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ВІРНІ ТРАДИЦІЯМ…ДРУГИЙ РІК ДРУГОГО СТОЛІТТЯ НКІ/УДМТУ/НУК – 

РОБОТА В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ 

 

1.1. КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА РОЗВИТКУ НУК  
 

18 вересня 2022 року виповнилось 102 роки 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. 

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 
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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 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.  

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. За 102-

річну історію в університеті підготовлено біля 110 тисяч фахівців для 

вітчизняного і закордонного кораблебудування й інших галузей. 

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

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

бібліотека, відокремлені структурні підрозділи у Херсоні та Первомайську, 

Коледж корабелів та Первомайський коледж, Морехідна школа, навчально-

консультаційні центри у п’яти містах України та два закордонних, Морський 

ліцей ім. професора Александрова та Академія гардемаринів. В університеті 

навчаються біля 7000 студентів (молодший спеціаліст, бакалавр, магістр), 92 

аспіранти за програмами підготовки Ph.D та 5 докторантів. Студенська аудиторія 

університету налічує більше 1200 іноземних юнаків та дівчат з 17 країн світу. 
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Міжнародна співпраця 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, Чехії, 

Таджикистану, Туркменістану та інших країн світу. За даними МОН України у 

2022 році НУК посів 1 місце в країні серед закладів вищої освіти за кількістю 

іноземних студентів з КНР та Туркменістану, 3 місце – за кількістю студентів з 

Грузії, та увійшов до 20-ти ЗВО України, де навчаються найбільша кількість 

іноземців (до топ-10 серед технічних університетів).  

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, та співробітники й 

викладачі університету підвищувати кваліфікацію в відповідних державних 

силових структурах. Підводна техніка університету задіяна на виконання 

спеціальних завдань Військово-Морських Сил та Служби надзвичайних 

ситуацій.  

Навчально-виховний процес у НУК забезпечують 50 кафедр (та 5 

навчально-наукових центра), серед яких 42 є випусковими. Загальна кількість 

співробітників університету становить 1107 осіб, 489 чоловіків та 618 жінок. На 

кафедрах НУК працюють 413 (з них 397 штатних) педагогічних працівника, з 

яких 96 (з них 88 штатних) професорів, 71 (з них 65 штатних) докторів наук, 235 

(з них 230 штатних) кандидатів наук, 200 (з них 198 штатних) доцентів. 

Технічний та допоміжний персонал університету складає 710 осіб. В 

університеті працюють 7  лауреатів Державної премії України, 26 лауреатів 

премій Президента України і Верховної Ради для молодих вчених, 8 Заслужених 

діячів науки і техніки України, 3 заслужених працівника освіти України, 3 

Заслужених винахідника України, 2 Заслужених діяча мистецтв України, 2 

Заслужених тренера та працівника фізичної культури і спорту України, 2 

Заслужених працівника 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 

ім’ям – 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. 

Відомими в Україні та за її межами є 7 галузевих лабораторій та 6 науково-
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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, в яких створені умови для 

навчання, заняття спортом, підвищення рівня культури, наукового й 

інтелектуального розвитку, відпочинку. 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. 

 Ми пишаємося своїми видатними випускниками різних поколінь, серед 

яких видатні вчені, науковці, військовослужбовці – Герої України, керівники 

відомих підприємств, державні та громадські діячі, викладачі, 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 України, державні діячі, військовослужбовці, діячі 

мистецтва, культури та спорту: Бабаєв Георгій Матвійович, Волик Георгій 

Кононович, Ганькевич Анатолій Борисович; Єгоров Євгеній Павлович, Заботін 

Всеволод Федорович, Макаров Юрій Іванович, Просянкін Григорій Лазарович, 

Романчук Микола Павлович, Савченко Іван Михайлович, Цибань Микола 

Григорович, Чернишов Георгій Миколайович, Ковальов  Сергій Іванович - 

директора всесвітньо відомих суднобудівних та машинобудівних підприємств й 

заводів; 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 (ОВА), Меладзе Костянтин та Валерій, відомі музиканти; 

Харлан Ольга, Хомрова Олена, Абраменко Олександр - Олімпійські чемпіони; 

Цвєтов Ігор, дворазовий переможець літніх Паралімпійських ігор, Чибінєєв 

Валерій, Сергій Кузовков - військовослужбовці, Герої України та багато інш. 

 І сьогодні, на третьому році свого другого століття, не зважаючи на війну 

й агресію рф, 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. РОБОТА УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ АГРЕСІЇ РФ 

24 лютого 2022 року розпочалося широкомасштабне військове вторгнення 

росії в Україну. Війська рф обстрілюють і знищують ключові об’єкти 

інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських 

міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, 

авіабомб і балістичних ракет. 

З повномасштабним вторгненням росії в Україну, в умовах воєнного стану 

вже привичний режим дистанційного навчання ускладнився вимушеною 

евакуацією,  життям  під постійними обстрілами, відсутністю (або поганою 

якістю) зв’язку, світла, а також напруженою психологічною обстановкою 

студентів, кожен з яких опинився в різних обставинах. Серед викладачів та 

студентів НУК були й ті, хто залишився на тимчасово окупованій території, на 

території, де велись активні бойові дії, хто втратив домівку та рідних. Серед 

викладачів, співробітників і студентів НУК є і ті, хто з перших днів пішов 

захищати країну в лавах ЗСУ та територіальної оборони.  

В таких умовах виникла необхідність впроваджувати нові засоби та методи 

дистанційної освіти, адже  нарізним каменем постало питання формування 

якісного майбутнього фахівця для різних галузей.  Підготовка випускника 

бакалавра або магістра – виклик сьогодення, який потребує від науково-

педагогічного складу НУК максимальної перебудови й активізації своїх 

професійних якостей. 

НУК запровадив максимально можливі гнучкі умови роботи і навчання, 

поєднуючи синхронний та асинхронний режим, відео та аудіо матеріали, 

інтерактивні матеріали та презентації, а також організувавши на кожній ланці 

супровід студентів, які опинились в особливо складних умовах. 

З початком активних бойових дій ректором НУК було підготовлено і 

видано низку наказів щодо функціонування університету в умовах військового 

стану, проведено наради керівного складу університету, де прийнято відповідні 

рішення щодо проведення навчального процесу, безпеки викладачів, студентів і 

спвробітників, всіякої допомоги ЗСУ та владі держави у відбитті російської 

агресії. 

За період весни-осені 2022 року інфраструктуру Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова неодноразово було 

атаковано, обстріляно РСЗВ «Град», нанесено бомбові та ракетні удари. В 

березні та червні в декільках метрах від будівлі Нового корпусу було попадання 

снарядів системи «Град», в вересні бомбуванню підвергся яхт-клуб НУК, весь 

час під обстрілами ворожої артилерії і ракет знаходилась база відпочинку 

університету в м. Очаків, яку було частково зруйновано. 15 липня 2022 року по 

Головному корпусу НУК було нанесено удар з 5-ти ракет С-300 (три з них - 

пряме влучення в будівлі Головного корпусу). 10 жовтня 2022 року Головний 

корпус було повторно обстріляно з 2-ох ракет С-300 (обидві – пряме влучення). 

В результаті Головний корпус НУК було частково зруйновано, пошкоджено 

майже 80% приміщень й аудиторного фонду, пошкоджено до 85 % вікон й 70% 
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дверів, зруйновано десятки лабораторій і сотні одиниць комп’ютерної і офісної 

техніки, навчального обладнання. Значних пошкоджень зазнав корпус 

Гуманітарного інституту НУК та будівля котельної. 

Відокремлений структурний підрозділ університету у м. Херсоні- ХННІ 

НУК після його окупації було переміщено до Миколаєва, що було де-юро 

оформлено відповідними наказами МОН та НУК. Працівникам херсонського 

інституту надано всебічну підтримку. 

