrF7FcLR1-HafwEVAf7hG2StK5SKR8Z5bPY6IRNfkst9e123cYxdqRJ-seiFn64EbzpJVKXEiTuExhd4Oq8TAUv5Dh4XaOTnUfc8r36koD6Qo5DgzB9aEDtHsxwQfAiPX2bZA3FMM92O4HxSB_46V1ZuJCvXS4PAiwtturAI2n1_8cIThOgzC7giSwJQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4436441559801945?__cft__%5B0%5D=AZVQ-_7le5YFWmnr_Kthvee-0c73iMXWq8GBpDKhgw_An_L1KQSrF7FcLR1-HafwEVAf7hG2StK5SKR8Z5bPY6IRNfkst9e123cYxdqRJ-seiFn64EbzpJVKXEiTuExhd4Oq8TAUv5Dh4XaOTnUfc8r36koD6Qo5DgzB9aEDtHsxwQfAiPX2bZA3FMM92O4HxSB_46V1ZuJCvXS4PAiwtturAI2n1_8cIThOgzC7giSwJQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4436441559801945?__cft__%5B0%5D=AZVQ-_7le5YFWmnr_Kthvee-0c73iMXWq8GBpDKhgw_An_L1KQSrF7FcLR1-HafwEVAf7hG2StK5SKR8Z5bPY6IRNfkst9e123cYxdqRJ-seiFn64EbzpJVKXEiTuExhd4Oq8TAUv5Dh4XaOTnUfc8r36koD6Qo5DgzB9aEDtHsxwQfAiPX2bZA3FMM92O4HxSB_46V1ZuJCvXS4PAiwtturAI2n1_8cIThOgzC7giSwJQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4436441559801945?__cft__%5B0%5D=AZVQ-_7le5YFWmnr_Kthvee-0c73iMXWq8GBpDKhgw_An_L1KQSrF7FcLR1-HafwEVAf7hG2StK5SKR8Z5bPY6IRNfkst9e123cYxdqRJ-seiFn64EbzpJVKXEiTuExhd4Oq8TAUv5Dh4XaOTnUfc8r36koD6Qo5DgzB9aEDtHsxwQfAiPX2bZA3FMM92O4HxSB_46V1ZuJCvXS4PAiwtturAI2n1_8cIThOgzC7giSwJQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4436441559801945?__cft__%5B0%5D=AZVQ-_7le5YFWmnr_Kthvee-0c73iMXWq8GBpDKhgw_An_L1KQSrF7FcLR1-HafwEVAf7hG2StK5SKR8Z5bPY6IRNfkst9e123cYxdqRJ-seiFn64EbzpJVKXEiTuExhd4Oq8TAUv5Dh4XaOTnUfc8r36koD6Qo5DgzB9aEDtHsxwQfAiPX2bZA3FMM92O4HxSB_46V1ZuJCvXS4PAiwtturAI2n1_8cIThOgzC7giSwJQ&__tn__=%2CO%2CP-R
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03.12.21 3 грудня - Міжнародний день людей з обмеженими фізичними 

можливостями 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44425380958589

58?__cft__[0]=AZWYYEjeO-

3MNyS9E5-2FVv2Rv-

l37z9XvQ5gefRN8aPqOoRK_xm

B6DYgHB4IfLNSJVMbN8gvQb

AjgbvrPX2Fy4NYUrSpQ9zP7Pr

4l9YxG_UU1R_q0iM0s99I8u7R

AB9SinZO61JP2gX_kriYR6Rxjk

Mklr2txJtWHoEN4ZzTHSLpOO

Su9NIuXPhK1fxAWKTI7Y&__t

n__=%2CO%2CP-R 

06.12.21 6 грудня Україна відзначає День збройних сил. https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44527697381691

27?__cft__[0]=AZUNUnxaKqn0t

AjzlSHTxY1mAXL9NPFSv0CH

uD6CWH6ZT5dOfXXz_lqG2ZaJ

dsc5Zr-

EAJAaSUOuyJHpyFuMSeWRC0

AMEiYGlME57fThG0PeNKEQj

6hN44UHefaJILFK3LiR60nqP5

VGgo-

l1y_Z9fkHb5Kzn9Bu3ewClb9Yz

grX40HKTi1KYbubLP08q4K4L

84&__tn__=%2CO%2CP-R 

06.12.21 «Тысячи раритетных книг и старейший фонд»: в НУК  

действует одна из крупнейших библиотек в регионе 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44528282581632

75?__cft__[0]=AZWmvVkV-

0lPnNLPxHr06xLdaVSTL-

I2Koaw6BH_U8Y7JCFrd9xoAFI

-6B5BDbX5DV3dg8fqT-

pYzKX96EBWH1yAJMQp5b3L

wuDSI6UonZvpub4BsCWnsK1L

YUEAZfCtq8F5K-

dYzIyzF2wgem9XcubMNRrST_

GoHR_kfQHt0LU9xdstpEi9CxY

-

2XEmEAt20O0&__tn__=%2CO

%2CP-R 

06.12.21 Студентка Навчально-наукового гуманітарного інституту 

НУК імені адмірала Макарова Аліна Полозюк 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44528677648259

91?__cft__[0]=AZUcU5OCcaNV

ptNU4Md9M3PVD9IvYxN-

koFiDHm174962N_onPBNaJXZ

e46ggDN8_tY7QYhDn5G8o10N

fdDqlq296eGV4srPOxM2meq8i

DNr83oqz0pQ6g7K-

vmhh4ME7lZM2l9HwOBH1Nn0

OXNiXDMsixNNGDLpRpL_pbl

xFrDFYWE2U3_VQbOkJ7jRZbz

T_3g&__tn__=%2CO%2CP-R 

https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4442538095858958?__cft__%5B0%5D=AZWYYEjeO-3MNyS9E5-2FVv2Rv-l37z9XvQ5gefRN8aPqOoRK_xmB6DYgHB4IfLNSJVMbN8gvQbAjgbvrPX2Fy4NYUrSpQ9zP7Pr4l9YxG_UU1R_q0iM0s99I8u7RAB9SinZO61JP2gX_kriYR6RxjkMklr2txJtWHoEN4ZzTHSLpOOSu9NIuXPhK1fxAWKTI7Y&__tn__=%2CO%2CP-R
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https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4452867764825991?__cft__%5B0%5D=AZUcU5OCcaNVptNU4Md9M3PVD9IvYxN-koFiDHm174962N_onPBNaJXZe46ggDN8_tY7QYhDn5G8o10NfdDqlq296eGV4srPOxM2meq8iDNr83oqz0pQ6g7K-vmhh4ME7lZM2l9HwOBH1Nn0OXNiXDMsixNNGDLpRpL_pblxFrDFYWE2U3_VQbOkJ7jRZbzT_3g&__tn__=%2CO%2CP-R
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06.12.21 6 грудня – День Збройних сил України https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44536732447454

43?__cft__[0]=AZV7f4xgHz2Iso

GUzn3dxcIls3TiUzw7mWD16N

Yiu520nu3CzPHK1wDTs8gVu0j

NXrYlZQqLf1VXcVmRyGJZ6z

ye1ZIX9MLOEvFwmgeWNv-

1KcD0b4459gsz0x1KG_NFDhwl

hpuCVXZZ0moD3VagbykEWtvj

_3ifo76dLBfoWZioDJ6s5bxw76

8CFzEGGKBGZUE&__tn__=%

2CO%2CP-R 

07.12.21 Чи знаєте ви, що НУК імені адмірала Макарова насправді вже 

120 років. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44559395678521

44?__cft__[0]=AZWInoswg0lZP

pZsEVN-

WMVRVPGpIOoerEsfIJrBPRnSt

uVdgV3zonTMvzzNBsFFWd108

40NsUyU9B7oRQ39UWOUUpP

e-kiWNL2-

zOyb05hy8wy9JYO7jDISoL39P

FzthsAOuNJeuh0NA2rivTs9szxC

psPUv9690eJX-

GXwedAMfwVq8d0de_mUcX0f

clc_xKY&__tn__=%2CO%2CP-

R 

07.12.21 7 грудня в Україні відзначають День місцевого 

самоврядування 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44559775611816

78?__cft__[0]=AZXaObs6vRm3j

SFG7m9fhV_DZBS95xguT0Hkz

0X0NFzNuBtlcce7aUAeSbuiij5N

CAHnYumyP_vw8IWoVkwFlxyi

eMC2V91ND9-

wJCBzAtz0xBDlZcV6N_H2NaC

4jkyfM7rBK3XCLTBK339CNk

M_bbkSxg783zOzJNF-

Jxn35KUtNJAt7yE0ZL-wOG-

Dh9kbeHM&__tn__=%2CO%2C

P-R 

07.12.21 У НУК ведеться активна робота з підготовки працівників 

місцевого самоврядування Миколаївщини. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44563831511411

