
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

відповідає всім вимогам підготовки фахівців багаторівневої системи 

навчання і нараховує 7 навчальних корпусів із загальною площею 68366,7 м2: 

площа навчальних приміщень – 30734,28 м2, приміщень для науково-

педагогічних працівників – 7430,50 м2, комп’ютерних лабораторій – 

1065,07 м2, службових приміщень – 8475,58 м2, спортивних залів – 1271 м2, 

бібліотека площею 2227 м2. Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів – 

5140, у тому числі з виходом в Інтернет – 2475. 

Загальна площа приміщень, які використовуються в навчальному 

процесі, складає 30734,28 м2, а приміщення для занять студентів (лекційні, 

аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) становлять 28398,21 м2. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

забезпечує навчальний процес навчальними площами на весь термін 

навчання. 

Окрім того, університет має гуртожитки загальною площею 21825,3 м2, 

профілакторії та бази відпочинку – 4407,65 м2, їдальні та буфети – 797,1 м2, а 

також медичних пунктів – 66,6 м2, інших споруд – 18358,04 м2.. 

 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в 

освітньому процесі 

 
Адреса приміщення 

(навчальний корпус, 

гуртожиток, 

бібліотека,  спортивний 

зал тощо) 

Найменування 

власника майна 

Площа, кв. метрів Найменування та 

реквізити документа 

про право власності 

або оперативного 

управління, або 

користування 

1 2 3 4 

«Головний» 

навчальний корпус. 

Проспект Героїв 

України, 9. 

Державна 

власність, в 

оперативному 

управлінні НУК 

35848,4 Інформація з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно та 

Реєстру прав 

власності на 

нерухоме майно, 

Державного реєстру 

Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон 

відчуження об’єктів 

нерухомого майна 

щодо об’єкта 

нерухомого майна 

від  

15.03.2023 р. 

№ 325886850 



«Новий»  

навчальний корпус. 

Проспект 

Центральний, 3. 

Державна 

власність, в 

оперативному 

управлінні НУК 

10143,8 Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

про реєстрацію 

іншого речового 

права 

від 24.07.2017 р. 

№92638657 

 

«Старий» 

навчальний корпус. 

Вулиця Кузнецька, 5. 

Державна 

власність, в 

оперативному 

управлінні НУК 

13770,3 Інформація з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно та 

Реєстру прав 

власності на 

нерухоме майно, 

Державного реєстру 

Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон 

відчуження об’єктів 

нерухомого майна 

щодо об’єкта 

нерухомого майна 

від 22.02.2023 р. 

№ 323724700 

 

Гуманітарний 

інститут. 

Проспект Героїв 

України, 9а. 

Державна 

власність, в 

оперативному 

управлінні НУК 

5262,4 

 

Свідоцтво про право 

власності 

від 23.06.2001 р. 

№468 

 

Учбовий корпус. 

Вулиця Потьомкінська, 

138а. 

Державна 

власність, в 

оперативному 

управлінні НУК 

1573,6 Свідоцтво про право 

власності 

на нерухоме майно 

від 01.04.2005 р. ЯЯЯ 

№015533 

Фізкультурно-

оздоровчий комплекс. 

Проспект Героїв 

України, 11а. 

Державна 

власність, в 

оперативному 

управлінні НУК 

1164,8 Свідоцтво про право 

власності 

на нерухоме майно 

від 09.02.2005 р. ЯЯЯ 

№015580 

Водна станція. 

Вулиця Спортивна, 3. 

Державна 

власність, в 

оперативному 

управлінні НУК 

603,4 Інформація з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 

речового права 

від 30.09.2016 р. 

№69438749 
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