 

Особливості роботи університету в умовах військової російської 

агресії: 

- робота в умовах постійного стресу, повітряних тривог, бомбіжек та обстрілів; 

- руйнування Головного корпусу й інших об'єктів інфраструктури університету; 

- евакуація великої кількості викладачів та співробітників, в основному жінок, 

за кордон та у західні райони країни; евакуація іноземних студентів; 

- неможливість виконувати свої функціональні обов'язки й відповідне 

оформлення простою або відсторонення від роботи співробітників 

університету; 

-мобілізація працівників університету до лав ЗСУ; 

-робота співробітників університету волонтерами; 

- дистанційна форма навчання на протязі майже всього календарного року; 

- неможливість проведення масових заходів; 

-практична відсутність реальної, не віртуальної академічної мобільності 

студентів та викладачів; 

-від’їзд потенційних абітурієнтів та судентів за кордон та до вишів західної 

частини країни;  

- суттєве зменшення міжнародних контактів, візитів й обмінів; 

- обмеження щодо можливостей та вимог практичної підготовки студентів; 

- кадрові втрати викладачів та співробітників; 

- великий вплив військово-економічних проблем держави на фінансовий стан 

університету, зменшення темпів фінансування університету з боку держави, 

інфляція і суттєве підвищення цін на комунальні послуги; 

Також керівництвом університету було проведено відповідну 

адміністративну, організаційну, кадрову роботу щодо: 

• забезпечення функціонування ХННІ – де-юро переміщення ХННІ з 

тимчасово окупованої території до Миколаєва; 

• створення резервних баз для оперативного управління та адміністрування 

університету  в інших містах України; 

• створення та роботи Гуманітарного Штабу НУК – нова функція 

університету в умовах війни; 
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• організації постійно діючого інформаційно-адміністративного центру – 

«Вчена Рада+»; 

• організації добровільної мужньої праці викладачів, студентів і 

співробітників університету на толоках по ліквідації наслідків ракетних 

обстрілів ГК НУК; 

• успішного завершення вступної компанії до НУК  в умовах війни; 

• утримання позитивної динаміки чисельності іноземних студентів НУК й 

виконання усіх міжнародних зобов'язань університету; 

• налагодженні стійкої роботи усіх підрозділів університету після руйнувань 

Головного корпусу НУК. 

 

НУК у час військового стану, знаходячись у прифронтовому місті 

Миколаєві, жодної доби не зупиняв свою роботу! 

 

Евакуація іноземних студентів університету в березні 2022 року 
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Весняні «подарунки» університету від рф 

 

 
 

15 липня 2022 року. 7:52 ранку… ракетний удар по Головному корпусу 

НУК 
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Наслідки ракетних ударів 15 липня та 10 жовтня 2922 по Головному 

корпусу НУК 
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1.3 КЕРІВНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

 

Трушляков Євген Іванович, ректор Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

(НУК), доктор технічних наук, доцент, професор НУК.  

Вся трудова та науково-педагогічна діяльність Є.І. 

Трушлякова пов’язана з Національним університетом 

кораблебудування імені адмірала Макарова. В 1986 р. з 

відзнакою закінчив Миколаївський кораблебудівний 

інститут за спеціальністю “Холодильні та компресорні 

машини і установки”. Кандидат технічних наук з 1994 року, 

доктор технічних наук з 2021 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 призначено 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 форумах, в тому числі в 

таких країнах, як США, Китай, Чехія, Італія, Польща, Німеччина, Франція, 

Грузія. Має біля 150 наукових та науково-методичних публікацій. Автор трьох 

навчальних посібників, чотирьох підручників з відповідним грифом 

Міністерства освіти і науки України, у тому числі підручника «Суднова 
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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 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 в Університеті науки та технологій 

провінції Цзянсу (КНР). Науковий керівник декількох  міжнародних освітніх та 

науково-технічних проектів. 

Приймає активну участь в організаційно-громадській та патріотичній 

роботі, зокрема в діяльності українського Фулбрайтівського кола, академік 

Міжнародної Академії Холоду, Міжнародної Академії Менеджменту та 

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 Таджикистану». 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 
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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. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 
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2.1. СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НУК 

ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 

9001:2015 

З 7 по 9 грудня 2022 року університет успішно пройшов другий наглядовий 

аудит 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 було успішно 

реалізовано третій цикл сертифікації НУК.  

Позитивний висновок, щодо функціонування системи надав аудитор 

компанії «БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН УКРАЇНА» Руадзе Сергій 

Олексійович. 

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».  
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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 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, 
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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 Міжнародного Кодексу 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. 

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); 
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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 

В структурних підрозділах НУК ім. адмірала Макарова станом на 01.10.2022 

р. розподіл контингенту студентів за формою фінансування та освітнім рівнем 

має вигляд, наведений в табл. 1. 

Таблиця 1 – Розподіл контингенту студентів за формою фінансування та 

освітнім рівнем (станом на 01.10.2022 року) 

 

Аналіз підсумкових контрольних заходів 2022 року показав, що показники 

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

не перевищує 10% (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Динаміка абсолютної успішності (% ) у 2020–2022 рр. 

Категорія, що навчається 
Рік 

2020 2021 2022 

Студенти денного відділення 62,7 59,4 62,3 

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 2020–

2022 рр. наведено у табл. 3. 
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Таблиця 3 – Динаміка зміни якісних показників успішності студентів  у 

2020–2022 рр., (%)  

Категорія, що навчається 
Рік 

2020 2021 2022 

Студенти денного відділення 37,3 34,3 37,5 

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 2022/2023 навчальному році за видатні успіхи у навчанні були 

рекомендовані для призначення іменних академічних стипендій 7 студентів НУК 

(табл. 4). 

 

Таблиця 4 – Відзначення студентів за видатні успіхи у навчанні 

Стипендія 
Рік 

2020 2021 2022 

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 ВР України 1 1 - 
Стипендії голови Миколаївської ОДА  

та Миколаївської обласної ради      -       - 1 

Усього 7 7 7 

 

За період 2020–2022 рр. НУК підготував 6770 фахівців з вищою освітою за 

всіма формами навчання, у тому числі: молодших бакалаврів – 18, бакалаврів – 

4074, магістрів – 2678 (табл. 5). З них диплом з відзнакою отримали: 1 молодший 

бакалавр, 183 бакалавра, 245 магістрів (табл. 6).  

 

Таблиця 5 – Динаміка випуску фахівців у 2020–2022 рр. 

Ступінь вищої освіти 
Рік 

Усього 
2020 2021 2022 

Молодший бакалавр х 7 11 18 

Бакалавр 1423 1503 1148 4074 

Магістр 1100 777 801 2678 
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Таблиця 6 – Динаміка випуску фахівців, які отримали диплом з відзнакою 

Ступінь вищої освіти 
Рік 

Усього 
2020 2021 2022 

Молодший бакалавр х – 1 1 

Бакалавр 74 56 53 183 

Магістр 114 64 67 245 

 

2.3. ПОКАЗНИКИ УЧАСТІ СТУДЕНТІВ НУК У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 

СТУДЕНТСЬКИХ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАДАХ 2022 р. 

Відповідно листа Вінницького національного технічного університету, як 

базового закладу вищої освіти з проведення південно-східного європейського 

півфіналу SEERC (South-Eastern European Regional Contest) студентської 

першості світу з програмування ICPC (International Collegiate Programming 

Contest) № 1-10/16 від 30.09.2022 р. в НУК ім. адмірала Макарова було проведено 

І-й (22 жовтня 2022 р.) та ІІ-й (5 листопада 2022 р.) відбіркові етапи ICPC-

Ukraine-2022. Кількість учасників від ЗВО України склала 24 особи.  

За результатами проведених змагань три команди НУК (по 3 студенти в 

кожній) пройшли до 1/4 фіналу, додатково організаторами заходу було 

запрошено ще 2 команди.  

Починаючи з 1974 року на кафедрі нарисної геометрії та інженерної графіки 

(нині – кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та інженерної графіки) 

щорічно проводиться предметна Олімпіада з нарисної геометрії для студентів 

першого курсу університету, яка вже стала традиційним заходом. В  умовах 

воєнного стану в Україні в цьому році за наказом ректора від 01.11.2022 р. № 161 

вперше за 48 років Олімпіаду-2022 було проведено в дистанційній формі з 

використанням сучасних технологій навчання та спілкування.  А результатами 

відбіркового туру було визначено 13 кращих студентів, які взяли участь у 

заключному турі Олімпіади 10 грудня 2022 р. 

Рішенням журі переможцям, які посіли призові місця, результати 

Олімпіади-2022 зараховані як іспит з нарисної геометрії з оцінкою «відмінно». 

За наказом ректора від 12.12.2022 р. № 1137-уч переможців  нагороджено 

грамотами та їм оголошено подяку. 
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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, 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 мають змогу проходити 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. 
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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 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 81 довгостроковий договір про співробітництво з підприємствами, 

організаціями та установами міст Миколаєва, Запоріжжя і Херсона, з них 28 

договір про проведення практики та подальшого працевлаштування випускників 

нашого університету (табл. 7). 

 

Таблиця 7 - Перелік діючих договорів про двостороннє співробітництво з 

підприємствами, організаціями та установами, у тому числі на проведення 

практики студентів НУК 

 

№ 

п/п 

Назва підприємства, організації, 

установи 

№ договору 

дата підписання 

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. 
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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 пролонгацією 

6. ТОВ «ПРНЬЮЗ» № 17/7 31.12.2025 р. 

7. МОД «Райффайзен Банк Аваль» № 17/8 31.12.2025 р. 

8. 

Управління екології та природних 

ресурсів Миколаївської обласної 

держадміністрації 

№ 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 пролонгацією 

10. 
ТОВ «Николаевский 

Тепловозоремонтний завод» 

№ 17/11 

31.01.2019 р. 