19?__cft__[0]=AZXhsk9OXvD_

8lOgKKksPFIQW64ZcNYRTbj4

maP2O_C_Jbokur26cYsKiFLFrI

4oUzvtMGebfHW6Y6g3MozDp

K9tC9LHha6D-

3gq9b6K3YoFHG94E5zyHeIdub

20HK_3sQUxudy4k8G-

RyfGwlVjVLNspjzxqsNJK1PDL

F61rI5ViDbacBsZ3mlq9qCOPy

W6XL4&__tn__=%2CO%2CP-R 

https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4453673244745443?__cft__%5B0%5D=AZV7f4xgHz2IsoGUzn3dxcIls3TiUzw7mWD16NYiu520nu3CzPHK1wDTs8gVu0jNXrYlZQqLf1VXcVmRyGJZ6zye1ZIX9MLOEvFwmgeWNv-1KcD0b4459gsz0x1KG_NFDhwlhpuCVXZZ0moD3VagbykEWtvj_3ifo76dLBfoWZioDJ6s5bxw768CFzEGGKBGZUE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4453673244745443?__cft__%5B0%5D=AZV7f4xgHz2IsoGUzn3dxcIls3TiUzw7mWD16NYiu520nu3CzPHK1wDTs8gVu0jNXrYlZQqLf1VXcVmRyGJZ6zye1ZIX9MLOEvFwmgeWNv-1KcD0b4459gsz0x1KG_NFDhwlhpuCVXZZ0moD3VagbykEWtvj_3ifo76dLBfoWZioDJ6s5bxw768CFzEGGKBGZUE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4453673244745443?__cft__%5B0%5D=AZV7f4xgHz2IsoGUzn3dxcIls3TiUzw7mWD16NYiu520nu3CzPHK1wDTs8gVu0jNXrYlZQqLf1VXcVmRyGJZ6zye1ZIX9MLOEvFwmgeWNv-1KcD0b4459gsz0x1KG_NFDhwlhpuCVXZZ0moD3VagbykEWtvj_3ifo76dLBfoWZioDJ6s5bxw768CFzEGGKBGZUE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4453673244745443?__cft__%5B0%5D=AZV7f4xgHz2IsoGUzn3dxcIls3TiUzw7mWD16NYiu520nu3CzPHK1wDTs8gVu0jNXrYlZQqLf1VXcVmRyGJZ6zye1ZIX9MLOEvFwmgeWNv-1KcD0b4459gsz0x1KG_NFDhwlhpuCVXZZ0moD3VagbykEWtvj_3ifo76dLBfoWZioDJ6s5bxw768CFzEGGKBGZUE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4453673244745443?__cft__%5B0%5D=AZV7f4xgHz2IsoGUzn3dxcIls3TiUzw7mWD16NYiu520nu3CzPHK1wDTs8gVu0jNXrYlZQqLf1VXcVmRyGJZ6zye1ZIX9MLOEvFwmgeWNv-1KcD0b4459gsz0x1KG_NFDhwlhpuCVXZZ0moD3VagbykEWtvj_3ifo76dLBfoWZioDJ6s5bxw768CFzEGGKBGZUE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4453673244745443?__cft__%5B0%5D=AZV7f4xgHz2IsoGUzn3dxcIls3TiUzw7mWD16NYiu520nu3CzPHK1wDTs8gVu0jNXrYlZQqLf1VXcVmRyGJZ6zye1ZIX9MLOEvFwmgeWNv-1KcD0b4459gsz0x1KG_NFDhwlhpuCVXZZ0moD3VagbykEWtvj_3ifo76dLBfoWZioDJ6s5bxw768CFzEGGKBGZUE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4453673244745443?__cft__%5B0%5D=AZV7f4xgHz2IsoGUzn3dxcIls3TiUzw7mWD16NYiu520nu3CzPHK1wDTs8gVu0jNXrYlZQqLf1VXcVmRyGJZ6zye1ZIX9MLOEvFwmgeWNv-1KcD0b4459gsz0x1KG_NFDhwlhpuCVXZZ0moD3VagbykEWtvj_3ifo76dLBfoWZioDJ6s5bxw768CFzEGGKBGZUE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4453673244745443?__cft__%5B0%5D=AZV7f4xgHz2IsoGUzn3dxcIls3TiUzw7mWD16NYiu520nu3CzPHK1wDTs8gVu0jNXrYlZQqLf1VXcVmRyGJZ6zye1ZIX9MLOEvFwmgeWNv-1KcD0b4459gsz0x1KG_NFDhwlhpuCVXZZ0moD3VagbykEWtvj_3ifo76dLBfoWZioDJ6s5bxw768CFzEGGKBGZUE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4453673244745443?__cft__%5B0%5D=AZV7f4xgHz2IsoGUzn3dxcIls3TiUzw7mWD16NYiu520nu3CzPHK1wDTs8gVu0jNXrYlZQqLf1VXcVmRyGJZ6zye1ZIX9MLOEvFwmgeWNv-1KcD0b4459gsz0x1KG_NFDhwlhpuCVXZZ0moD3VagbykEWtvj_3ifo76dLBfoWZioDJ6s5bxw768CFzEGGKBGZUE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4453673244745443?__cft__%5B0%5D=AZV7f4xgHz2IsoGUzn3dxcIls3TiUzw7mWD16NYiu520nu3CzPHK1wDTs8gVu0jNXrYlZQqLf1VXcVmRyGJZ6zye1ZIX9MLOEvFwmgeWNv-1KcD0b4459gsz0x1KG_NFDhwlhpuCVXZZ0moD3VagbykEWtvj_3ifo76dLBfoWZioDJ6s5bxw768CFzEGGKBGZUE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4453673244745443?__cft__%5B0%5D=AZV7f4xgHz2IsoGUzn3dxcIls3TiUzw7mWD16NYiu520nu3CzPHK1wDTs8gVu0jNXrYlZQqLf1VXcVmRyGJZ6zye1ZIX9MLOEvFwmgeWNv-1KcD0b4459gsz0x1KG_NFDhwlhpuCVXZZ0moD3VagbykEWtvj_3ifo76dLBfoWZioDJ6s5bxw768CFzEGGKBGZUE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4453673244745443?__cft__%5B0%5D=AZV7f4xgHz2IsoGUzn3dxcIls3TiUzw7mWD16NYiu520nu3CzPHK1wDTs8gVu0jNXrYlZQqLf1VXcVmRyGJZ6zye1ZIX9MLOEvFwmgeWNv-1KcD0b4459gsz0x1KG_NFDhwlhpuCVXZZ0moD3VagbykEWtvj_3ifo76dLBfoWZioDJ6s5bxw768CFzEGGKBGZUE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455939567852144?__cft__%5B0%5D=AZWInoswg0lZPpZsEVN-WMVRVPGpIOoerEsfIJrBPRnStuVdgV3zonTMvzzNBsFFWd10840NsUyU9B7oRQ39UWOUUpPe-kiWNL2-zOyb05hy8wy9JYO7jDISoL39PFzthsAOuNJeuh0NA2rivTs9szxCpsPUv9690eJX-GXwedAMfwVq8d0de_mUcX0fclc_xKY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455939567852144?__cft__%5B0%5D=AZWInoswg0lZPpZsEVN-WMVRVPGpIOoerEsfIJrBPRnStuVdgV3zonTMvzzNBsFFWd10840NsUyU9B7oRQ39UWOUUpPe-kiWNL2-zOyb05hy8wy9JYO7jDISoL39PFzthsAOuNJeuh0NA2rivTs9szxCpsPUv9690eJX-GXwedAMfwVq8d0de_mUcX0fclc_xKY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455939567852144?__cft__%5B0%5D=AZWInoswg0lZPpZsEVN-WMVRVPGpIOoerEsfIJrBPRnStuVdgV3zonTMvzzNBsFFWd10840NsUyU9B7oRQ39UWOUUpPe-kiWNL2-zOyb05hy8wy9JYO7jDISoL39PFzthsAOuNJeuh0NA2rivTs9szxCpsPUv9690eJX-GXwedAMfwVq8d0de_mUcX0fclc_xKY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455939567852144?__cft__%5B0%5D=AZWInoswg0lZPpZsEVN-WMVRVPGpIOoerEsfIJrBPRnStuVdgV3zonTMvzzNBsFFWd10840NsUyU9B7oRQ39UWOUUpPe-kiWNL2-zOyb05hy8wy9JYO7jDISoL39PFzthsAOuNJeuh0NA2rivTs9szxCpsPUv9690eJX-GXwedAMfwVq8d0de_mUcX0fclc_xKY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455939567852144?__cft__%5B0%5D=AZWInoswg0lZPpZsEVN-WMVRVPGpIOoerEsfIJrBPRnStuVdgV3zonTMvzzNBsFFWd10840NsUyU9B7oRQ39UWOUUpPe-kiWNL2-zOyb05hy8wy9JYO7jDISoL39PFzthsAOuNJeuh0NA2rivTs9szxCpsPUv9690eJX-GXwedAMfwVq8d0de_mUcX0fclc_xKY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455939567852144?__cft__%5B0%5D=AZWInoswg0lZPpZsEVN-WMVRVPGpIOoerEsfIJrBPRnStuVdgV3zonTMvzzNBsFFWd10840NsUyU9B7oRQ39UWOUUpPe-kiWNL2-zOyb05hy8wy9JYO7jDISoL39PFzthsAOuNJeuh0NA2rivTs9szxCpsPUv9690eJX-GXwedAMfwVq8d0de_mUcX0fclc_xKY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455939567852144?__cft__%5B0%5D=AZWInoswg0lZPpZsEVN-WMVRVPGpIOoerEsfIJrBPRnStuVdgV3zonTMvzzNBsFFWd10840NsUyU9B7oRQ39UWOUUpPe-kiWNL2-zOyb05hy8wy9JYO7jDISoL39PFzthsAOuNJeuh0NA2rivTs9szxCpsPUv9690eJX-GXwedAMfwVq8d0de_mUcX0fclc_xKY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455939567852144?__cft__%5B0%5D=AZWInoswg0lZPpZsEVN-WMVRVPGpIOoerEsfIJrBPRnStuVdgV3zonTMvzzNBsFFWd10840NsUyU9B7oRQ39UWOUUpPe-kiWNL2-zOyb05hy8wy9JYO7jDISoL39PFzthsAOuNJeuh0NA2rivTs9szxCpsPUv9690eJX-GXwedAMfwVq8d0de_mUcX0fclc_xKY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455939567852144?__cft__%5B0%5D=AZWInoswg0lZPpZsEVN-WMVRVPGpIOoerEsfIJrBPRnStuVdgV3zonTMvzzNBsFFWd10840NsUyU9B7oRQ39UWOUUpPe-kiWNL2-zOyb05hy8wy9JYO7jDISoL39PFzthsAOuNJeuh0NA2rivTs9szxCpsPUv9690eJX-GXwedAMfwVq8d0de_mUcX0fclc_xKY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455939567852144?__cft__%5B0%5D=AZWInoswg0lZPpZsEVN-WMVRVPGpIOoerEsfIJrBPRnStuVdgV3zonTMvzzNBsFFWd10840NsUyU9B7oRQ39UWOUUpPe-kiWNL2-zOyb05hy8wy9JYO7jDISoL39PFzthsAOuNJeuh0NA2rivTs9szxCpsPUv9690eJX-GXwedAMfwVq8d0de_mUcX0fclc_xKY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455939567852144?__cft__%5B0%5D=AZWInoswg0lZPpZsEVN-WMVRVPGpIOoerEsfIJrBPRnStuVdgV3zonTMvzzNBsFFWd10840NsUyU9B7oRQ39UWOUUpPe-kiWNL2-zOyb05hy8wy9JYO7jDISoL39PFzthsAOuNJeuh0NA2rivTs9szxCpsPUv9690eJX-GXwedAMfwVq8d0de_mUcX0fclc_xKY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455939567852144?__cft__%5B0%5D=AZWInoswg0lZPpZsEVN-WMVRVPGpIOoerEsfIJrBPRnStuVdgV3zonTMvzzNBsFFWd10840NsUyU9B7oRQ39UWOUUpPe-kiWNL2-zOyb05hy8wy9JYO7jDISoL39PFzthsAOuNJeuh0NA2rivTs9szxCpsPUv9690eJX-GXwedAMfwVq8d0de_mUcX0fclc_xKY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455939567852144?__cft__%5B0%5D=AZWInoswg0lZPpZsEVN-WMVRVPGpIOoerEsfIJrBPRnStuVdgV3zonTMvzzNBsFFWd10840NsUyU9B7oRQ39UWOUUpPe-kiWNL2-zOyb05hy8wy9JYO7jDISoL39PFzthsAOuNJeuh0NA2rivTs9szxCpsPUv9690eJX-GXwedAMfwVq8d0de_mUcX0fclc_xKY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455939567852144?__cft__%5B0%5D=AZWInoswg0lZPpZsEVN-WMVRVPGpIOoerEsfIJrBPRnStuVdgV3zonTMvzzNBsFFWd10840NsUyU9B7oRQ39UWOUUpPe-kiWNL2-zOyb05hy8wy9JYO7jDISoL39PFzthsAOuNJeuh0NA2rivTs9szxCpsPUv9690eJX-GXwedAMfwVq8d0de_mUcX0fclc_xKY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455977561181678?__cft__%5B0%5D=AZXaObs6vRm3jSFG7m9fhV_DZBS95xguT0Hkz0X0NFzNuBtlcce7aUAeSbuiij5NCAHnYumyP_vw8IWoVkwFlxyieMC2V91ND9-wJCBzAtz0xBDlZcV6N_H2NaC4jkyfM7rBK3XCLTBK339CNkM_bbkSxg783zOzJNF-Jxn35KUtNJAt7yE0ZL-wOG-Dh9kbeHM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455977561181678?__cft__%5B0%5D=AZXaObs6vRm3jSFG7m9fhV_DZBS95xguT0Hkz0X0NFzNuBtlcce7aUAeSbuiij5NCAHnYumyP_vw8IWoVkwFlxyieMC2V91ND9-wJCBzAtz0xBDlZcV6N_H2NaC4jkyfM7rBK3XCLTBK339CNkM_bbkSxg783zOzJNF-Jxn35KUtNJAt7yE0ZL-wOG-Dh9kbeHM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455977561181678?__cft__%5B0%5D=AZXaObs6vRm3jSFG7m9fhV_DZBS95xguT0Hkz0X0NFzNuBtlcce7aUAeSbuiij5NCAHnYumyP_vw8IWoVkwFlxyieMC2V91ND9-wJCBzAtz0xBDlZcV6N_H2NaC4jkyfM7rBK3XCLTBK339CNkM_bbkSxg783zOzJNF-Jxn35KUtNJAt7yE0ZL-wOG-Dh9kbeHM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455977561181678?__cft__%5B0%5D=AZXaObs6vRm3jSFG7m9fhV_DZBS95xguT0Hkz0X0NFzNuBtlcce7aUAeSbuiij5NCAHnYumyP_vw8IWoVkwFlxyieMC2V91ND9-wJCBzAtz0xBDlZcV6N_H2NaC4jkyfM7rBK3XCLTBK339CNkM_bbkSxg783zOzJNF-Jxn35KUtNJAt7yE0ZL-wOG-Dh9kbeHM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455977561181678?__cft__%5B0%5D=AZXaObs6vRm3jSFG7m9fhV_DZBS95xguT0Hkz0X0NFzNuBtlcce7aUAeSbuiij5NCAHnYumyP_vw8IWoVkwFlxyieMC2V91ND9-wJCBzAtz0xBDlZcV6N_H2NaC4jkyfM7rBK3XCLTBK339CNkM_bbkSxg783zOzJNF-Jxn35KUtNJAt7yE0ZL-wOG-Dh9kbeHM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455977561181678?__cft__%5B0%5D=AZXaObs6vRm3jSFG7m9fhV_DZBS95xguT0Hkz0X0NFzNuBtlcce7aUAeSbuiij5NCAHnYumyP_vw8IWoVkwFlxyieMC2V91ND9-wJCBzAtz0xBDlZcV6N_H2NaC4jkyfM7rBK3XCLTBK339CNkM_bbkSxg783zOzJNF-Jxn35KUtNJAt7yE0ZL-wOG-Dh9kbeHM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455977561181678?__cft__%5B0%5D=AZXaObs6vRm3jSFG7m9fhV_DZBS95xguT0Hkz0X0NFzNuBtlcce7aUAeSbuiij5NCAHnYumyP_vw8IWoVkwFlxyieMC2V91ND9-wJCBzAtz0xBDlZcV6N_H2NaC4jkyfM7rBK3XCLTBK339CNkM_bbkSxg783zOzJNF-Jxn35KUtNJAt7yE0ZL-wOG-Dh9kbeHM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455977561181678?__cft__%5B0%5D=AZXaObs6vRm3jSFG7m9fhV_DZBS95xguT0Hkz0X0NFzNuBtlcce7aUAeSbuiij5NCAHnYumyP_vw8IWoVkwFlxyieMC2V91ND9-wJCBzAtz0xBDlZcV6N_H2NaC4jkyfM7rBK3XCLTBK339CNkM_bbkSxg783zOzJNF-Jxn35KUtNJAt7yE0ZL-wOG-Dh9kbeHM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455977561181678?__cft__%5B0%5D=AZXaObs6vRm3jSFG7m9fhV_DZBS95xguT0Hkz0X0NFzNuBtlcce7aUAeSbuiij5NCAHnYumyP_vw8IWoVkwFlxyieMC2V91ND9-wJCBzAtz0xBDlZcV6N_H2NaC4jkyfM7rBK3XCLTBK339CNkM_bbkSxg783zOzJNF-Jxn35KUtNJAt7yE0ZL-wOG-Dh9kbeHM&__tn__=%2CO%2CP-R
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https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4455977561181678?__cft__%5B0%5D=AZXaObs6vRm3jSFG7m9fhV_DZBS95xguT0Hkz0X0NFzNuBtlcce7aUAeSbuiij5NCAHnYumyP_vw8IWoVkwFlxyieMC2V91ND9-wJCBzAtz0xBDlZcV6N_H2NaC4jkyfM7rBK3XCLTBK339CNkM_bbkSxg783zOzJNF-Jxn35KUtNJAt7yE0ZL-wOG-Dh9kbeHM&__tn__=%2CO%2CP-R
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08.12.21 Відомий миколаївський краєзнавець Андрій Шинкаренко 