31.12.2023 р. 

з пролонгацією 

11. МТ «Судосервис» № 17/12  

12. ТОВ «АНТА СЕРВІСЕЗ» №17/84, №17/85 31.12.2027 р. 

13. ТОВ «БезпекаІнфоСервіс» №17/14  

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.  

з пролонгацією 

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. 
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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 пролонгацією 

26. 

ДП «Миколаївський 

суднобудівний завод» 

(«Суднобудівний завод імені 61-го 

комунара») 

№ 17/27-61/1437 

16.03.2016 р. 

31.12.2020 р.  

з пролонгацією 

27. 
ТОВ «Електропривод» 

(м. Запоріжжя) 

№ 17/28 

22.11.2019 р. 
31.12.2025 р. 

28. 

Миколаївський місцевий центр 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

№ 17/29 

09.10.2020 р. 
31.12.2025 р. 

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

08.10.2019 р. 
31.12.2023 р. 

30. ТОВ Фірма «СКВІД» 
№ 17/31 

01.09.2015 р. 

31.12.2020 р. 

з пролонгацією 

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

32. 
АО «Рижская судоверфь» (АОРС) 

Латвія, м. Рига 

№ 17/33 

06.04.2016 р. 
31.12.2025 р. 

33. 
Миколаївська обласна комунальна 

комплексна ДЮСШ 

№ 17/34 

01.09.2021 р. 
31.12.2026 р. 

34. ТОВ «Марконі» 
№17/35 

24.04.2019 р. 
31.12.2023 р. 

35. 
Спеціалізована ДЮСШ 

олімпійського резерву № 4 

№ 17/36 

01.09.2021 р. 
31.12.2026 р. 

36. 
Миколаївський окружний 

адміністративний суд 

№ 17/37 

03.03.2017 р. 

31.12.2020 р. 

з пролонгацією 

37. 
ДП «Стивідорна компанія 

«Ольвія» 

№ 17/38 

 

31.12.2020 р. 

з пролонгацією 

38. 

Державна установа 

«Миколаївський обласний 

лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров’я України» 

 

№17/39 

 

31.12.2025 р. 

39. 

Державне Південне виробничо-

технічне підприємство 

«Укроборонпром» 

№17/40 

11.11.2019 р. 
31.12.2025 р. 

40. Комплексна ДЮСШ «Атлант» № 17/41 31.12.2026 р. 
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31.12.2021 р. 

41. 
Спеціалізована ДЮСШОР 

з фіхтування 

№ 17/42 

01.09.2021 р. 

до 31.12 2026 

р. 

42. 

Спеціалізована ДЮСШ 

олімпійського резерву з 

веслування на байдарках і каное 

№17/43 

01.09.2021 р. 
31.12 2026 р. 

43. 
Миколаївський фаховий коледж 

фізичної культури 

№17/44 

01.09.2021 р. 
31.12.2026 р. 

44. 
Спеціалізована ДЮСШОР  

з легкої атлетики 

№17/45 

01.09.2021 р. 
31.12.2026 р. 

45. ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» 
№ 17/46 

20.11.2019 р. 
31.12.2025 р. 

46. 

Миколаївське обласне територіаль-

не відділення антимонопольного 

комітету України 

№ 17/48 

27.10.2020 р. 
31.12 2025 р. 

47. Миколаївська ДЮСШ №5 
№ 17/50 

01.09.2021 р. 
31.12.2026 р 

48. 
ТОВ «Науково-виробниче 

підприємство «ІНТЕР ЕЛЕКТРО» 
№ 17/51 

 
31.12.2025 р. 

49. 
ТОВ «МАРІН СТАР» (крюінговая 

агенція) 

№ 17/52 

 
31.12.2025 р. 

50. 
Державна екологічна інспекція у 

Миколаївській області 

№ 17/53 

 
31.12.2025 р. 

51. 
Миколаївська обласна комунальна 

комплексна ДЮСШ № 1 

№ 17/54 

01.09.2021 р. 
31.12.2026 р. 

52. 

ТОВ «СМАРТ – МЕРІТАЙМ 

ГРУП» 

(SMG) м. Херсон 

№ 17/55 

20.10.2020 р. 
31.12.2025 р. 

53. ТОВ «АРТ СОФТ» 
№ 17/56 

23.01.2020 р. 
31.12.2025 р. 

54. ТОВ «НИКСИСТЕМ» 
№ 17/57 

30.08.2021 р. 
31.12.2026 р. 

55. 

ТОВ «Науково-виробниче 

підприємство ЛІК» (ТОВ «НВП 

ЛІК») 

№ 56/20/ЛІК-

17/58 

29.01.2020 р. 

31.12.2025 р. 

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

25.05.2021 р. 
31.12.2025 р. 

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

25.05.2021 р. 
31.12.2025 р. 
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58. 
Військова частина А 3163 ВМС 

ЗСУ 

№ 17/61-2252 

20.03.2020 р. 
20.03.2023 р. 

59. ТОВ «Флагман Авто» 
№ 17/62 

25.05.2021 р. 
31.12.2025 р. 

60. ТОВ «Автодом – Н» 
№ 17/63 

25.05.2021 р. 
31.12.2025 р. 

61. ТОВ «ЛЕГІОН АВТО» 
№ 17/64 

25.05.2021 р. 
31.12.2025 р. 

62. ТОВ «Терра Моторс» 
№ 17/65 

25.05.2021 р. 
31.12.2025 р. 

63. 
ТОВ «БОГДАН АВТО 

МИКОЛАЇВ» 

№ 17/66 

25.05.2021 р. 
31.12.2025 р. 

64. 

Державна екологічна інспекція 

Південно-Західного округу 

(Миколаївської та Одеської обл.) 

№ 17/67 

27.05.2021 р. 
01.09.2024 р. 

65. 

Державне підприємство 

«Миколаївське лісове 

господарство» 

№ 17/68 

27.05.2021 р. 
01.09.2024 р. 

66. 
Приватне підприємство  

Фірма «ТЕПС &Co» 

№ 17/69 

26.05.2021 р. 
01.09.2025 р. 

67. 
Приватне підприємство «ЕКО-

ГРУПП» 

№ 17/70 

26.05.2021 р. 
01.09.2025 р. 

68. 
Обласний шахово-шашковий клуб 

ім. І.В. Шелеста 

№ 17/71 

01.09.2021 р. 
31.12.2026 р. 

69. 
Миколаївська ДЮСШ для осіб з 

інвалідністю 

№ 17/72 

31.12.2021 р. 
31.12.2026 р. 

70. 

Центр олімпійської підготовки з 

баскетболу та командних ігрових 

видів спорту 

№ 17/73 

31.12.2021 р. 
31.12.2026 р. 

71. 
Спеціалізована ДЮСШОР 

з велоспорту 

№ 17/74 

01.09.2021 р. 
31.12.2026 р. 

72. 
Дитяча юнацька спортивна школа 

«Спартак» 

№ 17/75 

01.09.2021 р. 
31.12.2026 р. 

73. ТОВ «Технос» 
№ 17/76 

11.10.2018 р. 
31.12.2024 р. 

74. ДЮСШ «Динамо» м. Миколаєва 
№ 17/77 

01.09.2021 р. 
31.12.2026 р. 

75. Компанія Geeks ForLess Inc. 
№ 17/77 

17.11.2021 р. 
31.12.2026 р. 
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76. 

ГО «Миколаївська обласна 

організація фізкультурно-

спортивного товариства» 

«Динамо» України» 

№ 17/78 

01.09.2021 р. 
31.12.2026 р. 

77. 
Школа вищої спортивної 

майстерності 

№ 17/79 

01.09.2021 р. 
31.12.2026 р. 

78. 

Миколаївський регіональний 

центр з фізичної культури і спорту 

інвалідів «ІНВАСПОРТ» 

 

№ 17/80 

 

31.12.2026 р. 

79. 

Миколаївський обласний центр 

фізичного здоров'я населення 

«СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» 

 

№ 17/81 

 

31.12.2026 р. 

80. ДЮСШ № 2 № 17/82 31.12.2026 р. 

81. 

Громадська організація 

«Миколаївська обласна асоціація 

кіокушинкай карате» 

№ 17/83 

 
31.12.2026 р. 

 

2.5. ДУАЛЬНА ОСВІТА 

Наказом ректора від 17.12.2019 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 перемовини 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. 

На базі університету проведено круглий стіл «Дуальна освіта – шлях 

формування компетентних працівників» на який було запрошено більше 

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

визначені шляхи співпраці з НУК щодо впровадження дуальної освіти.  

Підприємства ТОВ «Марін Дизайн Інжиніринг Миколаїв», ПрАТ «Лакталіс-

Миколаїв», ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», ОКП «Миколаївобл-теплоенерго» 
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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 «Миколаївобл-теплоенерго» за 

спеціальністю 144 «Теплоенергетика».  

Найбільшу зацікавленість серед роботодавців викликає підготовка 

студентів спеціальностей 141 «Електромеханіка» та 142 «Енергомашино-

будування», але, нажаль, у зв’язку з проведенням бойових дій на території нашої 

країни темпи даної роботи уповільнилися. 

2.6. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТОМ 

ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ  

У зв’язку з прийняттям закону про Вищу освіту від 01.07.2014 р. № 1556-

VII, закону Про освіту від 09.08.2014 р. та пізніших змін до них в університеті 

проведені роботи щодо його їх імплементації.  

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за денною, заочною та 

заочно-дистанційною формами навчання. Аудиторне навантаження на одного 

викладача в університеті не перевищує 600 годин. 

Основним нормативним документом університету, що визначає організацію 

навчального процесу, є навчальний план. Положення нового закону вимагають 

внесення кардинальних змін в навчальні плани підготовки та зміну методики 

організації навчального процесу. 

Під час переробки навчальних планів особа увага приділяється 

упорядкуванню загального часу на навчальні дисципліни, усуненню дублювання 

навчальних дисциплін, у напрямах підготовки та в споріднених спеціальностях. 

На даний час дублюючих дисциплін в навчальних планах ще досить багато.  

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 та 21 години у магістрів.  

Дотримання графіку навчального процесу, обмеження навантаження 

семестрів кількістю навчальних дисциплін, жорстка регламентацією тижневого 

навчального навантаження дозволила успішно втілити у життя основні 

положення закону. 

З урахуванням введення військового стану, до графіку навчального процесу 

було внесено зміни щодо вимушених канікул в період з 28.02.2022 р. до 

20.03.2022 р. та виконання вимог закону про вищу освіту щодо тривалості 

навчання. З 21.03.2022 р., навчання проводилося тільки за дистанційною 

формою.  

Незважаючи на продовження збройної агресії російської федерації та дії 

правового режиму воєнного стану на всій території України, НУК продовжує 

освітній процес у 2022/2023 н.р. Графік навчального процесу розроблено з 

урахуванням планових заходів вступної кампанії, використання суботніх днів у 
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теплу частину року. Початок освітнього процесу в 2022/23 навчальному році для 

здобувачів вищої освіти старших курсів з 1 вересня 2022 року. Початок 

освітнього процесу в 2022/23 навчальному році для здобувачів вищої освіти 

першого бакалаврського рівня перших курсів з 5 вересня 2022 р. (26.09.2022 для 

здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня) з урахуванням планових 

заходів вступної кампанії, з використанням суботніх днів у теплу частину року.  

Структуру навчального року скореговано з урахуванням наслідків збройної 

агресії російської федерації та особливостей навчання в осінньо-зимовий період, 

передбачено завершення зимової екзаменаційної сесії до кінця грудня 2022 року, 

початок другого семестру - орієнтовно 2 лютого 2023 року. 

Проводилася робота по імплементації законів України про вищу освіту та 

освіту. Станом на 01.11.2022 розроблено та введено в дію 50 нормативних 

документів, що регламентують освітній процес:  

1. Положення про навчальний відділ.  

2. Про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів, докторантів 

Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова. 

3. Положення про академічну доброчесність у Національному університеті 

кораблебудування імені адм. Макарова. 

4. Положення про конкурс на кращого викладача, співробітника у 

Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова. 

5. Положення про порядок підготовки, формування та видання наказів у 

студентських справах, які затверджують у базі даних ЄДЕБО у 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 

6. Положення про вибіркові дисципліни у Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова. 

7. Положення про порядок створення та організацію роботи Атестаційної 

комісії у Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 

8. Положення про порядок організації права на академічну мобільність у 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 

9. Положення про переведення студентів університету, що навчаються за 

договором (контрактом) з компенсацією вартості навчання на бюджетну 

форму навчання у Національному університеті кораблебудування імені 

адмірала Макарова. 

10. Положення про диплом з відзнакою у Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова. 

11. Положення про порядок відрахування, переривання навчання, 

поновлення і переведення здобувачів вищої освіти у Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. 

12. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату  в 

освітній та науково-дослідній роботі учасників  освітнього процесу та 
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науковців  Національного університету кораблебудування  імені 

адмірала Макарова. 

13. Порядок здійснення заходів з перевірки робіт на наявність  текстових 

збігів/ідентичності/схожості  із використанням програмно-технічних 

засобів. 

14. Положення про куратора академічної групи у Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. 

15. Положення про старосту академічної групи у Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. 

16. Положення про курсові роботи/проекти у Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова. 

17. Положення про порядок перезарахування результатів навчання 

(трансфер кредитів) у Національному університеті кораблебудування 

імені адмірала Макарова. 

18. Положення про організацію самостійної роботи студентів у 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 

19. Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх 

програм у Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 

20. Положення про проектні групи та групи забезпечення з розроблення і 

супроводження освітніх програм у Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова. 

21. Положення про робочу програму навчальної дисципліни у 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 

22. Положення про організацію викладання навчальних дисциплін 

іноземними мовами у Національному університеті кораблебудування 

імені адмірала Макарова. 

23. Положення про оскарження результатів семестрового контролю у 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 

24. Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком у 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 

25. Положення про гаранта освітньої програми у Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. 

26. Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими 

освітніми потребами в Національному університеті кораблебудування 

імені адмірала Макарова. 

27. Положення про організацію освітнього процесу у Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. 
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28. Положення про випускну кваліфікаційну роботу у Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. 

29. Кодекс академічної доброчесності та корпоративної культури 

Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 

30. Положення про Комісії з академічної доброчесності і університетську 

Комісію з етики та управління конфліктами у Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. 

31. Положення про групу сприяння академічної доброчесності у 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 

32. Каталог вибіркових курсів» для освітнього ступеня «магістр» (Додаток 

4 «Положення про вибіркові дисципліни»). 

33. Положення про визнання іноземних документів про освіту 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 

34. Положення Про визнання результатів навчання, здобутих у 

неформальній та/або інформальній освіті в Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова. 

35. Положення Про організацію та проведення практики студентів  

Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 

36. Положення про оцінювання знань студентів Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. 

37. Порядок дистанційної роботи атестаційних комісій у Національному 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова в умовах 

карантину. 

38. Порядок проведення екзаменаційних сесій за дистанційною формою в 

Національному університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 

39. Положення про Навчально-методичну раду Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. 

40. Положення про організацію та порядок проведення навчання за 

дуальною формою здобуття вищої освіти у Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова. 

41. Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти 

Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 

42. Тимчасове положення про планування та облік основних видів роботи 

науково-педагогічних працівників Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. 
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43. Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників у Національному університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. 

44. Порядок проведення екзаменаційних сесій за дистанційною формою в 

Національному університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 

45. Порядок дистанційної роботи атестаційних комісій у Національному 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 

46. Положення про планування та облік основних видів роботи науково-

педагогічних працівників у Національному університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. 

47. Додаток 2 Каталог вибіркових курсів (перший бакалаврський рівень) 

48. Додаток 2 Каталог вибіркових курсів (перший бакалаврський рівень) для 

навчальних планів 2019 н.р. 

49. Додаток 4 Каталог вибіркових курсів (другий магістерський рівень) 

50. Каталог вибіркових дисциплін для здобувачів  третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти ступеня доктор філософії на 2022/2023 

навчальний рік. 

У минулому році проводилися роботу по переробці ОПП програм другого 

(магістерського) рівня вищої освіти (перероблено 47 ОПП). Зміни обумовлені 

вдосконаленням процедури вибору навчальних дисциплін, яка здійснюється 

здобувачем вищої освіти у межах, передбачених відповідною освітньою 

програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 

відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня 

вищої освіти. 

У зв’язку з внесенням змін до ОПП, перевірено та внесено до БД 

навчального відділу 90 навчальних планів денної та заочної форми навчання 

другого рівня вищої освіти та 30 навчальних планів скороченого терміну вищої 

освіти першого рівня вищої освіти.  

Крім затверджених положень, у зв’язку з введенням військового стану  

розроблені порядки: 

• Порядок дистанційної роботи атестаційних комісій у Національному 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова в умовах 

військового стану. 

• Порядок проведення екзаменаційних сесій за дистанційною формою 

в Національному університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 
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2.7. РОБОТА ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ САЙТУ НУК 

ТА ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

Офіційний сайт Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова є інформаційним онлайн ресурсом, що реалізує зручний 

доступ до актуальної інформації про усі аспекти діяльності НУК для 

зацікавлених сторін – абітурієнтів, здобувачів освіти, співробітників тощо.  