розповів про лабораторії Машинобудівного інституту НУК 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44592660541861

62?__cft__[0]=AZVhoVMXMK

ybMEoTCrQ2goITeiKyD_2WM

HNp5BduGSMMJlDmwp9wWp

Gi-

NJZFL1CZtnTUsFcJHUucBcN8

ZqS1GXOek8isKB6iAAClLoiT_

rSWkGm96LhXKhpFtJMI7xforD

-fAAA4v8aQnx-

fCDeBunRd62iO0d3-

bwKgmRXg0watUiJgtmoU2v446

02V6o-

sGw&__tn__=%2CO%2CP-R 

08.12.21 ПЕРЕМОГА першого дня змагань! https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44592940508500

29?__cft__[0]=AZVt8tffMpvJ-

NUwWj87rSfnB8Ldy44r68Rj_S

TKlAHMO7SUKYXGeqU4Nb_n

yeyGmPN-

5QawbgQhwMhEbswbsEZSEoT

WVSxa5JMr2F49hUZM7v4rzJDi

xA34Vqb0_Qdum1Vuolk6W0ap

Qglrz91T8Uqf0G1JIFlJYNb5kav

xkQAmbiiFVSgAnB4VdmYjGe

Kp4rHb6m5bnbXkNi3uJBE81LP

l4sLpS0v8pyRTqZ_gSeFtnQ&__

tn__=%2CO%2CP-R 

09.12.21 «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті»: 

науковці НУК 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44625625138565

16?__cft__[0]=AZWkL32XEo7g

nE2uLNqH8PBoziISqqZARqHY

w60KzT7uQOGt4ELXunsmJC6

NhJxNmeD0RTr4lgxufNycegM9

iNXrOgndsQ_t2BxQhCMlVG-

4fD2URoqJY_KHy5nDmtTjq8W

Pizp3sWGg--

RZEVzpOTdFfwAof9Cdd5fQypc

OiJi2E8Rglniub82i8ifw2Csalrs&

__tn__=%2CO%2CP-R 

09.12.21 Другий день змагань в залік ІІ етапу літньої Всеукраїнської 

універсіади 2022р. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44625679505226

39?__cft__[0]=AZUf1urq0jWHd

T4xNIKuvr0UEf__-

MXIox6Jd7CF2ErHgN3Tln15x3i

eTy4_AnDbYcy8cr6Jmr0V_gQJ

GpIZHfwLN0g0791OYsBv-

EvyvK5F4_Mwbd15XcnKNmO

MsqzxLYmvvexZtdv7KOfI3cq3

SsmBQuzAB0i26YfWHpkhVK6

g4jtxLSgbyEUi_sQ5gYjmrgQ4Iu

c_Ft6ZNe4iGoWAHnDZrwgei8

OE_MM-

A9T9vTm42w&__tn__=%2CO%

2CP-R 

https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4459266054186162?__cft__%5B0%5D=AZVhoVMXMKybMEoTCrQ2goITeiKyD_2WMHNp5BduGSMMJlDmwp9wWpGi-NJZFL1CZtnTUsFcJHUucBcN8ZqS1GXOek8isKB6iAAClLoiT_rSWkGm96LhXKhpFtJMI7xforD-fAAA4v8aQnx-fCDeBunRd62iO0d3-bwKgmRXg0watUiJgtmoU2v44602V6o-sGw&__tn__=%2CO%2CP-R
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https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4459266054186162?__cft__%5B0%5D=AZVhoVMXMKybMEoTCrQ2goITeiKyD_2WMHNp5BduGSMMJlDmwp9wWpGi-NJZFL1CZtnTUsFcJHUucBcN8ZqS1GXOek8isKB6iAAClLoiT_rSWkGm96LhXKhpFtJMI7xforD-fAAA4v8aQnx-fCDeBunRd62iO0d3-bwKgmRXg0watUiJgtmoU2v44602V6o-sGw&__tn__=%2CO%2CP-R
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https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4459266054186162?__cft__%5B0%5D=AZVhoVMXMKybMEoTCrQ2goITeiKyD_2WMHNp5BduGSMMJlDmwp9wWpGi-NJZFL1CZtnTUsFcJHUucBcN8ZqS1GXOek8isKB6iAAClLoiT_rSWkGm96LhXKhpFtJMI7xforD-fAAA4v8aQnx-fCDeBunRd62iO0d3-bwKgmRXg0watUiJgtmoU2v44602V6o-sGw&__tn__=%2CO%2CP-R
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https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4459266054186162?__cft__%5B0%5D=AZVhoVMXMKybMEoTCrQ2goITeiKyD_2WMHNp5BduGSMMJlDmwp9wWpGi-NJZFL1CZtnTUsFcJHUucBcN8ZqS1GXOek8isKB6iAAClLoiT_rSWkGm96LhXKhpFtJMI7xforD-fAAA4v8aQnx-fCDeBunRd62iO0d3-bwKgmRXg0watUiJgtmoU2v44602V6o-sGw&__tn__=%2CO%2CP-R
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https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4462567950522639?__cft__%5B0%5D=AZUf1urq0jWHdT4xNIKuvr0UEf__-MXIox6Jd7CF2ErHgN3Tln15x3ieTy4_AnDbYcy8cr6Jmr0V_gQJGpIZHfwLN0g0791OYsBv-EvyvK5F4_Mwbd15XcnKNmOMsqzxLYmvvexZtdv7KOfI3cq3SsmBQuzAB0i26YfWHpkhVK6g4jtxLSgbyEUi_sQ5gYjmrgQ4Iuc_Ft6ZNe4iGoWAHnDZrwgei8OE_MM-A9T9vTm42w&__tn__=%2CO%2CP-R
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09.12.21 Сьогодні, 8 грудня 2021 року, для студентів третього курсу 

Кораблебудівного.. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44625692571891

75?__cft__[0]=AZVc4Mpk_6d2

W2yoiFuu_f5GNAgFFV-

LoMgryxhhIjj5xwwrHVp0MfjSZ

jR38vXsiCwT19F3MZ6UgjQqC

gyjQwwIw85ZA03j74syTABNzP

lnbzXzEsiP-Z4HK6_Uqp-

OQrKquUu5t7lQt5izwPPJ2E4bQ

4-

NSkVX6kp98Ap8vjhjRC5RwjE

KhPGFFzK7ubSrWnEpu40j9KE

3NsKBU3lc4WHK&__tn__=%2

CO%2CP-R 

09.12.21 Щорічно в Україні з 25 листопада до 10 грудня включно 

проводиться Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44626026438525

03?__cft__[0]=AZVnRostlG84ks

GJOTeDhfhwpQtppEDZjYWLSr

1dKEbbCALF5GetMXZlPjwQO

owEpRLeNuJXsX0NgIj3vWvSV

Rv-

68owfkkTp9oSleGZSDa19bVB_

mnbDLM9DMpUYzeAcqrbffcyZ

W014w9j-

yLEv6YyawVLWXixXV5QJW9

RD5xUJ9gnjVfIeLu_ehfcJxHLP

TPfJhE7Irrnhjd-

SCb3zrNrudZz8RnPeCZXpORG

sq21pmWs2vHUW6JETn03SlduI

xc&__tn__=%2CO%2CP-R 

10.12.21 Жіноча команда НУКз баскетболу перемогла в ІІ етапі XVII 

Всеукраїнської Універсіади 2022р. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44659243968536