Протягом 2021-2022 н.р. Центр інформаційних технологій НУК 

продовжував виконувати роботи щодо відновлення функціонування офіційного 

сайту університету та подання актуальної інформації для його користувачів, 

збору та обробки матеріалів, розробки необхідних інструментів для швидкого 

доступу до контенту, зокрема: 

1. Вдосконалено розділ «НУК»: 

– додано підрозділ «Аспірантура та докторантура» з усіма необхідними 

матеріалами та документами; 

– розроблено структуру підрозділу «Звітність», додано необхідні матеріали, 

для зручної обробки даних розроблено пошук у підрозділі «Кошториси та 

штатний розпис»; 

– вдосконалено переходи між сторінками спеціальностей та структурних 

підрозділів; 

– вдосконалено посторінкову навігацію у підрозділі «Відео»; 

– вдосконалено фільтрацію контенту для коректного сортування за 

категоріями користувачів у підрозділі «Документи»; 

– розроблено структуру підрозділу «Бухгалтерія», додано необхідні 

матеріали, для зручної обробки даних розроблено модуль для коректного 

сортування документів за роками; 

– організовано постійне оновлення контенту розділу актуальною 

інформацією. 

2. Модернізовано розділ «Абітурієнту»: 

– вдосконалено та актуалізовано інформацію щодо вступу абітурієнтів до 

НУК у 2022 році, а саме – правил та умов прийому відповідно до чинного 

законодавства із виконанням вимог МОН України щодо розміщення контенту у 

вигляді гіпертексту; 

– налагоджено систему опрацювання запитів через форми зворотного 

зв’язку з розгалуженим алгоритмом розподілення інформації серед 

відповідальних за прийом; 

– у підрозділі «Спеціальності» додано модуль відображення конкурсних 

предметів для здобувачів ступеня «Доктор філософії»; 

– вдосконалено підрозділи «Освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас- 

Україна»; 

– модернізовано модуль крос-платформного відображення сторінок 

спеціальностей для мобільної версії сайту; 
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– організовано постійне оновлення контенту розділу актуальною 

інформацією. 

3. Вдосконалено розділ «Студенту»: 

– розроблено індексну сторінку підрозділу для зручної навігації; 

– розпочато розробку модуля розкладу екзаменів; 

– створено розділ «Оздоровлення» із розміщенням актуальної інформації 

щодо спортивно-оздоровчих таборів та пропонованих заходів оздоровлення 

здобувачів освіти та співробітників в літній та зимовий періоди; 

– для наповнення контентом розділу «Оздоровлення» проведено 

аерофотозйомку спортивно-оздоровчого табору «Корабел»; 

– оптимізовано заповнення розділів, які необхідні для проведення 

акредитації та ліцензування освітніх програм, організовано підтримку 

своєчасного розміщення інформації; 

– розміщено інформацію щодо проведення конкурсів та олімпіад; 

– розроблено підрозділ «Громадські обговорення»; 

– організовано постійне оновлення контенту розділу актуальною 

інформацією. 

4. Вдосконалено розділ «Випускнику»: 

– створено новий розділ «Асоціація випускників НУК» та підрозділи до 

нього із заповненням відповідним контентом: головна сторінка розділу, 

президія, члени асоціації, загальна інформація, видатні випускники, сприяння 

професійній кар’єрі, творчі колективи, документи, оголошення; 

– створено модуль та налагоджено систему електронної розсилки серед 

членів асоціації випускників НУК; 

– організовано постійне оновлення контенту розділу актуальною 

інформацією. 
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Рисунок  1 – Головна сторінка розділу «Асоціація випускників НУК» 

 

5. Вдосконалено розділ «Наука»: 

– створено та заповнено підрозділ «Наукові розробки університету»; 

– розроблено модуль 3-D відображення наукових розробок; 

– створено підрозділ «Національне надбання»; 

– розміщено інформацію щодо проведення наукових конкурсів; 

– організовано постійне оновлення контенту розділу актуальною 

інформацією. 

6. Вдосконалено розділ «Міжнародна діяльність»: 

– розроблено англомовну версію розділу «Міжнародна діяльність»; 

– організовано постійне оновлення контенту розділу актуальною 

інформацією. 

7. Оновлено розділ «Співпраця»: 

– організовано постійне оновлення контенту розділу актуальною 

інформацією. 

8. Оновлено розділ «Контакти»: 

– проведено наповнення розділу контактною інформацією всіх підрозділів, 

що безпосередньо здійснюють навчальний процес в рамках карантинних заходів 

за дистанційною формою навчання; 

– розроблено модуль фільтрації за структурними підрозділами. 

9. Вдосконалено модулі адміністрування сайту: 
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– оптимізовано пошук на сайті та коректне відображення відповідних 

матеріалів; 

– розпочато розробку мобільного додатку для швидкого доступу до 

основних розділів сайту (рис. 2); 

– розпочато роботу з імплементації електронного документообігу та 

запровадження сучасних інформаційних технологій у різні сфери діяльності 

університету. 

 

 
 

Рисунок 2 – Промо банер офіційного мобільного додатку НУК 

 

Також у 2022 році проводились роботи з оновлення сайту відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж корабелів Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова» (рис. 3).  

В рамках проекту були завершено наступні етапи: 

– розроблено та узгоджено технічне завдання; 

– зареєстровано доменне ім’я сайту; 

– встановлено робочу версію сайту на сервер; 

– налагоджено роботу модулів та їх взаємодії; 

– проведено збір та обробку актуальної інформації щодо структурного 

підрозділу; 

– розроблено розділи та підрозділи, організовано оновлення їх наповнення 

відповідним контентом; 

– налагоджено взаємодію з офіційним сайтом НУК. 
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Рисунок 3 – Головна сторінка сайту відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж корабелів Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова» 

 

У 2022 році в університеті продовжувалися роботи щодо впровадження 

автоматизованої системи управління АСУ «ВНЗ» та підключення до неї  філій 

НУК. 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 

цифровізації та формування єдиного інформаційного простору НУК, в якому 

забезпечується автоматизація основних процесів його діяльності. 
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2.8. РЕЗУЛЬТАТИ СТАЖУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НУК 

Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічними 

працівниками НУК у 2022 році характеризується наступними показниками: 

•    заплановано підвищення кваліфікації – 28 науково-педагогічним 

працівникам;  

•    не пройшли підвищення кваліфікації з поважної причини (початок 

бойових дій РФ на території нашої держави) - 13 викладачів; 

• пройшли позапланово підвищення кваліфікації – 19 викладачів. 

Таким чином, всього за 2022 рік підвищили свою кваліфікацію 34 науково-

педагогічних працівника, що свідчить про перевиконання запланованих 

показників на 21,4 %. 

Найбільш розповсюдженою формою підвищення кваліфікації у 2022 році є 

дистанційне навчання у вигляді вебінарів, семінарів, онлайн-курсів, 

конференцій, якою скористались 14 осіб.   

На підприємствах та в організаціях України (ТОВ «Мотор ТЄХ», ПАТ «УКР 

НДІ ТСМ», ТОВ «БЕЗПЕКАІНФОСЕРВІС», ТОВ «Судноремонтстрой Груп» до 

початку військової агресії з боку РФ пройшли  стажування 10 науково-

педагогічних працівників, у закладах вищої освіти - 2 викладача. 

З відривом від виробництва (за кордоном - Польща, Китай, Норвегія тощо) 

пройшли стажування 8 викладачів. 

 

2.9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО 

ЦЕНТРУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НУК В 2022 р. 

 

1. В період січня 2021 р. по червень 2022р. згідно договору 

№17/SP/DOBRE/2020 від 30.09.2020р. з Краківським економічним 

університетом проведені курси підвищення кваліфікації по грантовій програмі 

післядипломного навчання на тему «Управління в українських органах 

місцевого самоврядування для фахівців з публічних послуг», навчання пройшли 

24 фахівця з територіальних громад Миколаївської області. 

2. В грудні 2022р. завершили навчання інспектори ДП «Класифікаційне 

товариство Регістр судноплавства України» з питань цифровізації 

інструментальних засобів в наглядовій діяльності РСУ. Планується продовження 

співробітництва в 2023 році з РСУ по темі розвиток  інструментальних засобів в 

наглядовій діяльності. 

3. В грудні 2022р. проведено роботу по узгодженню тематичного плану з 

підвищення кваліфікації фахівців Енергетичної митниці Державної митної 

служби України. 
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4. Продовжується співробітництво з Миколаївським обласним центром 

зайнятості по узгодженим тематичним планам з підвищення кваліфікації 

незайнятого населення. 

 

В період з 21 листопада по 02 грудня 2022 року в формі вебінарів проведено 

курси з підвищення кваліфікації інспекторів Регістра судноплавства України 

(рис. 4).  

Згідно затвердженого тематичного плану підготовки було розглянуто низку 

актуальних питань, що стосуються використання перспективних інформаційних 

технології, сучасного проектування суден, нормування їх морехідних якостей та 

забезпечення безпеки судноплавства, класифікаційної та наглядової діяльності 

Регістру за побудовою суден, сучасні екологічні норми та їх вплив на склад і 

роботу енергетичної установки тощо.  

 

 

 

Рисунок 4 – Курси з підвищення кваліфікації інспекторів Регістра 

судноплавства України 

Генеральний директор РСУ Олександр Ріффа відмітив своєчасність 

підвищення кваліфікації інспекторів в напрямку застосування новітніх 

цифрових технології у наглядовій діяльності класифікаційних товариств,  

готовність своїх працівників до подальшого співробітництва з колективом НУК 

та подякував адміністрації університету за плідну працю і високу якість 

організації курсів.  

Основні результати та підсумки проведеного заходу висвітлено у ЗМІ 

(URL: https://news.pn/ru/public/283459). 

 

https://news.pn/ru/public/283459
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2.10. АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ТА 

ЛІЦЕНЗУВАННЯ НА ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У 2022 році на розгляд до Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти (НАЗЯВО) університетом подано 5 освітніх програми підготовки 

фахівців, з них 1 програма рівня молодшого бакалавра; 2 програми – першого 

бакалаврського рівня; 1 – другого магістерського рівня та 1 – третього освітньо-

наукового рівня. Результати наведено в табл. 8. 

 

Таблиця 8 – Результати акредитації освітніх програм НУК у весняному 

семестрі 2022 року 

Спеціальність 

(код) 
Освітня програма Гарант Рівень  вищої 

освіти 

Рішення 

НАЗЯВО 

017 Фізична 

культура і спорт 

Олімпійський та 

професійний спорт 

Кувалдіна 

Ольга 

Вікторівна 

Магістр Умовна 

акредитація 

Протокол 

№ 8 (13) 

17.05.2022 

126 Інформаційні 

системи та 

технології 

Інформаційні 

системи та 

технології 

Книрік 

Наталя 

Ромуальдівна 

Бакалавр Акредитовано 

Протокол 

№ 3 (8) 

01.03.2022 

073 Менеджмент Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

Сіренко 

Ігор 

Вікторович 

Молодший 

бакалавр 

Акредитовано 

Протокол 

№ 10 (15) 

21.06.2022 

101 Екологія Екологія  

та охорона 

навколишнього 

середовища 

Трохименко 

Ганна 

Григорівна 

Бакалавр Умовна 

акредитація* 

142 Енергетичне 

машинобудування 

Енергетичне 

машинобудування 

Сербін Сергій 

Іванович 

Доктор 

філософії 

Умовна 

акредитація* 
 

* – умовна акредитація освітніх програм відповідно  до вимог Постанови КМУ №295 від 16 

березня 2022 року «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють 

підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану» 

 

На 2022/2023 н.р. Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова подав до графіку акредитації освітні програми (табл. 9).  

Освітні програми Херсонського навчально-наукового інституту 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова подані 

до графіку акредитації наведено у табл. 10. 

 

 

 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2022 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
 

47 
 

Таблиця 9 – Освітні програми подані НУК до графіку акредитації 2022/23 

н.р.  

Планова дата 

прийняття 

відомостей 

ID 

освітньої 

програми 

Рівень 

вищої 

освіти 

Спеціальність Назва програми 

22 вересня 

2022 р. 
28759 Магістр 

017 Фізична 

культура і спорт 

Олімпійський та 

професійний спорт 

14 листопада 

2022 р. 
54140 Бакалавр 

271 Морський та 

внутрішній 

водний транспорт 

Управління судновими 

технічними системами 

і комплексами 

6 лютого 

2023 р. 
5909 Бакалавр 101 Екологія 

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

6 лютого 

2023 р. 
6632 Магістр 035 Філологія Прикладна лінгвістика 

7 лютого 

2023 р. 
37368 

Доктор 

філософії 

142 Енергетичне 

машинобудування 

Енергетичне 

машинобудування 

17 лютого 

2023 р. 
4975 Бакалавр 125 Кібербезпека 

Системи технічного 

захисту інформації, 

автоматизація її обробки 

15 березня 

2023 р. 
35696 Бакалавр 053 Психологія Психологія 

17 березня 

2023 р. 
5559 Бакалавр 

071 Облік і 

оподаткування 
Облік і аудит 

12 травня 

2023 р. 
37371 

Доктор 

філософії 

183 Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

 

 

Таблиця 10 – Освітні програми подані ХННІ НУК до графіку акредитації 2022/23 

н.р. 

Планова 

дата 

прийняття 

відомостей 

ID 

освітньої 

програми 

Рівень 

вищої 

освіти 

Спеціальність Назва програми 

29 вересня 

2022 р. 
22073 Магістр 122 Комп'ютерні науки 

Інформаційні 

управляючі системи та 

технології 

10 жовтня 

2022 р. 
9952 Магістр 135 Суднобудування 

Суднові енергетичні 

установки та 

устаткування 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2022 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
 

48 
 

10 жовтня 

2022 р. 
7603 Магістр 135 Суднобудування 

Експлуатація, 

випробування та монтаж 

суднових енергетичних 

установок 

11 жовтня 

2022 р. 
20277 Магістр 

142 Енергетичне 

машинобудування 

Двигуни внутрішнього 

згоряння 

11 жовтня 

2022 р. 
27059 Магістр 

142 Енергетичне 

машинобудування 

Холодильні машини і 

установки та системи 

кондиціювання 

12 жовтня 

2022 р. 
20274 Магістр 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Бізнес і приватне 

підприємництво 

13 жовтня 

2022 р. 
20276 Магістр 132 Матеріалознавство 

Інжиніринг зварювання 

та споріднених процесів 

18 жовтня 

2022 р. 
20281 Магістр 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Експлуатація суднових 

автоматизованих систем 

18 жовтня 

2022 р. 
20280 Магістр 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електромеханічні 

системи автоматизації та 

електропривод 

18 жовтня 

2022 р. 
20240 Магістр 051 Економіка 

Економіка довкілля і 

природних ресурсів 

18 жовтня 

2022 р. 
20239 Магістр 051 Економіка Економіка підприємства 

 

По всіх поданих до графіку акредитації освітніх програма до 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти НУК надіслав Лист  № 

62-01/879 від 13.10.2022 р. з проханням щодо ухвалення рішення про умовну 

(відкладену) акредитацію освітніх програм без проведення акредитаційної 

експертизи без оплати вартості акредитації закладом вищої освіти на підставі 

вимог Постанови КМУ №295 від 16 березня 2022 року «Про особливості 

акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої 

освіти, в умовах воєнного стану».  

За зазначеною процедурою і переліком освітніх програм вже подано до 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і пройшли процедуру 

умовної акредитації у осінньому семестрі 2022 року наступні освітні програми (табл. 

11): 
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Таблиця 11 – Освітні програми подані які отримали умовну (відкладену) 

акредитацію за Постановою КМУ №295 у 2022/23 н.р. 

Планова 

дата 

прийняття 

відомостей 

ID 

освітньої 

програми 

Рівень 

вищої 

освіти 

Спеціальність Назва програми 

29 вересня 

2022 р. 
22073 Магістр 122 Комп'ютерні науки 

Інформаційні 

управляючі системи та 

технології 

14 

листопада 

2022 р. 

54140 Бакалавр 

271 Морський та 

внутрішній водний 

транспорт 

Управління судновими 

технічними системами і 

комплексами 

22 вересня 

2022 р. 
28759 Магістр 

017 Фізична культура і 

спорт 

Олімпійський та 

професійний спорт 

11 жовтня 

2022 р. 
27059 Магістр 

142 Енергетичне 

машинобудування 

Холодильні машини і 

установки та системи 

кондиціювання 

12 жовтня 

2022 р. 
20274 Магістр 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Бізнес і приватне 

підприємництво 

13 жовтня 

2022 р. 
20276 Магістр 132 Матеріалознавство 

Інжиніринг зварювання 

та споріднених 

процесів 

18 жовтня 

2022 р. 
20281 Магістр 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Експлуатація суднових 

автоматизованих 

систем 

18 жовтня 

2022 р. 
20280 Магістр 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електромеханічні 

системи автоматизації 

та електропривод 

18 жовтня 

2022 р. 
20240 Магістр 051 Економіка 

Економіка довкілля і 

природних ресурсів 

18 жовтня 

2022 р. 
20239 Магістр 051 Економіка 

Економіка 

підприємства 

 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №124-л від 04.07.2022 р. 

було розширено провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої 

освіти Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж корабелів 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» 

започаткування освітньої діяльності спеціальністю: 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» - 75 осіб. 
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2.11. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

За результатами роботи приймальної комісії в 2022 році план 

держзамовлення підготовки бакалаврів та магістрів за усіма формами навчання 

виконано у повному обсязі.  