61?__cft__[0]=AZUmwk4PpyRJ

3kYsBKAqjp-

ZISZR3S_fJFPcIzJky2K1BK96Q

Z8RDMmKkRj9TnKfZhRON_x3

3EXNIrDt7bkJh_SPfXKWcNRg

3p96oM0_myFxa4Br_yWcXQ5k

Sq_UNHuMS_bNg1K34WlXR0

XQwNph9cQkjIL5HXmHp8j2It1

VdVOMN0ABn51R4p7lK8Idc3z

q8ow&__tn__=%2CO%2CP-R 

13.12.21 Фахова дискусія на тему «Регіональні медіа: проблеми та 

перспективи» 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44756306758830

33?__cft__[0]=AZVycfFo2aOnZ

bdVXgH7qMdIUugom0v901Kne

eI4B0SReg6S1_oE0gchi4zVm42

YK8yQFboZ2dLUYDwNYDddB

hu-

n6teE_KolWC1PUqTeoluXG4-

_lj67grm3DWMY1ytxJ1_XR8E5

HIqtoFY1GC_rQZBhUItcy71xN

Q3wEWfGkFDFj0yQszDDZzeO

GBLkqBCf6iaaq0tqDJy93Za-

4vqrzkI4hZq-fL7Qyb4v-

FGg9Q4QA&__tn__=%2CO%2

CP-R 

https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4462569257189175?__cft__%5B0%5D=AZVc4Mpk_6d2W2yoiFuu_f5GNAgFFV-LoMgryxhhIjj5xwwrHVp0MfjSZjR38vXsiCwT19F3MZ6UgjQqCgyjQwwIw85ZA03j74syTABNzPlnbzXzEsiP-Z4HK6_Uqp-OQrKquUu5t7lQt5izwPPJ2E4bQ4-NSkVX6kp98Ap8vjhjRC5RwjEKhPGFFzK7ubSrWnEpu40j9KE3NsKBU3lc4WHK&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4462569257189175?__cft__%5B0%5D=AZVc4Mpk_6d2W2yoiFuu_f5GNAgFFV-LoMgryxhhIjj5xwwrHVp0MfjSZjR38vXsiCwT19F3MZ6UgjQqCgyjQwwIw85ZA03j74syTABNzPlnbzXzEsiP-Z4HK6_Uqp-OQrKquUu5t7lQt5izwPPJ2E4bQ4-NSkVX6kp98Ap8vjhjRC5RwjEKhPGFFzK7ubSrWnEpu40j9KE3NsKBU3lc4WHK&__tn__=%2CO%2CP-R
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https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4462569257189175?__cft__%5B0%5D=AZVc4Mpk_6d2W2yoiFuu_f5GNAgFFV-LoMgryxhhIjj5xwwrHVp0MfjSZjR38vXsiCwT19F3MZ6UgjQqCgyjQwwIw85ZA03j74syTABNzPlnbzXzEsiP-Z4HK6_Uqp-OQrKquUu5t7lQt5izwPPJ2E4bQ4-NSkVX6kp98Ap8vjhjRC5RwjEKhPGFFzK7ubSrWnEpu40j9KE3NsKBU3lc4WHK&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4462569257189175?__cft__%5B0%5D=AZVc4Mpk_6d2W2yoiFuu_f5GNAgFFV-LoMgryxhhIjj5xwwrHVp0MfjSZjR38vXsiCwT19F3MZ6UgjQqCgyjQwwIw85ZA03j74syTABNzPlnbzXzEsiP-Z4HK6_Uqp-OQrKquUu5t7lQt5izwPPJ2E4bQ4-NSkVX6kp98Ap8vjhjRC5RwjEKhPGFFzK7ubSrWnEpu40j9KE3NsKBU3lc4WHK&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4462569257189175?__cft__%5B0%5D=AZVc4Mpk_6d2W2yoiFuu_f5GNAgFFV-LoMgryxhhIjj5xwwrHVp0MfjSZjR38vXsiCwT19F3MZ6UgjQqCgyjQwwIw85ZA03j74syTABNzPlnbzXzEsiP-Z4HK6_Uqp-OQrKquUu5t7lQt5izwPPJ2E4bQ4-NSkVX6kp98Ap8vjhjRC5RwjEKhPGFFzK7ubSrWnEpu40j9KE3NsKBU3lc4WHK&__tn__=%2CO%2CP-R
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https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4462569257189175?__cft__%5B0%5D=AZVc4Mpk_6d2W2yoiFuu_f5GNAgFFV-LoMgryxhhIjj5xwwrHVp0MfjSZjR38vXsiCwT19F3MZ6UgjQqCgyjQwwIw85ZA03j74syTABNzPlnbzXzEsiP-Z4HK6_Uqp-OQrKquUu5t7lQt5izwPPJ2E4bQ4-NSkVX6kp98Ap8vjhjRC5RwjEKhPGFFzK7ubSrWnEpu40j9KE3NsKBU3lc4WHK&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4462569257189175?__cft__%5B0%5D=AZVc4Mpk_6d2W2yoiFuu_f5GNAgFFV-LoMgryxhhIjj5xwwrHVp0MfjSZjR38vXsiCwT19F3MZ6UgjQqCgyjQwwIw85ZA03j74syTABNzPlnbzXzEsiP-Z4HK6_Uqp-OQrKquUu5t7lQt5izwPPJ2E4bQ4-NSkVX6kp98Ap8vjhjRC5RwjEKhPGFFzK7ubSrWnEpu40j9KE3NsKBU3lc4WHK&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4462602643852503?__cft__%5B0%5D=AZVnRostlG84ksGJOTeDhfhwpQtppEDZjYWLSr1dKEbbCALF5GetMXZlPjwQOowEpRLeNuJXsX0NgIj3vWvSVRv-68owfkkTp9oSleGZSDa19bVB_mnbDLM9DMpUYzeAcqrbffcyZW014w9j-yLEv6YyawVLWXixXV5QJW9RD5xUJ9gnjVfIeLu_ehfcJxHLPTPfJhE7Irrnhjd-SCb3zrNrudZz8RnPeCZXpORGsq21pmWs2vHUW6JETn03SlduIxc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4462602643852503?__cft__%5B0%5D=AZVnRostlG84ksGJOTeDhfhwpQtppEDZjYWLSr1dKEbbCALF5GetMXZlPjwQOowEpRLeNuJXsX0NgIj3vWvSVRv-68owfkkTp9oSleGZSDa19bVB_mnbDLM9DMpUYzeAcqrbffcyZW014w9j-yLEv6YyawVLWXixXV5QJW9RD5xUJ9gnjVfIeLu_ehfcJxHLPTPfJhE7Irrnhjd-SCb3zrNrudZz8RnPeCZXpORGsq21pmWs2vHUW6JETn03SlduIxc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4462602643852503?__cft__%5B0%5D=AZVnRostlG84ksGJOTeDhfhwpQtppEDZjYWLSr1dKEbbCALF5GetMXZlPjwQOowEpRLeNuJXsX0NgIj3vWvSVRv-68owfkkTp9oSleGZSDa19bVB_mnbDLM9DMpUYzeAcqrbffcyZW014w9j-yLEv6YyawVLWXixXV5QJW9RD5xUJ9gnjVfIeLu_ehfcJxHLPTPfJhE7Irrnhjd-SCb3zrNrudZz8RnPeCZXpORGsq21pmWs2vHUW6JETn03SlduIxc&__tn__=%2CO%2CP-R
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https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4462602643852503?__cft__%5B0%5D=AZVnRostlG84ksGJOTeDhfhwpQtppEDZjYWLSr1dKEbbCALF5GetMXZlPjwQOowEpRLeNuJXsX0NgIj3vWvSVRv-68owfkkTp9oSleGZSDa19bVB_mnbDLM9DMpUYzeAcqrbffcyZW014w9j-yLEv6YyawVLWXixXV5QJW9RD5xUJ9gnjVfIeLu_ehfcJxHLPTPfJhE7Irrnhjd-SCb3zrNrudZz8RnPeCZXpORGsq21pmWs2vHUW6JETn03SlduIxc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4462602643852503?__cft__%5B0%5D=AZVnRostlG84ksGJOTeDhfhwpQtppEDZjYWLSr1dKEbbCALF5GetMXZlPjwQOowEpRLeNuJXsX0NgIj3vWvSVRv-68owfkkTp9oSleGZSDa19bVB_mnbDLM9DMpUYzeAcqrbffcyZW014w9j-yLEv6YyawVLWXixXV5QJW9RD5xUJ9gnjVfIeLu_ehfcJxHLPTPfJhE7Irrnhjd-SCb3zrNrudZz8RnPeCZXpORGsq21pmWs2vHUW6JETn03SlduIxc&__tn__=%2CO%2CP-R
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https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4462602643852503?__cft__%5B0%5D=AZVnRostlG84ksGJOTeDhfhwpQtppEDZjYWLSr1dKEbbCALF5GetMXZlPjwQOowEpRLeNuJXsX0NgIj3vWvSVRv-68owfkkTp9oSleGZSDa19bVB_mnbDLM9DMpUYzeAcqrbffcyZW014w9j-yLEv6YyawVLWXixXV5QJW9RD5xUJ9gnjVfIeLu_ehfcJxHLPTPfJhE7Irrnhjd-SCb3zrNrudZz8RnPeCZXpORGsq21pmWs2vHUW6JETn03SlduIxc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4465924396853661?__cft__%5B0%5D=AZUmwk4PpyRJ3kYsBKAqjp-ZISZR3S_fJFPcIzJky2K1BK96QZ8RDMmKkRj9TnKfZhRON_x33EXNIrDt7bkJh_SPfXKWcNRg3p96oM0_myFxa4Br_yWcXQ5kSq_UNHuMS_bNg1K34WlXR0XQwNph9cQkjIL5HXmHp8j2It1VdVOMN0ABn51R4p7lK8Idc3zq8ow&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4465924396853661?__cft__%5B0%5D=AZUmwk4PpyRJ3kYsBKAqjp-ZISZR3S_fJFPcIzJky2K1BK96QZ8RDMmKkRj9TnKfZhRON_x33EXNIrDt7bkJh_SPfXKWcNRg3p96oM0_myFxa4Br_yWcXQ5kSq_UNHuMS_bNg1K34WlXR0XQwNph9cQkjIL5HXmHp8j2It1VdVOMN0ABn51R4p7lK8Idc3zq8ow&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4465924396853661?__cft__%5B0%5D=AZUmwk4PpyRJ3kYsBKAqjp-ZISZR3S_fJFPcIzJky2K1BK96QZ8RDMmKkRj9TnKfZhRON_x33EXNIrDt7bkJh_SPfXKWcNRg3p96oM0_myFxa4Br_yWcXQ5kSq_UNHuMS_bNg1K34WlXR0XQwNph9cQkjIL5HXmHp8j2It1VdVOMN0ABn51R4p7lK8Idc3zq8ow&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4465924396853661?__cft__%5B0%5D=AZUmwk4PpyRJ3kYsBKAqjp-ZISZR3S_fJFPcIzJky2K1BK96QZ8RDMmKkRj9TnKfZhRON_x33EXNIrDt7bkJh_SPfXKWcNRg3p96oM0_myFxa4Br_yWcXQ5kSq_UNHuMS_bNg1K34WlXR0XQwNph9cQkjIL5HXmHp8j2It1VdVOMN0ABn51R4p7lK8Idc3zq8ow&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4465924396853661?__cft__%5B0%5D=AZUmwk4PpyRJ3kYsBKAqjp-ZISZR3S_fJFPcIzJky2K1BK96QZ8RDMmKkRj9TnKfZhRON_x33EXNIrDt7bkJh_SPfXKWcNRg3p96oM0_myFxa4Br_yWcXQ5kSq_UNHuMS_bNg1K34WlXR0XQwNph9cQkjIL5HXmHp8j2It1VdVOMN0ABn51R4p7lK8Idc3zq8ow&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4465924396853661?__cft__%5B0%5D=AZUmwk4PpyRJ3kYsBKAqjp-ZISZR3S_fJFPcIzJky2K1BK96QZ8RDMmKkRj9TnKfZhRON_x33EXNIrDt7bkJh_SPfXKWcNRg3p96oM0_myFxa4Br_yWcXQ5kSq_UNHuMS_bNg1K34WlXR0XQwNph9cQkjIL5HXmHp8j2It1VdVOMN0ABn51R4p7lK8Idc3zq8ow&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4465924396853661?__cft__%5B0%5D=AZUmwk4PpyRJ3kYsBKAqjp-ZISZR3S_fJFPcIzJky2K1BK96QZ8RDMmKkRj9TnKfZhRON_x33EXNIrDt7bkJh_SPfXKWcNRg3p96oM0_myFxa4Br_yWcXQ5kSq_UNHuMS_bNg1K34WlXR0XQwNph9cQkjIL5HXmHp8j2It1VdVOMN0ABn51R4p7lK8Idc3zq8ow&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4465924396853661?__cft__%5B0%5D=AZUmwk4PpyRJ3kYsBKAqjp-ZISZR3S_fJFPcIzJky2K1BK96QZ8RDMmKkRj9TnKfZhRON_x33EXNIrDt7bkJh_SPfXKWcNRg3p96oM0_myFxa4Br_yWcXQ5kSq_UNHuMS_bNg1K34WlXR0XQwNph9cQkjIL5HXmHp8j2It1VdVOMN0ABn51R4p7lK8Idc3zq8ow&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4465924396853661?__cft__%5B0%5D=AZUmwk4PpyRJ3kYsBKAqjp-ZISZR3S_fJFPcIzJky2K1BK96QZ8RDMmKkRj9TnKfZhRON_x33EXNIrDt7bkJh_SPfXKWcNRg3p96oM0_myFxa4Br_yWcXQ5kSq_UNHuMS_bNg1K34WlXR0XQwNph9cQkjIL5HXmHp8j2It1VdVOMN0ABn51R4p7lK8Idc3zq8ow&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4465924396853661?__cft__%5B0%5D=AZUmwk4PpyRJ3kYsBKAqjp-ZISZR3S_fJFPcIzJky2K1BK96QZ8RDMmKkRj9TnKfZhRON_x33EXNIrDt7bkJh_SPfXKWcNRg3p96oM0_myFxa4Br_yWcXQ5kSq_UNHuMS_bNg1K34WlXR0XQwNph9cQkjIL5HXmHp8j2It1VdVOMN0ABn51R4p7lK8Idc3zq8ow&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4465924396853661?__cft__%5B0%5D=AZUmwk4PpyRJ3kYsBKAqjp-ZISZR3S_fJFPcIzJky2K1BK96QZ8RDMmKkRj9TnKfZhRON_x33EXNIrDt7bkJh_SPfXKWcNRg3p96oM0_myFxa4Br_yWcXQ5kSq_UNHuMS_bNg1K34WlXR0XQwNph9cQkjIL5HXmHp8j2It1VdVOMN0ABn51R4p7lK8Idc3zq8ow&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4465924396853661?__cft__%5B0%5D=AZUmwk4PpyRJ3kYsBKAqjp-ZISZR3S_fJFPcIzJky2K1BK96QZ8RDMmKkRj9TnKfZhRON_x33EXNIrDt7bkJh_SPfXKWcNRg3p96oM0_myFxa4Br_yWcXQ5kSq_UNHuMS_bNg1K34WlXR0XQwNph9cQkjIL5HXmHp8j2It1VdVOMN0ABn51R4p7lK8Idc3zq8ow&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4475630675883033?__cft__%5B0%5D=AZVycfFo2aOnZbdVXgH7qMdIUugom0v901KneeI4B0SReg6S1_oE0gchi4zVm42YK8yQFboZ2dLUYDwNYDddBhu-n6teE_KolWC1PUqTeoluXG4-_lj67grm3DWMY1ytxJ1_XR8E5HIqtoFY1GC_rQZBhUItcy71xNQ3wEWfGkFDFj0yQszDDZzeOGBLkqBCf6iaaq0tqDJy93Za-4vqrzkI4hZq-fL7Qyb4v-FGg9Q4QA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4475630675883033?__cft__%5B0%5D=AZVycfFo2aOnZbdVXgH7qMdIUugom0v901KneeI4B0SReg6S1_oE0gchi4zVm42YK8yQFboZ2dLUYDwNYDddBhu-n6teE_KolWC1PUqTeoluXG4-_lj67grm3DWMY1ytxJ1_XR8E5HIqtoFY1GC_rQZBhUItcy71xNQ3wEWfGkFDFj0yQszDDZzeOGBLkqBCf6iaaq0tqDJy93Za-4vqrzkI4hZq-fL7Qyb4v-FGg9Q4QA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4475630675883033?__cft__%5B0%5D=AZVycfFo2aOnZbdVXgH7qMdIUugom0v901KneeI4B0SReg6S1_oE0gchi4zVm42YK8yQFboZ2dLUYDwNYDddBhu-n6teE_KolWC1PUqTeoluXG4-_lj67grm3DWMY1ytxJ1_XR8E5HIqtoFY1GC_rQZBhUItcy71xNQ3wEWfGkFDFj0yQszDDZzeOGBLkqBCf6iaaq0tqDJy93Za-4vqrzkI4hZq-fL7Qyb4v-FGg9Q4QA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4475630675883033?__cft__%5B0%5D=AZVycfFo2aOnZbdVXgH7qMdIUugom0v901KneeI4B0SReg6S1_oE0gchi4zVm42YK8yQFboZ2dLUYDwNYDddBhu-n6teE_KolWC1PUqTeoluXG4-_lj67grm3DWMY1ytxJ1_XR8E5HIqtoFY1GC_rQZBhUItcy71xNQ3wEWfGkFDFj0yQszDDZzeOGBLkqBCf6iaaq0tqDJy93Za-4vqrzkI4hZq-fL7Qyb4v-FGg9Q4QA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4475630675883033?__cft__%5B0%5D=AZVycfFo2aOnZbdVXgH7qMdIUugom0v901KneeI4B0SReg6S1_oE0gchi4zVm42YK8yQFboZ2dLUYDwNYDddBhu-n6teE_KolWC1PUqTeoluXG4-_lj67grm3DWMY1ytxJ1_XR8E5HIqtoFY1GC_rQZBhUItcy71xNQ3wEWfGkFDFj0yQszDDZzeOGBLkqBCf6iaaq0tqDJy93Za-4vqrzkI4hZq-fL7Qyb4v-FGg9Q4QA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4475630675883033?__cft__%5B0%5D=AZVycfFo2aOnZbdVXgH7qMdIUugom0v901KneeI4B0SReg6S1_oE0gchi4zVm42YK8yQFboZ2dLUYDwNYDddBhu-n6teE_KolWC1PUqTeoluXG4-_lj67grm3DWMY1ytxJ1_XR8E5HIqtoFY1GC_rQZBhUItcy71xNQ3wEWfGkFDFj0yQszDDZzeOGBLkqBCf6iaaq0tqDJy93Za-4vqrzkI4hZq-fL7Qyb4v-FGg9Q4QA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4475630675883033?__cft__%5B0%5D=AZVycfFo2aOnZbdVXgH7qMdIUugom0v901KneeI4B0SReg6S1_oE0gchi4zVm42YK8yQFboZ2dLUYDwNYDddBhu-n6teE_KolWC1PUqTeoluXG4-_lj67grm3DWMY1ytxJ1_XR8E5HIqtoFY1GC_rQZBhUItcy71xNQ3wEWfGkFDFj0yQszDDZzeOGBLkqBCf6iaaq0tqDJy93Za-4vqrzkI4hZq-fL7Qyb4v-FGg9Q4QA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4475630675883033?__cft__%5B0%5D=AZVycfFo2aOnZbdVXgH7qMdIUugom0v901KneeI4B0SReg6S1_oE0gchi4zVm42YK8yQFboZ2dLUYDwNYDddBhu-n6teE_KolWC1PUqTeoluXG4-_lj67grm3DWMY1ytxJ1_XR8E5HIqtoFY1GC_rQZBhUItcy71xNQ3wEWfGkFDFj0yQszDDZzeOGBLkqBCf6iaaq0tqDJy93Za-4vqrzkI4hZq-fL7Qyb4v-FGg9Q4QA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4475630675883033?__cft__%5B0%5D=AZVycfFo2aOnZbdVXgH7qMdIUugom0v901KneeI4B0SReg6S1_oE0gchi4zVm42YK8yQFboZ2dLUYDwNYDddBhu-n6teE_KolWC1PUqTeoluXG4-_lj67grm3DWMY1ytxJ1_XR8E5HIqtoFY1GC_rQZBhUItcy71xNQ3wEWfGkFDFj0yQszDDZzeOGBLkqBCf6iaaq0tqDJy93Za-4vqrzkI4hZq-fL7Qyb4v-FGg9Q4QA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4475630675883033?__cft__%5B0%5D=AZVycfFo2aOnZbdVXgH7qMdIUugom0v901KneeI4B0SReg6S1_oE0gchi4zVm42YK8yQFboZ2dLUYDwNYDddBhu-n6teE_KolWC1PUqTeoluXG4-_lj67grm3DWMY1ytxJ1_XR8E5HIqtoFY1GC_rQZBhUItcy71xNQ3wEWfGkFDFj0yQszDDZzeOGBLkqBCf6iaaq0tqDJy93Za-4vqrzkI4hZq-fL7Qyb4v-FGg9Q4QA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4475630675883033?__cft__%5B0%5D=AZVycfFo2aOnZbdVXgH7qMdIUugom0v901KneeI4B0SReg6S1_oE0gchi4zVm42YK8yQFboZ2dLUYDwNYDddBhu-n6teE_KolWC1PUqTeoluXG4-_lj67grm3DWMY1ytxJ1_XR8E5HIqtoFY1GC_rQZBhUItcy71xNQ3wEWfGkFDFj0yQszDDZzeOGBLkqBCf6iaaq0tqDJy93Za-4vqrzkI4hZq-fL7Qyb4v-FGg9Q4QA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4475630675883033?__cft__%5B0%5D=AZVycfFo2aOnZbdVXgH7qMdIUugom0v901KneeI4B0SReg6S1_oE0gchi4zVm42YK8yQFboZ2dLUYDwNYDddBhu-n6teE_KolWC1PUqTeoluXG4-_lj67grm3DWMY1ytxJ1_XR8E5HIqtoFY1GC_rQZBhUItcy71xNQ3wEWfGkFDFj0yQszDDZzeOGBLkqBCf6iaaq0tqDJy93Za-4vqrzkI4hZq-fL7Qyb4v-FGg9Q4QA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4475630675883033?__cft__%5B0%5D=AZVycfFo2aOnZbdVXgH7qMdIUugom0v901KneeI4B0SReg6S1_oE0gchi4zVm42YK8yQFboZ2dLUYDwNYDddBhu-n6teE_KolWC1PUqTeoluXG4-_lj67grm3DWMY1ytxJ1_XR8E5HIqtoFY1GC_rQZBhUItcy71xNQ3wEWfGkFDFj0yQszDDZzeOGBLkqBCf6iaaq0tqDJy93Za-4vqrzkI4hZq-fL7Qyb4v-FGg9Q4QA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4475630675883033?__cft__%5B0%5D=AZVycfFo2aOnZbdVXgH7qMdIUugom0v901KneeI4B0SReg6S1_oE0gchi4zVm42YK8yQFboZ2dLUYDwNYDddBhu-n6teE_KolWC1PUqTeoluXG4-_lj67grm3DWMY1ytxJ1_XR8E5HIqtoFY1GC_rQZBhUItcy71xNQ3wEWfGkFDFj0yQszDDZzeOGBLkqBCf6iaaq0tqDJy93Za-4vqrzkI4hZq-fL7Qyb4v-FGg9Q4QA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4475630675883033?__cft__%5B0%5D=AZVycfFo2aOnZbdVXgH7qMdIUugom0v901KneeI4B0SReg6S1_oE0gchi4zVm42YK8yQFboZ2dLUYDwNYDddBhu-n6teE_KolWC1PUqTeoluXG4-_lj67grm3DWMY1ytxJ1_XR8E5HIqtoFY1GC_rQZBhUItcy71xNQ3wEWfGkFDFj0yQszDDZzeOGBLkqBCf6iaaq0tqDJy93Za-4vqrzkI4hZq-fL7Qyb4v-FGg9Q4QA&__tn__=%2CO%2CP-R
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13.12.21 Всеукраїнська конференція в НУК імені адмірала Макарова: 

«Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: 

перспективи та виклики» 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44757011592093

18?__cft__[0]=AZVpsmC44nHQ

ALoKcLHersQqV20BtE2-

DZdasSQYIxGMHIxuk6y77hF_

P2XHa213pPSFnEXKr1BkD4-

zt_qF5LCLAZUXNqddVDLVm

Fqt2rZItMJelvsisbYJ61e__Og_II

M-

_t4QFqPewKCqKR4E1g41cl4t02

dasQbWLvQrjT1tDHUbPp5QbW

SVtLHtmfwLXaA&__tn__=%2C

O%2CP-R 

14.12.21 «Юрист року Миколаївщини-2021» https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44787059655755

04?__cft__[0]=AZWMShZGqYc

DhMAJmf9jhBG3EbFU0XIknoV

fjjG5GJeYouszmYBQxRF7ZHQ

eeKBjOGSbx4vRoUoCwF0yyW

WkiJvFad8WGteNoNimKb9tW4

W-

q6hUQGWqtGgAPtxbN81MxIh

X6Y5AezrOhk_NPmBypHXoCl

Qj-xuhFT6XRYHwNhn9mG-

VOjX8OWQEjtBjqzLwudY&__t

n__=%2CO%2CP-R 

16.12.21 15 грудня 2021 року відбулось нагородження іменною 

стипендією міського голови ! 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44869778880816

45?__cft__[0]=AZUQc20_tRZB

UGECyNMPoiCsKvIcxGsX9mY

cZci_RViwO_NopYrs78b5jnweT

epTZnHDsmCe_Ww016rgj8MLt

r9AxUX5AZod_uPZxl5wtwRW

BV_Z3Q0Htshz65D2gBGbHBqI

98ISAonFl_hQAHKq2NzB6CTo

vxM1_VsaTfEWh_YZegZFXUsj

qotIE_qUUkIlwDI&__tn__=%2C

O%2CP-R 

16.12.21 Сьогодні Навчально-науковому Гуманітарному інституту 

НУК імені адмірала Макарова виповнилося 23 роки! 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44870311247429

88?__cft__[0]=AZWq32hegBibJ

93Rfy6Vc0gD_znM5fNL6UwCj

VE4D0sMQ2q4KghOQlQUIdckv

Tq_yWRvHgeCdy1FKaKGEz8I

NfUDEuvNY-

YEgIy7PxBxeoBf7xS5zEoY6XD

wzdqm7zaTDzp-

j84hj99PeQiHhH0MVl3Ri2v4HE

QcKJK98PL_qyvIDP6qnvsuDW

yAOiHOZ6yAA00&__tn__=%2

CO%2CP-R 

https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4475701159209318?__cft__%5B0%5D=AZVpsmC44nHQALoKcLHersQqV20BtE2-DZdasSQYIxGMHIxuk6y77hF_P2XHa213pPSFnEXKr1BkD4-zt_qF5LCLAZUXNqddVDLVmFqt2rZItMJelvsisbYJ61e__Og_IIM-_t4QFqPewKCqKR4E1g41cl4t02dasQbWLvQrjT1tDHUbPp5QbWSVtLHtmfwLXaA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4475701159209318?__cft__%5B0%5D=AZVpsmC44nHQALoKcLHersQqV20BtE2-DZdasSQYIxGMHIxuk6y77hF_P2XHa213pPSFnEXKr1BkD4-zt_qF5LCLAZUXNqddVDLVmFqt2rZItMJelvsisbYJ61e__Og_IIM-_t4QFqPewKCqKR4E1g41cl4t02dasQbWLvQrjT1tDHUbPp5QbWSVtLHtmfwLXaA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4475701159209318?__cft__%5B0%5D=AZVpsmC44nHQALoKcLHersQqV20BtE2-DZdasSQYIxGMHIxuk6y77hF_P2XHa213pPSFnEXKr1BkD4-zt_qF5LCLAZUXNqddVDLVmFqt2rZItMJelvsisbYJ61e__Og_IIM-_t4QFqPewKCqKR4E1g41cl4t02dasQbWLvQrjT1tDHUbPp5QbWSVtLHtmfwLXaA&__tn__=%2CO%2CP-R
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https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4487031124742988?__cft__%5B0%5D=AZWq32hegBibJ93Rfy6Vc0gD_znM5fNL6UwCjVE4D0sMQ2q4KghOQlQUIdckvTq_yWRvHgeCdy1FKaKGEz8INfUDEuvNY-YEgIy7PxBxeoBf7xS5zEoY6XDwzdqm7zaTDzp-j84hj99PeQiHhH0MVl3Ri2v4HEQcKJK98PL_qyvIDP6qnvsuDWyAOiHOZ6yAA00&__tn__=%2CO%2CP-R
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17.12.21 Чи є корупційні ризики у вищій освіті? В НУК імені адмірала 

Макарова відбулася відверта розмова про виявлення та 

подолання корупції у вишах 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44881485579645

78?__cft__[0]=AZVJ2ju8a7Fnx8

upj0jfeEoR3wbdpIL4poySyl6Xsk

i1BN75K3JzijSE3_RjRce7YlWS

_5dwoCrlbR9GJ6Qbaf0FKZ14zb

QCbKYDPaU59TycqXI8PBcRR

n7V5aTs7OXI6ICQzs6X5ESXJ0

gbtjPeOsuDKuCWTb7t3EobEvw

XZ55f5N6Zk2ElmgWn0M11Wq

FrY5E&__tn__=%2CO%2CP-R 

17.12.21 Молодих науковців НУК імені адмірала Макарова відзначили 

преміями Президента України. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44918146475979

69?__cft__[0]=AZWmOV31VPJ

Cgse_sJybvL6GqCMbBDVJQGc

oF1t7j5gwM5uXGDXO2GlCw_6

S770afkR5WTLjmuCKv0oNZztb

PoPpl3Ir_A1_XI54THEHn3oc9n

vUM2QKdkg3olsJ65UL3m1Ms8

G1p9ajvNJdhKZAnFneNDKd8S

T-

_grElYyUZHbxTFD5paFiJJ23In

UjCLd0E6I&__tn__=%2CO%2C

P-R 

17.12.21 Чоловіча команда НУК імені адмірала Макарова з баскетболу 

перемогла в ІІ етапі XVII Всеукраїнської Універсіади 2022. 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44920949642366

04?__cft__[0]=AZW-

3WqvJULtkCEzb-

FqDWzoE93emhxpax9gzWY3lez

_9shD1I4ymM4Htn1bSRouw7Ru

NLiDFhBHraKyufpsUqiiQStDOc

ksKhL6SFaA-

0qm9YCOFcRG_HHCjVc5Rkb7

xT5tbCA6oRbrdb9hXWl2EH0ws

xacqRH4nLdjmY6ygBCyqOBOJ

ByrxhLvLieOV_Jg6tg&__tn__=

%2CO%2CP-R 

18.12.21 Вітаємо усіх іноземних студентів в родині НУК https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/44934071607720