На перший курс прийнято 1251 студент для отримання ОС «Бакалавр», з 

них 600  за планом держзамовлення. Кількість осіб, які бажають отримати ОС 

«Бакалавр» на базі   ОКР «Молодшій спеціаліст», ОПР «Фаховий молодший 

бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» (так званий скорочений термін навчання, 

далі СТ), зарахованих на місця держзамовлення та за кошти юридичних або 

фізичних осіб, становить 434 особи. Для отримання  ОС «Магістр» прийнято 1273 

студента, у тому числі 351 – за рахунок державного замовлення. 

Загальну динаміку зміни показників набору в 2018–2022 рр. наведено в 

табл. 12, динаміку за формами навчання з розподілом за освітніми ступенями 

відображено в графіках та діаграмах. 
 

 
 

Таблиця 12 – Динаміка показників набору НУК у 2018–2022 рр. (за планом 

держзамовлення та за кошти юридичних або фізичних осіб) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Прийом - усього 2996 2848 2291 2377 2527 

Джерело 

фінансування      

- бюджет  1379 1132 942 1020 954 

- контракт  1617 1716 1349 1357 1573 

Форма навчання      

- денна  1958 1937 1749 1825 1969 

- заочна  1038 911 542 552 558 

У т.ч. іноземці 252 284 241 349 41 

- денна  147 152 189 302 7 

- заочна  105 132 52 47 34 
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ДЕННА форма навчання 
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Крім цього, на навчання до Фахового коледжу корабелів НУК у 2022 році 

зараховано 36 студентів денної форми навчання. Зараз в коледжі навчається 239 

осіб, з них 128 іноземців. 

 

2.12. ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів з 2016 року 

здійснювалась через аспірантуру за переліком галузей знань і спеціальностей, 

який затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1151  від 

06.11.2015 р. Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України 

«Про ліцензування видів господарської діяльності», на підставі рішень 

Ліцензійної комісії МОН України (протокол № 8 від 6 червня  2016 р.) та наказу 

МОН України № 655 від 10.06.2016 р. розширено провадження освітньої 

діяльності з підготовки докторів філософії у Національному університеті 

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

13). 

 

Таблиця 13 – Відомості щодо галузей знань та спеціальностей підготовки 

в аспірантурі НУК 

№ п/п Код та найменування  

галузі знань 
Шифр та найменування 

спеціальностей 

1 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 

2 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 

3 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки 

4 13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 

5 13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство 

6 13 Механічна інженерія 135 Суднобудування 

7 14 Електрична інженерія 
141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 

8 14 Електрична інженерія 142 Енергетичне машинобудування 

9 14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика 

10 15 Автоматизація та приладобудування 
151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

11 18 Виробництво і технології 
183 Технології захисту навколишнього 

середовища 

Підготовка в докторантурі НУК проводиться з 3-х галузей знань та 4 

спеціальностей (відповідно до наявності вчених рад в університеті), табл. 14: 

 

Таблиця 14 – Відомості щодо галузей знань та спеціальностей підготовки 

в  докторантурі НУК 
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№ п/п Код та найменування  

галузі знань 
Шифр та найменування 

спеціальностей 

1 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки 

2 13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство 

3 13 Механічна інженерія 135 Суднобудування 

4 14 Електрична інженерія 142 Енергетичне машинобудування 

 

А. Показники роботи аспірантури НУК у 2021 році. 

Таблиця 15 - Прийом до аспірантури НУК у 2021 році (19 осіб) 

 

Шифр 

 
Назва 

спеціальності 

 

Всього 

 

Денна 

форма 

 

Вечірня 

форма 

Конт-

рактна 

форма 

(заочна) 

Конт-

рактна 

форма 

(денна, 

громадяни 

КНР) 

051 Економіка 1 1 - - - 

073 Менеджмент 3 2 1 - - 

122 Комп’ютерні науки  2 2 - - - 

135 Суднобудування 6 2 - 1 3 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка  

3 3 - - - 

142 Енергетичне машинобудування 1 1 - - - 

144 Теплоенергетика 1 1 - - - 

151 Автоматизація та комп’ютерно- 

інтегровані технології 

2 2 - - - 

 Всього 19 14 1 1* 3* 

*Підготовка ведеться за контрактом        

 

Таблиця 16 - Контингент аспірантів НУК у 2021 році (77 осіб) 

 

Шифр 

 

Назва 

спеціальності 

 

Всього 

 

Денна 

форма 

 

Вечірня 

форма 

Конт-

рактна  

(заочна) 

Конт-

рактна  

(денна, 

громадян

и КНР) 
051 Економіка 3 3 - - - 

073 Менеджмент 11 7 
(в т.ч.1*) 

2 2 - 

122 Комп’ютерні науки  11 10 - 1 - 

131 Прикладна механіка 1 1 - - - 

135 Суднобудування 18 12 - 2 4 
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141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка  

14 14 - - - 

142 Енергетичне 

машинобудування 

8 7 - 1 - 

144 Теплоенергетика 4 4 - - - 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно- інтегровані 

технології 

5 4 - 1 - 

183 Технології захисту 

навколишнього середовища 

2 2 - - - 

 Всього 77  
(в т ч.8*) 

   64  
(в т ч.1*) 

2 7* 4 

*Підготовка ведеться за контрактом        

 

Всього у 2021 році в аспірантурі НУК навчалася 77 особа, в тому числі 8 за 

контрактом: 

✓ денна форма (очна) – 63 осіб; 

✓ вечірня форма (очна) – 2 осіб; 

✓ денна форма (контракт) – 1 осіб; 

✓ заочна форма (контракт) – 7 осіб; 

✓ іноземці (денна, контракт) – 4 осіб. 

 

Таблиця 17 - Прийом до докторантури НУК у 2021 році (1 особа) 

Шифр Назва спеціальностей Кількість докторантів 

132 Матеріалознавство 1 

 Всього: 1 

 

Таблиця 18 - Контингент докторантів НУК у 2021 році (3 особи) 

Шифр Назва спеціальностей Кількість докторантів 

122 Комп’ютерні науки 1 

132 Матеріалознавство 1 

142 Енергетичне машинобудування 1 

 Всього: 3 

 

 

Результати випуску із аспірантури і докторантури НУК у 2021 році наведено 

в табл. 19, 20. 
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Таблиця 19 - Закінчили аспірантуру НУК у 2021 році  

Шифр Назва 

спеціальностей 

Всього Очна 

(денна) 

Очна 

(вечірня) 

Контрак

т (денна, 

заочна) 

Захист. 

дост-

роково 

051 Економіка 2 1 - 1 
(в т ч.1*) 

- 

073 Менеджмент 2 2 - - 1 
122 Комп’ютерні науки  5 3 

(в т ч.2*) 
1 1 

(в т ч.1*) 
- 

132 Матеріалознавство 1 1 - - 1 
135 Суднобудування 1 1 - - - 
141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка  

6 3 
(в т ч.2*) 

1 2 
(в т ч.1*) 

- 

142 Енергетичне 

машинобудування 

1 - 1 - - 

144 Теплоенергетика 2 1 - 1 - 
183 Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

1 1 - - - 

 Всього 21 
(в т ч.7*) 

13 
(в т ч.4*) 

3 5 
(в т ч.3*) 

2 

*відраховані до закінчення терміну навчання.     

 

Таблиця 20 - Закінчили докторантуру НУК у 2021 році    

Шифр Назва спеціальностей Кількість 

докторантів 

Захистили дис. 

в термін 

132 Матеріалознавство 1 - 

142 Енергетичне машинобудування 1 - 

 Всього 1 - 

 

 

 

 

Всього захищено аспірантами та працівниками НУК у 2021 р.: 

кандидатських дисертацій (навчання до 2016р.) та здобувачі – 21; 

доктор філософії -  3; 

докторских дисертацій –  10.  
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Б. Показники роботи аспірантури НУК у 2022 році. 