51?__cft__[0]=AZX2qmefFPZV

47WLv4gzcBxlW4h3BZ-

u4YVR0HpR9cnw4HWDsUMug

HpyKVw7KQIhQmQi9XM_puO

85KC2vkHljsM8Wlpb55uKJfjPk

qwWopDND6LZfYvF826A_ZfB

w17X002rnF0iuJYDrJq6sfg-

U79swu5ugwrv25lKr4Ttlv2avHt

7hs-XZ0rPGmdWJkq8MyOfV-

UCoav-HdyiGyv-

VIBf53LDEUTQrcspvrez3YruoQ

&__tn__=%2CO%2CP-R 

https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4488148557964578?__cft__%5B0%5D=AZVJ2ju8a7Fnx8upj0jfeEoR3wbdpIL4poySyl6Xski1BN75K3JzijSE3_RjRce7YlWS_5dwoCrlbR9GJ6Qbaf0FKZ14zbQCbKYDPaU59TycqXI8PBcRRn7V5aTs7OXI6ICQzs6X5ESXJ0gbtjPeOsuDKuCWTb7t3EobEvwXZ55f5N6Zk2ElmgWn0M11WqFrY5E&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4488148557964578?__cft__%5B0%5D=AZVJ2ju8a7Fnx8upj0jfeEoR3wbdpIL4poySyl6Xski1BN75K3JzijSE3_RjRce7YlWS_5dwoCrlbR9GJ6Qbaf0FKZ14zbQCbKYDPaU59TycqXI8PBcRRn7V5aTs7OXI6ICQzs6X5ESXJ0gbtjPeOsuDKuCWTb7t3EobEvwXZ55f5N6Zk2ElmgWn0M11WqFrY5E&__tn__=%2CO%2CP-R
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https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4488148557964578?__cft__%5B0%5D=AZVJ2ju8a7Fnx8upj0jfeEoR3wbdpIL4poySyl6Xski1BN75K3JzijSE3_RjRce7YlWS_5dwoCrlbR9GJ6Qbaf0FKZ14zbQCbKYDPaU59TycqXI8PBcRRn7V5aTs7OXI6ICQzs6X5ESXJ0gbtjPeOsuDKuCWTb7t3EobEvwXZ55f5N6Zk2ElmgWn0M11WqFrY5E&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4488148557964578?__cft__%5B0%5D=AZVJ2ju8a7Fnx8upj0jfeEoR3wbdpIL4poySyl6Xski1BN75K3JzijSE3_RjRce7YlWS_5dwoCrlbR9GJ6Qbaf0FKZ14zbQCbKYDPaU59TycqXI8PBcRRn7V5aTs7OXI6ICQzs6X5ESXJ0gbtjPeOsuDKuCWTb7t3EobEvwXZ55f5N6Zk2ElmgWn0M11WqFrY5E&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4488148557964578?__cft__%5B0%5D=AZVJ2ju8a7Fnx8upj0jfeEoR3wbdpIL4poySyl6Xski1BN75K3JzijSE3_RjRce7YlWS_5dwoCrlbR9GJ6Qbaf0FKZ14zbQCbKYDPaU59TycqXI8PBcRRn7V5aTs7OXI6ICQzs6X5ESXJ0gbtjPeOsuDKuCWTb7t3EobEvwXZ55f5N6Zk2ElmgWn0M11WqFrY5E&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4488148557964578?__cft__%5B0%5D=AZVJ2ju8a7Fnx8upj0jfeEoR3wbdpIL4poySyl6Xski1BN75K3JzijSE3_RjRce7YlWS_5dwoCrlbR9GJ6Qbaf0FKZ14zbQCbKYDPaU59TycqXI8PBcRRn7V5aTs7OXI6ICQzs6X5ESXJ0gbtjPeOsuDKuCWTb7t3EobEvwXZ55f5N6Zk2ElmgWn0M11WqFrY5E&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4488148557964578?__cft__%5B0%5D=AZVJ2ju8a7Fnx8upj0jfeEoR3wbdpIL4poySyl6Xski1BN75K3JzijSE3_RjRce7YlWS_5dwoCrlbR9GJ6Qbaf0FKZ14zbQCbKYDPaU59TycqXI8PBcRRn7V5aTs7OXI6ICQzs6X5ESXJ0gbtjPeOsuDKuCWTb7t3EobEvwXZ55f5N6Zk2ElmgWn0M11WqFrY5E&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4488148557964578?__cft__%5B0%5D=AZVJ2ju8a7Fnx8upj0jfeEoR3wbdpIL4poySyl6Xski1BN75K3JzijSE3_RjRce7YlWS_5dwoCrlbR9GJ6Qbaf0FKZ14zbQCbKYDPaU59TycqXI8PBcRRn7V5aTs7OXI6ICQzs6X5ESXJ0gbtjPeOsuDKuCWTb7t3EobEvwXZ55f5N6Zk2ElmgWn0M11WqFrY5E&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4488148557964578?__cft__%5B0%5D=AZVJ2ju8a7Fnx8upj0jfeEoR3wbdpIL4poySyl6Xski1BN75K3JzijSE3_RjRce7YlWS_5dwoCrlbR9GJ6Qbaf0FKZ14zbQCbKYDPaU59TycqXI8PBcRRn7V5aTs7OXI6ICQzs6X5ESXJ0gbtjPeOsuDKuCWTb7t3EobEvwXZ55f5N6Zk2ElmgWn0M11WqFrY5E&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/infocenterNUK/posts/4491814647597969?__cft__%5B0%5D=AZWmOV31VPJCgse_sJybvL6GqCMbBDVJQGcoF1t7j5gwM5uXGDXO2GlCw_6S770afkR5WTLjmuCKv0oNZztbPoPpl3Ir_A1_XI54THEHn3oc9nvUM2QKdkg3olsJ65UL3m1Ms8G1p9ajvNJdhKZAnFneNDKd8ST-_grElYyUZHbxTFD5paFiJJ23InUjCLd0E6I&__tn__=%2CO%2CP-R
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21.12.21 Чотири молодих вчених НУК імені адмірала Макарова 

здобули Премії Верховної Ради України" 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/45060199595107

71?__cft__[0]=AZXgbAiqHg7-

lrKNLuWrQCXS7VepsZUvcYh3

2YsC9kVGsmWJlBZw0woZ7R3

AIychNs9EtWXADPdDjVD-

h1cZKAZLHXrTP31Hhw9jF4FL

wXyjKd3iERX-

_oFNfE6LPqTovLy4vwLoVd5Zi

uaFeCcZmzVVzWSVQ4FhLqC

QYM1_j1S35jf2qGpQ_9LolqlQ5

3FF95E&__tn__=%2CO%2CP-R 

23.12.21 З подарунками і гарним настроєм завітали до вихованців 

Первомайського реабілітаційного центру студенти 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/45104194357374

90?__cft__[0]=AZWMCKwD8O

ycsqt6m8qwLLO8XpC28WkQ81

E-

YFGD7rB5illr8AnWcrvipqCWvq

5H_e6RqL-

SsFPaDWUXPV0YLX5XmHb0

YhugQs6f_HXxZHokPdSbfAMa

dWvGE-

lW2JNXXz5i_aWyJzDHG6VI5s

CkpU75Iz87fcKI1sEqstWnhymg

56aVq5Pu9IuAr4lmGtIyF0XG_1

Rdk9TdXWmNoPog-

Nv6LdrW6Yf06s5KetYzp4do8Q

&__tn__=%2CO%2CP-R 

23.12.21 В НУК імені адмірала Макарова олімпієць Ігор Цвєтов 

захистив кваліфікаційну роботу магістра 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/45165621317898

87?__cft__[0]=AZV1fq-

AD3HRY4MxDxqs-

4f7EJMLTmCFjIqmlLsUr3w87C

kHWVmUvTmFqLyNOw_oDCk

CZ5aH7mxg1w73OlBv7SQhR_R

moNqaZYoaGSmrrDivLwLFaY

XVHebb7mL117RYl-

ucxhy0q6UzA3GQm6MfGP-

Kn5Wy-

e7Kr1RmR29UvWi0pfNAzs0yC

RPY0WFZkoqcsVs&__tn__=%2

CO%2CP-R 

23.12.21 Сьогодні відбулась перша частина урочистого нагородження https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/45194014248392

91?__cft__[0]=AZUnp4kb2RDJ1

5pYZY6pRFkJS6Q0WeKtHvn6S

hG4lD0oB7C5_rfHtLmGmvy8yd

TbZcWHAaloxQYVTSVL8jlPB

T88VtaRL7al1sb-pvT47-

5jt7ZqiKj5jgxoQaiRmLLzyATbP

6J671pfDftxMG2VRjxWmHZcd

h1rwuIOmqaYDnpIA9qOSMQD

91k3ioBuiIdSydCTC2UJ3nYHz

Y9YFliGpLdr&__tn__=%2CO%

2CP-R 
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23.12.21 Юні біологи Миколаївського зоопарку прийняли участь у 

конкурсі екомалюнків «Збережемо Чорне море для нащадків» 

https://www.facebook.com/infoce

nterNUK/posts/45194028215058

18?__cft__[0]=AZWQgJfIRTjCB

5lfZLeh7ysOkQzBoGSaX8KCE

wgNnQ-4Od395-

Jh3nj2ZGE0315Vq8jyBK7igYL5

fVv63aRp2mHmKruAV07T8LIh

MRDhgOkUlS-

vc09i2B_JrSlE8R4CHCR6XXZP

pCIOBaC9FIqqdZZsiU7lYJ6nQb

D2x_12P1p-

yO2tjapDfT_ufvSHdb-

XhyIvMlCeL1sKUSDIinD9ARY

OqRxFo2d94MwOctwVN8cnNw

&__tn__=%2CO%2CP-R 

24.12.21 Студенти та викладачі НУК імені адмірала Макарова до 

різдвяних свят приготували подарунки для вихованців шкіл-

інтернатів 

https://www.facebook.com/plugin

s/post.php?href=https%3A%2F%

2Fwww.facebook.com%2Finfoce

nterNUK%2Fposts%2F45240717

74372256&show_text=true&widt

h=500" width="500" 

height="824" 

style="border:none;overflow:hidd

en" scrolling="no" 

frameborder="0" 

allowfullscreen="true" 

allow="autoplay; clipboard-write; 

encrypted-media; picture-in-

picture; web-share"  
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26 травня 1871 року народився Іван Степанович Некрасов http://www.nuos.edu.ua/nuk-

vidznachaie-150-rokiv-vid-dnya-

narodzhennya-zasnovnika-

tehnichnoi-osviti-v-mikolaievi/   
Міжнародний науково-методичний семінар “Україна і 

Білорусь: історія та сучасність 

http://www.nuos.edu.ua/mizhnaro

dnij-naukovo-metodichnij-

seminar-ukraina-i-bilorus-

istoriya-ta-suchasnist/   
26 травня 1871 року народився Іван Степанович Некрасов http://www.nuos.edu.ua/nuk-

vidznachaie-150-rokiv-vid-dnya-

narodzhennya-zasnovnika-

tehnichnoi-osviti-v-mikolaievi/   
17 травня у Миколаївському міському центрі підтримки 

внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО відбулась 

зустріч студентів НУК ім. адмірала Макарова спеціальності 

“Психологія” із досвідченими фахівцями закладу. 

http://www.nuos.edu.ua/zustrich-

studentiv-nuk-iz-centrom-

pidtrimki-vnutrishno-

peremishhenih-osib-ta-veteraniv-

ato/  
Зіркові майстри минулого та обдарована молодь НУК http://www.nuos.edu.ua/zirkovi-

majstri-minulogo-ta-obdarovana-

sportivna-molod-nuk/  
54 роки славетному клубу Корабел http://www.nuos.edu.ua/54-roki-

slavetnomu-klubu-korabel/  
27 июня 2021 года Департаменту дизайна НУК исполняется 

20 года. 

http://www.nuos.edu.ua/departam

ent-dizajna-nuk-im-admirala-

makarova-otmechaet-20-letnij-

jubilej/  
28-ма Екологічна регата імені Сергія Шаповалова «Кубок 

Кінбурнської коси» 2021 

http://www.nuos.edu.ua/28-ma-

ekologichna-regata-imeni-

sergiya-shapovalova-kubok-

kinburnskoi-kosi-2021/ 
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Приймальна комісія НУК вітає майбутніх студентів! http://www.nuos.edu.ua/prijmalna

-komisiya-nuk-vitaie-majbutnih-

studentiv/  
У НУК ім. адмірала Макарова відбувся випуск студентів 

спеціальності “Фізична культура і спорт” за спеціалізацією 

олімпійський та професійний спорт. 

http://www.nuos.edu.ua/vipusk-

studentiv-specialnosti-fizichna-

kultura-i-sport-za-

specializaciieju-olimpijskij-ta-

profesijnij-sport-nuk/  
Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня 

Конституції 

http://www.nuos.edu.ua/sergij-

slobodyan-otrimav-pochesne-

zvannya-zasluzhenij-pracivnik-

osviti-ukraini/  
Акредитація ОНП «Суднобудування» http://www.nuos.edu.ua/akreditac

iya-osvitno-naukovoi-programi-

sudnobuduvannya/   
Співробітництво НУК із Миколаївською митницею http://www.nuos.edu.ua/spivrobit

nictvo-nuk-iz-mikolaivskoju-

mitniceju/   
ТОВ Миколаївський глинозмений завод http://www.nuos.edu.ua/spivrobit

nictvo-nuk-iz-tov-mikolaivskij-

glinozemnij-zavod/  
Спвіробітництво НУК із ДНДЕКЦ http://www.nuos.edu.ua/spivrobit

nictvo-nuk-iz-dndekc/  
Науковці сприяють вирішенню транспортних проблем міста  http://www.nuos.edu.ua/naukovci

-nuk-spriyajut-virishennju-

transportnoi-problemi-mista/   
Участь НУК у робочій групі Міської ради http://www.nuos.edu.ua/uchast-

nuk-u-robochij-grupi-miskoi-radi/   
Інструктори навчально-тренінгового центру https://nuos.edu.ua/instruktori-

navchalno-treningovogo-centru-

shvidka-dopomoga-isnujuchogo-

na-bazi-nuk-im-admirala-

makarova-do-dnya-nezalezhnosti-

ukraini-navchali-vsih-ohochih-

osnovam-pershoi-domedichnoi-

dopomogi/   
Команда #DigEco Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова #НУК вітає всіх з 

Днем українського прапору і Днем незалежності України!  

https://nuos.edu.ua/komanda-

digeco-nuk-z-oficijnim-vizitom-

u-respublici-litva/  
Університет став одним з 5 пілотних вишів країни на базі 

якого буде досліджено корупційні ризики та розроблено 

механізми їх мінімізації у закладах вищої освіти. 

https://nuos.edu.ua/mikolaiv-stav-

odnim-z-5-mist-ukraini-de-

doslidzhuvatimut-korupcijni-

riziki-vishiv/  
Роман Павлик став бронзовим призером..  https://nuos.edu.ua/vipusknik-

nuk-imeni-admirala-makarova-

roman-pavlik-stav-bronzovim-

prizerom-paralimpijskih-igor-u-

tokio/  
Ігорь Цвєтов здобув срібну медаль  https://nuos.edu.ua/student-nuk-

imeni-admirala-makarova-igor-

cvietov-zdobuv-sribnu-medal-na-

paralimpijskih-igrah-v-tokio/  
В НУК розробляється унікальна економічна лабораторія  https://nuos.edu.ua/v-nuk-im-

admirala-makarova-

rozroblyaietsya-unikalna-persha-

na-pivdni-ukraini-ekonomichna-

laboratoriya/  
Сім футів під кілем https://nuos.edu.ua/sim-futiv-pid-

kilem-v-mikolaievi-vidbulas-

svyatkova-hoda-ta-urochiste-

posvyachennya-studentiv-nuk-

imeni-admirala-makarova-2/  
Лауреати премії Генетичний код України https://nuos.edu.ua/nuk-imeni-

admirala-makarova-i-profesor-

universitetu-stali-laureatami-

premii-genetichnij-kod-ukraini-i-
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https://nuos.edu.ua/student-nuk-imeni-admirala-makarova-igor-cvietov-zdobuv-sribnu-medal-na-paralimpijskih-igrah-v-tokio/
https://nuos.edu.ua/student-nuk-imeni-admirala-makarova-igor-cvietov-zdobuv-sribnu-medal-na-paralimpijskih-igrah-v-tokio/
https://nuos.edu.ua/student-nuk-imeni-admirala-makarova-igor-cvietov-zdobuv-sribnu-medal-na-paralimpijskih-igrah-v-tokio/
https://nuos.edu.ua/v-nuk-im-admirala-makarova-rozroblyaietsya-unikalna-persha-na-pivdni-ukraini-ekonomichna-laboratoriya/
https://nuos.edu.ua/v-nuk-im-admirala-makarova-rozroblyaietsya-unikalna-persha-na-pivdni-ukraini-ekonomichna-laboratoriya/
https://nuos.edu.ua/v-nuk-im-admirala-makarova-rozroblyaietsya-unikalna-persha-na-pivdni-ukraini-ekonomichna-laboratoriya/
https://nuos.edu.ua/v-nuk-im-admirala-makarova-rozroblyaietsya-unikalna-persha-na-pivdni-ukraini-ekonomichna-laboratoriya/
https://nuos.edu.ua/v-nuk-im-admirala-makarova-rozroblyaietsya-unikalna-persha-na-pivdni-ukraini-ekonomichna-laboratoriya/
https://nuos.edu.ua/sim-futiv-pid-kilem-v-mikolaievi-vidbulas-svyatkova-hoda-ta-urochiste-posvyachennya-studentiv-nuk-imeni-admirala-makarova-2/
https://nuos.edu.ua/sim-futiv-pid-kilem-v-mikolaievi-vidbulas-svyatkova-hoda-ta-urochiste-posvyachennya-studentiv-nuk-imeni-admirala-makarova-2/
https://nuos.edu.ua/sim-futiv-pid-kilem-v-mikolaievi-vidbulas-svyatkova-hoda-ta-urochiste-posvyachennya-studentiv-nuk-imeni-admirala-makarova-2/
https://nuos.edu.ua/sim-futiv-pid-kilem-v-mikolaievi-vidbulas-svyatkova-hoda-ta-urochiste-posvyachennya-studentiv-nuk-imeni-admirala-makarova-2/
https://nuos.edu.ua/sim-futiv-pid-kilem-v-mikolaievi-vidbulas-svyatkova-hoda-ta-urochiste-posvyachennya-studentiv-nuk-imeni-admirala-makarova-2/
https://nuos.edu.ua/nuk-imeni-admirala-makarova-i-profesor-universitetu-stali-laureatami-premii-genetichnij-kod-ukraini-i-potrapili-v-top-100-brendiv-i-ljudej-yakimi-pishaietsya-kraina/
https://nuos.edu.ua/nuk-imeni-admirala-makarova-i-profesor-universitetu-stali-laureatami-premii-genetichnij-kod-ukraini-i-potrapili-v-top-100-brendiv-i-ljudej-yakimi-pishaietsya-kraina/
https://nuos.edu.ua/nuk-imeni-admirala-makarova-i-profesor-universitetu-stali-laureatami-premii-genetichnij-kod-ukraini-i-potrapili-v-top-100-brendiv-i-ljudej-yakimi-pishaietsya-kraina/
https://nuos.edu.ua/nuk-imeni-admirala-makarova-i-profesor-universitetu-stali-laureatami-premii-genetichnij-kod-ukraini-i-potrapili-v-top-100-brendiv-i-ljudej-yakimi-pishaietsya-kraina/
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potrapili-v-top-100-brendiv-i-

ljudej-yakimi-pishaietsya-kraina/   
Бізнес фестиваль в Естонії  https://nuos.edu.ua/studenti-i-

vikladach-nuk-imeni-admirala-

makarova-vzyali-uchast-u-

prestizhnomu-biznes-festivali-

startup-day-v-estonii/   
Посвята в студенти НУК https://nuos.edu.ua/posvyata-v-

studenti-nuk-2021/  
День кар'єри ЄС https://nuos.edu.ua/den-kar-ieri-

ies-v-m-mikolaiv-21-23-

veresnya-2021-roku/  
Причорноморські публічно-правові читання  https://nuos.edu.ua/v-nuk-imeni-

admirala-makarova-projshla-

tradicijna-mizhnarodna-

konferenciya-prichornomorski-

publichno-pravovi-chitannya/   
Дні кар'єри ЄС в НУК  https://nuos.edu.ua/dni-kar-ieri-v-

nuk/  
Проф розвиток та європейська інтеграція https://nuos.edu.ua/u-nuk-

projshla-panelna-diskusiya-na-

temu-profesijnij-rozvitok-ta-

ievropejska-integraciya/   
Вітаємо студентів-переможців поїздки до Польщі! https://nuos.edu.ua/vitaiemo-

studentiv-peremozhciv-poizdki-

do-polshhi/  
У Миколаєві з 25 по 26 вересня відбулась традиційна регата 

на Кубок адмірала Степана Макарова. 

https://nuos.edu.ua/u-mikolaievi-

zavershilasya-28-a-tradicijna-

regata-na-kubok-admirala-

stepana-makarova/   
Студенти екологи   відвідали з екскурсією очисні споруди 

каналізації і водопроводу МКП «Миколаївводоканал». 

https://nuos.edu.ua/studenti-

ekologi-nuk-imeni-admirala-

makarova-vidvidali-mikolaivski-

ochisni-sporudi-i-oznajomilisya-

z-ih-tehnologichnim-procesom/   
«Інновації в суднобудуванні та океанотехниці». https://nuos.edu.ua/rozrobka-

novih-tipiv-suden-perspektivna-

galuz-dlya-universitetu-v-nuk-

imeni-admirala-makarova-

vidbulas-naukova-konferenciya-

innovacii-v-sudnobuduvanni-ta-

okeanotehnici/  
Викладачі НУК освоюють нові горизонти https://nuos.edu.ua/vikladachi-

nuk-osvojujut-novi-gorizonti/  
Навчально-науковий центр післядипломної освіти 

Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова підготував черговий випуск бухгалтерів. 

https://nuos.edu.ua/centr-

pislyadiplomnoi-osviti-nuk-

imeni-admirala-makarova-

pidgotuvav-chergovih-fahivciv-

buhgalteriv/  
Центр підтримки ВПО та ветеранів АТО https://nuos.edu.ua/nuk-imeni-

admirala-makarova-pidpisav-

dogovir-pro-spivpracju-z-miskim-

centrom-pidtrimki-vnutrishno-

peremishhenih-osib-ta-veteraniv-

ato-2/  
Конкурс студентських наукових робіт https://nuos.edu.ua/vpershe-v-

ukraini-na-bazi-nuk-imeni-

admirala-makarova-vidbudetsya-

konkurs-studentskih-naukovih-

robit-u-sferi-didzhitalizacii-

ekonomiki/   
День студента  https://nuos.edu.ua/vpershe-v-

ukraini-na-bazi-nuk-imeni-

admirala-makarova-vidbudetsya-

konkurs-studentskih-naukovih-

robit-u-sferi-didzhitalizacii-

ekonomiki/  

https://nuos.edu.ua/nuk-imeni-admirala-makarova-i-profesor-universitetu-stali-laureatami-premii-genetichnij-kod-ukraini-i-potrapili-v-top-100-brendiv-i-ljudej-yakimi-pishaietsya-kraina/
https://nuos.edu.ua/nuk-imeni-admirala-makarova-i-profesor-universitetu-stali-laureatami-premii-genetichnij-kod-ukraini-i-potrapili-v-top-100-brendiv-i-ljudej-yakimi-pishaietsya-kraina/
https://nuos.edu.ua/studenti-i-vikladach-nuk-imeni-admirala-makarova-vzyali-uchast-u-prestizhnomu-biznes-festivali-startup-day-v-estonii/
https://nuos.edu.ua/studenti-i-vikladach-nuk-imeni-admirala-makarova-vzyali-uchast-u-prestizhnomu-biznes-festivali-startup-day-v-estonii/
https://nuos.edu.ua/studenti-i-vikladach-nuk-imeni-admirala-makarova-vzyali-uchast-u-prestizhnomu-biznes-festivali-startup-day-v-estonii/
https://nuos.edu.ua/studenti-i-vikladach-nuk-imeni-admirala-makarova-vzyali-uchast-u-prestizhnomu-biznes-festivali-startup-day-v-estonii/
https://nuos.edu.ua/studenti-i-vikladach-nuk-imeni-admirala-makarova-vzyali-uchast-u-prestizhnomu-biznes-festivali-startup-day-v-estonii/
https://nuos.edu.ua/posvyata-v-studenti-nuk-2021/
https://nuos.edu.ua/posvyata-v-studenti-nuk-2021/
https://nuos.edu.ua/den-kar-ieri-ies-v-m-mikolaiv-21-23-veresnya-2021-roku/
https://nuos.edu.ua/den-kar-ieri-ies-v-m-mikolaiv-21-23-veresnya-2021-roku/
https://nuos.edu.ua/den-kar-ieri-ies-v-m-mikolaiv-21-23-veresnya-2021-roku/
https://nuos.edu.ua/v-nuk-imeni-admirala-makarova-projshla-tradicijna-mizhnarodna-konferenciya-prichornomorski-publichno-pravovi-chitannya/
https://nuos.edu.ua/v-nuk-imeni-admirala-makarova-projshla-tradicijna-mizhnarodna-konferenciya-prichornomorski-publichno-pravovi-chitannya/
https://nuos.edu.ua/v-nuk-imeni-admirala-makarova-projshla-tradicijna-mizhnarodna-konferenciya-prichornomorski-publichno-pravovi-chitannya/
https://nuos.edu.ua/v-nuk-imeni-admirala-makarova-projshla-tradicijna-mizhnarodna-konferenciya-prichornomorski-publichno-pravovi-chitannya/
https://nuos.edu.ua/v-nuk-imeni-admirala-makarova-projshla-tradicijna-mizhnarodna-konferenciya-prichornomorski-publichno-pravovi-chitannya/
https://nuos.edu.ua/dni-kar-ieri-v-nuk/
https://nuos.edu.ua/dni-kar-ieri-v-nuk/
https://nuos.edu.ua/u-nuk-projshla-panelna-diskusiya-na-temu-profesijnij-rozvitok-ta-ievropejska-integraciya/
https://nuos.edu.ua/u-nuk-projshla-panelna-diskusiya-na-temu-profesijnij-rozvitok-ta-ievropejska-integraciya/
https://nuos.edu.ua/u-nuk-projshla-panelna-diskusiya-na-temu-profesijnij-rozvitok-ta-ievropejska-integraciya/
https://nuos.edu.ua/u-nuk-projshla-panelna-diskusiya-na-temu-profesijnij-rozvitok-ta-ievropejska-integraciya/
https://nuos.edu.ua/vitaiemo-studentiv-peremozhciv-poizdki-do-polshhi/
https://nuos.edu.ua/vitaiemo-studentiv-peremozhciv-poizdki-do-polshhi/
https://nuos.edu.ua/vitaiemo-studentiv-peremozhciv-poizdki-do-polshhi/
https://nuos.edu.ua/u-mikolaievi-zavershilasya-28-a-tradicijna-regata-na-kubok-admirala-stepana-makarova/
https://nuos.edu.ua/u-mikolaievi-zavershilasya-28-a-tradicijna-regata-na-kubok-admirala-stepana-makarova/
https://nuos.edu.ua/u-mikolaievi-zavershilasya-28-a-tradicijna-regata-na-kubok-admirala-stepana-makarova/
https://nuos.edu.ua/u-mikolaievi-zavershilasya-28-a-tradicijna-regata-na-kubok-admirala-stepana-makarova/
https://nuos.edu.ua/studenti-ekologi-nuk-imeni-admirala-makarova-vidvidali-mikolaivski-ochisni-sporudi-i-oznajomilisya-z-ih-tehnologichnim-procesom/
https://nuos.edu.ua/studenti-ekologi-nuk-imeni-admirala-makarova-vidvidali-mikolaivski-ochisni-sporudi-i-oznajomilisya-z-ih-tehnologichnim-procesom/
https://nuos.edu.ua/studenti-ekologi-nuk-imeni-admirala-makarova-vidvidali-mikolaivski-ochisni-sporudi-i-oznajomilisya-z-ih-tehnologichnim-procesom/
https://nuos.edu.ua/studenti-ekologi-nuk-imeni-admirala-makarova-vidvidali-mikolaivski-ochisni-sporudi-i-oznajomilisya-z-ih-tehnologichnim-procesom/
https://nuos.edu.ua/studenti-ekologi-nuk-imeni-admirala-makarova-vidvidali-mikolaivski-ochisni-sporudi-i-oznajomilisya-z-ih-tehnologichnim-procesom/
https://nuos.edu.ua/rozrobka-novih-tipiv-suden-perspektivna-galuz-dlya-universitetu-v-nuk-imeni-admirala-makarova-vidbulas-naukova-konferenciya-innovacii-v-sudnobuduvanni-ta-okeanotehnici/
https://nuos.edu.ua/rozrobka-novih-tipiv-suden-perspektivna-galuz-dlya-universitetu-v-nuk-imeni-admirala-makarova-vidbulas-naukova-konferenciya-innovacii-v-sudnobuduvanni-ta-okeanotehnici/
https://nuos.edu.ua/rozrobka-novih-tipiv-suden-perspektivna-galuz-dlya-universitetu-v-nuk-imeni-admirala-makarova-vidbulas-naukova-konferenciya-innovacii-v-sudnobuduvanni-ta-okeanotehnici/
https://nuos.edu.ua/rozrobka-novih-tipiv-suden-perspektivna-galuz-dlya-universitetu-v-nuk-imeni-admirala-makarova-vidbulas-naukova-konferenciya-innovacii-v-sudnobuduvanni-ta-okeanotehnici/
https://nuos.edu.ua/rozrobka-novih-tipiv-suden-perspektivna-galuz-dlya-universitetu-v-nuk-imeni-admirala-makarova-vidbulas-naukova-konferenciya-innovacii-v-sudnobuduvanni-ta-okeanotehnici/
https://nuos.edu.ua/rozrobka-novih-tipiv-suden-perspektivna-galuz-dlya-universitetu-v-nuk-imeni-admirala-makarova-vidbulas-naukova-konferenciya-innovacii-v-sudnobuduvanni-ta-okeanotehnici/
https://nuos.edu.ua/rozrobka-novih-tipiv-suden-perspektivna-galuz-dlya-universitetu-v-nuk-imeni-admirala-makarova-vidbulas-naukova-konferenciya-innovacii-v-sudnobuduvanni-ta-okeanotehnici/
https://nuos.edu.ua/vikladachi-nuk-osvojujut-novi-gorizonti/
https://nuos.edu.ua/vikladachi-nuk-osvojujut-novi-gorizonti/
https://nuos.edu.ua/centr-pislyadiplomnoi-osviti-nuk-imeni-admirala-makarova-pidgotuvav-chergovih-fahivciv-buhgalteriv/
https://nuos.edu.ua/centr-pislyadiplomnoi-osviti-nuk-imeni-admirala-makarova-pidgotuvav-chergovih-fahivciv-buhgalteriv/
https://nuos.edu.ua/centr-pislyadiplomnoi-osviti-nuk-imeni-admirala-makarova-pidgotuvav-chergovih-fahivciv-buhgalteriv/
https://nuos.edu.ua/centr-pislyadiplomnoi-osviti-nuk-imeni-admirala-makarova-pidgotuvav-chergovih-fahivciv-buhgalteriv/
https://nuos.edu.ua/centr-pislyadiplomnoi-osviti-nuk-imeni-admirala-makarova-pidgotuvav-chergovih-fahivciv-buhgalteriv/
https://nuos.edu.ua/nuk-imeni-admirala-makarova-pidpisav-dogovir-pro-spivpracju-z-miskim-centrom-pidtrimki-vnutrishno-peremishhenih-osib-ta-veteraniv-ato-2/
https://nuos.edu.ua/nuk-imeni-admirala-makarova-pidpisav-dogovir-pro-spivpracju-z-miskim-centrom-pidtrimki-vnutrishno-peremishhenih-osib-ta-veteraniv-ato-2/
https://nuos.edu.ua/nuk-imeni-admirala-makarova-pidpisav-dogovir-pro-spivpracju-z-miskim-centrom-pidtrimki-vnutrishno-peremishhenih-osib-ta-veteraniv-ato-2/
https://nuos.edu.ua/nuk-imeni-admirala-makarova-pidpisav-dogovir-pro-spivpracju-z-miskim-centrom-pidtrimki-vnutrishno-peremishhenih-osib-ta-veteraniv-ato-2/
https://nuos.edu.ua/nuk-imeni-admirala-makarova-pidpisav-dogovir-pro-spivpracju-z-miskim-centrom-pidtrimki-vnutrishno-peremishhenih-osib-ta-veteraniv-ato-2/
https://nuos.edu.ua/nuk-imeni-admirala-makarova-pidpisav-dogovir-pro-spivpracju-z-miskim-centrom-pidtrimki-vnutrishno-peremishhenih-osib-ta-veteraniv-ato-2/
https://nuos.edu.ua/vpershe-v-ukraini-na-bazi-nuk-imeni-admirala-makarova-vidbudetsya-konkurs-studentskih-naukovih-robit-u-sferi-didzhitalizacii-ekonomiki/
https://nuos.edu.ua/vpershe-v-ukraini-na-bazi-nuk-imeni-admirala-makarova-vidbudetsya-konkurs-studentskih-naukovih-robit-u-sferi-didzhitalizacii-ekonomiki/
https://nuos.edu.ua/vpershe-v-ukraini-na-bazi-nuk-imeni-admirala-makarova-vidbudetsya-konkurs-studentskih-naukovih-robit-u-sferi-didzhitalizacii-ekonomiki/
https://nuos.edu.ua/vpershe-v-ukraini-na-bazi-nuk-imeni-admirala-makarova-vidbudetsya-konkurs-studentskih-naukovih-robit-u-sferi-didzhitalizacii-ekonomiki/
https://nuos.edu.ua/vpershe-v-ukraini-na-bazi-nuk-imeni-admirala-makarova-vidbudetsya-konkurs-studentskih-naukovih-robit-u-sferi-didzhitalizacii-ekonomiki/
https://nuos.edu.ua/vpershe-v-ukraini-na-bazi-nuk-imeni-admirala-makarova-vidbudetsya-konkurs-studentskih-naukovih-robit-u-sferi-didzhitalizacii-ekonomiki/
https://nuos.edu.ua/vpershe-v-ukraini-na-bazi-nuk-imeni-admirala-makarova-vidbudetsya-konkurs-studentskih-naukovih-robit-u-sferi-didzhitalizacii-ekonomiki/
https://nuos.edu.ua/vpershe-v-ukraini-na-bazi-nuk-imeni-admirala-makarova-vidbudetsya-konkurs-studentskih-naukovih-robit-u-sferi-didzhitalizacii-ekonomiki/
https://nuos.edu.ua/vpershe-v-ukraini-na-bazi-nuk-imeni-admirala-makarova-vidbudetsya-konkurs-studentskih-naukovih-robit-u-sferi-didzhitalizacii-ekonomiki/
https://nuos.edu.ua/vpershe-v-ukraini-na-bazi-nuk-imeni-admirala-makarova-vidbudetsya-konkurs-studentskih-naukovih-robit-u-sferi-didzhitalizacii-ekonomiki/
https://nuos.edu.ua/vpershe-v-ukraini-na-bazi-nuk-imeni-admirala-makarova-vidbudetsya-konkurs-studentskih-naukovih-robit-u-sferi-didzhitalizacii-ekonomiki/
https://nuos.edu.ua/vpershe-v-ukraini-na-bazi-nuk-imeni-admirala-makarova-vidbudetsya-konkurs-studentskih-naukovih-robit-u-sferi-didzhitalizacii-ekonomiki/
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«Юрист року Миколаївщини» https://nuos.edu.ua/juliya-

lomzhec-zaviduvachka-kafedri-

morskogo-ta-gospodarskogo-

prava-nuk-imeni-admirala-

makarova-otrimala-prestizhnu-

vidznaku-jurist-roku-

mikolaivshhini-2021-v-

nominacii-jurist-vikladach/  
Всеукраїнська конференція в НУК  https://nuos.edu.ua/vseukrainska-

konferenciya-v-nuk-imeni-

admirala-makarova-aktualni-

problemi-socialno-gumanitarnih-

nauk-perspektivi-ta-vikliki/   
Інститут комп’ютерних наук та управління проектами 

(ІКНУП) Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова відзначає своє 15-річчя. 

https://nuos.edu.ua/institut-komp-

juternih-nauk-ta-upravlinnya-

proektami-nuk-imeni-admirala-

makarova-vidznachiv-15-

richchya-konkursom-zi-

sportivnogo-programuvannya/   
15 грудня 2021 року відбулось нагородження іменною 

стипендією міського голови! 

https://nuos.edu.ua/nagorodzhenn

ya-imennoju-stipendiieju-

miskogo-golovi/   
День народження ННГІ https://nuos.edu.ua/den-

narodzhennya-nngi/   
За роботу «Інноваційні технології підвищення надійності, 

енергетичної ефективності та екологічності суднових 

енергетичних установок» нагороджені: 

https://nuos.edu.ua/molodih-

naukovciv-nuk-imeni-admirala-

makarova-vidznachili-premiyami-

prezidenta-ukraini/  
22 грудня в Гуманітарному інституті НУК захистив 

кваліфікаційну роботу магістра олімпійський призер, чемпіон 

Паралімпійських ігор 2016 і призер Паралімпійських ігор 

2020, чемпіон світу Ігор Цвєтов. 

https://nuos.edu.ua/v-nuk-imeni-

admirala-makarova-olimpiiec-

igor-cvietov-zahistiv-

kvalifikacijnu-robotu-magistra/  
Чотири молодих вчених НУК отримали Премії Верховної 

Ради 

https://nuos.edu.ua/chotiri-

molodih-vchenih-nuk-imeni-

admirala-makarova-zdobuli-

premii-verhovnoi-radi-ukraini/  
    

 
Телебачення   

30.06.2021 Півсотні яхт взяли участь в екологічній регаті ім С 

Шаповалова "Кубок Кінбурнської коси" 

https://youtu.be/aM9jGLkhIm4  

01.09.2021 Миколаївські ВИШі посвятили вступників у студенти https://www.youtube.com/watch?

v=lfRmZruwZh0&ab_channel=T

PKMAPT 

27.09.2021 В Миколаєві відбулась регата на кубок адмірала Макарова https://www.youtube.com/watch?

v=h9-

xc6e_hjI&ab_channel=TPKMAP

T 

11.10.2021 Миколаївські журналісти обговорили виклики в професії https://www.youtube.com/watch?

v=vS0oSVFgdAI&ab_channel=

%D0%A2%D0%A0%D0%9A%

D0%9D%D0%86%D0%A1-

%D0%A2%D0%92 

27.10.21 НУК ім. адмірала Макарова допомагатиме центру підтримки 

ВПО та ветеранів АТО 

https://www.youtube.com/watch?

v=wTPzIarmsZg  

21.10.21 День вакансій ЄС пройшов в НУК імені адмірала Макарова https://www.youtube.com/watch?

v=0FDcJkrPCXQ 

01.10.21 В НУК ім. адм. Макарова пройшла наукова конференція 

«Інновації в суднобудуванні та океанотехниці» 

https://www.youtube.com/watch?

v=jUCvUC4BAnA  

01.11.21 Об'єктив 1 11 21 Доцент НУК та ветеран російсько-

української війни про Музей АТО 

https://www.youtube.com/watch?

v=Kr-IX_c4FQc 

16.12.2021 НУК імені адмірала Макарова взяв участь у проєкті з 

виявлення корупційних ризиків 

https://www.youtube.com/watch?

v=nMzHDMIrxN4&ab_channel=

TPKMAPT 
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