Таблиця 21 - Прийом до аспірантури НУК у 2022 році (32 особи) 

 

Шифр 

 
Назва 

спеціальності 

 

Всього 

 

Денна 

форма 

 

Вечірня 

форма 

Конт-

рактна 

форма 

(денна) 

Конт-

рактна 

форма 

(заочна) 

051 Економіка 2 - - 2 - 

073 Менеджмент 5 1 1 3 - 

122 Комп’ютерні науки  6 3 - 3 - 

135 Суднобудування 2 2 - - - 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка  

7 5 

 
- 1 1 

142 Енергетичне 

машинобудування 

 
5 1 - 4 - 

144 Теплоенергетика 1 1 - - - 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно- інтегровані 

технології 

 

2 

 

1 

 

- 1 - 

183 Технології захисту 

навколишнього середовища 

 

2 
2 - - - 

 Всього 32 16 1 14* 1* 

*Підготовка ведеться за контрактом        

 

Таблиця 22 - Контингент аспірантів НУК у 2022 році (92 особи) 

 

Шифр 

 

Назва 

спеціальності 

 

Всього 

 

Денна 

форма 

 

Вечірня 

форма 

Конт-

рактна  

(заочна) 

Конт-

рактна  

 (денна, 

громадя

ни КНР) 
051 Економіка 5 5 

(в т ч.2*) 
- - - 

073 Менеджмент 15 10 
(в т ч.4*) 

3 2 - 

122 Комп’ютерні науки  15 15 
(в т ч.3*) 

- - - 

131 Прикладна механіка 1 1 - - - 
135 Суднобудування 14 9 - 1 4 
141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка  

16 15 - 1 - 

142 Енергетичне 

машинобудування 

11 11 - - - 
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144 Теплоенергетика 4 4 - - - 
151 Автоматизація та 

комп’ютерно- інтегровані 

технології 

7 6 - 1 - 

183 Технології захисту 

навколишнього середовища 

4 4 - - - 

 Всього 92  
(в т ч.18*) 

     80  
(в т ч.9*) 

3 5* 4* 

*Підготовка ведеться за контрактом        

 
Всього у 2022 році в аспірантурі НУК навчалася 92 особа, в тому числі 18 

за контрактом: 

✓ денна форма (очна) – 71 осіб; 

✓ вечірня форма (очна) - 3 осіб; 

✓ денна форма (контракт) – 9 осіб; 

✓ заочна форма (контракт) – 5 осіб; 

✓ іноземці (денна, контракт) – 4 осіб. 

 

Таблиця 23 - Прийом до докторантури НУК у 2022 році (3 особи) 

Шифр Назва спеціальностей Кількість докторантів 

122 Комп’ютерні науки 1 

142 Енергетичне машинобудування 2 

 Всього: 3 

 

Таблиця 24 - Контингент докторантів НУК у 2022 році (5 особ) 

Шифр Назва спеціальностей Кількість докторантів 

122 Комп’ютерні науки 1 

132 Матеріалознавство 1 

142 Енергетичне машинобудування 3 

 Всього: 5 

    

 

Результати випуску із аспірантури і докторантури НУК у 2022 році наведено 

в табл. 25, 26. 
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Таблиця 25 - Закінчили аспірантуру НУК у 2022 році  

Шифр Назва 

спеціальностей 

Всього Очна 

(денна) 

Очна 

(вечірня) 

Контракт 

(денна, 

заочна) 

Захист. 

дост-

роково 

051 Економіка 1 1 - - - 
073 Менеджмент 1 1 - - - 
122 Комп’ютерні науки  2 1 - 1 1 
135 Суднобудування 5 5 - - - 
141 Електроенергетик, 

електротехніка та 

електромеханіка  
5 

5 
(в т ч.2*) 

- - - 

142 Енергетичне 

машинобудування 
2 

1 
(в т ч.1*) 

- 1 - 

144 Теплоенергетика 1 1 - - - 
151 Автоматизація та 

комп’ютерно- 

інтегровані 

технології 

1 1 - - - 

 Всього 
18 

16 
(в т ч.3*) 

- 2 1 

*відраховані до закінчення терміну навчання.     

 

Таблиця 26 - Закінчили докторантуру НУК у 2022 році    

Шифр Назва спеціальностей Кількість 

докторантів 

Захистили дис. 

в термін 

122 Комп’ютерні науки 1 1  
(достроково у 2020р.) 

 Всього 1 1 

 

 

Всього захищено аспірантами та працівниками НУК у 2022 р.: 

доктор філософії -  1. 

 

 

Загальну динаміку зміни основних показників роботи аспірантури НУК у 

2019-2022 рр. показано в табл. 27. 
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Таблиця 27 - Динаміка зміни основних показників роботи аспірантури НУК 

у 2019-2022 рр.: 

№ 

з/п 

Показник Освітній 

рівень 

Рік 

2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р. 

1. Прийом 
аспірантів 22 26 19 32 

докторантів 2 2 1 3 

2. Контингент 
аспірантів 72 77 77 92 

докторантів 3 4 3 5 

3. Випуск 
аспірантів 1 13 21 18 

докторантів 1 1 2 1 

4. Захист 
аспірантів  13 4 

(в т.ч.2 PhD) 

24  
(в т.ч.3 PhD) 

1 
(в т.ч.1 PhD) 

докторантів 4 6 10 - 

 

 

Навчається 

денна форма 58 64 64 80 

заочна 

форма 

6 8 7 5 

вечірня 

форма 

7 4 2 3 

 іноземці - 1 4 4 

Всього 71 77 77 92 

 

2.13. РОБОТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ НУК 

У 2022 році було проведено 9 засідань навчально-методичної ради НУК на 

яких розглянуто та подано до затвердження Вченою радою університету: 7 

Положень НУК, 121 освітньо-професійна  програма та навчальних плани      (у 

т.ч. 7 – для докторів філософії, 62 – для магістрів, 25 – для бакалаврів, 27 – для 

бакалаврів зі скороченим терміном навчання). Також затверджено навчально-

методичною радою 428 робочих програм навчальних дисциплін, серед яких: 309 

– для обов’язкових дисциплін, 119 – для вибіркових дисциплін. 

Надано рекомендації щодо присвоєння грифу Вченої ради НУК 9 

навчальним посібникам та ухвалені рішення НМК про видання 34 методичних 

вказівок (табл. 28). 

 

Таблиця 28 - Видання навчально-методичної літератури за 2022 рік 

Видано 

всього 

У т. ч. навчальні 

посібники  

з грифом Вченої ради 

У т. ч. навчальні 

посібники без 

грифу, затверджені 

метод. радою НУК 

Методичні 

вказівки 

57 
(334,3 ум. др.) 

9 
(103,9 ум. др.) 

14 
(90,5 ум. др.) 

34 
(139,9 ум. др.) 
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2.14. РОБОТА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ НУК У 2022 РОЦІ 

 

Функціонування Наукової бібліотеки НУК в умовах воєнного стану 

характеризується інтенсивним пошуком нових підходів до інформаційного 

забезпечення навчання, інноваційних форм організації доступу до відкритих 

освітніх ресурсів. Незважаючи на те, що майже 50% співробітників бібліотеки 

евакуювалися в перші дні війни, бібліотека працювала, перерозподіливши 

обов’язки евакуйованих фахівців.  

У таких умовах основні зусилля були спрямовані на надання доступу до 

електронних інформаційних ресурсів бібліотеки. У зв’язку з евакуацією сервера 

бібліотеки, на якому  встановлено автоматизовану бібліотечну програмну 

систему УФД/Бібліотека, було тимчасово припинено доступ до Електронного 

каталогу, Електронної бібліотеки, бібліотечних документів. Тому було зроблено 

ставку (акцент) на Інституційний репозиторій (http://eir.nuos.edu.ua/) та Сайт 

бібліотеки (http://lib.nuos.edu.ua/). Завдяки цим онлайн ресурсам, які регулярно 

поповнюються, забезпечується студентам та викладачам доступ до 

повнотекстових документів та повна інформація про послуги, що надаються 

бібліотекою для підтримки навчального процесу.  

Інституційний репозиторій (http://eir.nuos.edu.ua/) під час воєнних дій став 

одним із найважливіших шляхів розповсюдження результатів досліджень 

науковців університету. Незважаючи на військовий стан, репозиторій регулярно 

поповнюється новими матеріалами наукового, освітнього та методичного 

призначення. Таким чином, здобувачі освіти та науковці мають змогу 

отримувати необхідні відкриті освітні електронні ресурси  розміщені в 

Інституційному репозиторії НУК. 

На 10.12.2022 р. в репозиторії налічується 4 057 документів. За звітний рік 

було внесено до репозиторію 1 403 роботи та зафіксовано 8 058 використань 

документів (у 2021 році – 4 636 використань, у 2020 році – 2 561 використання). 

Аналізуючи статистику використання інституційного репозиторію НУК в 

період пандемії та воєнного стану в Україні, чітко прослідковується зростання 

кількості відвідувань. Це обумовлено обставинами сьогодення, а саме тим, що 

переважна кількість науковців, викладачів та здобувачів освіти були змушені 

працювати дистанційно.   

Потужним засобом інформаційного обслуговування є веб-сайт Наукової 

бібліотеки (http://lib.nuos.edu.ua), де з перших днів воєнних дій користувачам 

надавалась корисна інформація про безкоштовні доступи до освітніх онлайн-

ресурсів та онлайн-лекцій освітніх платформ Research4Life, Prometheus, 

Coursera, Кампстер та ін.; онлайн-лекцій освітніх платформ: "Лекції 

майбутнього" (діалогу між українською молоддю та нобелівськими лауреатами 

й науковцями з усього світу), Prometheus (онлайн курсів з інформаційної та 

медіаграмотності, психологічної допомоги в умовах війни та ін.); про актуальні 

пропозиції для українських науковців, які бажають виїхати з України, а особливо 

для тих, хто залишається і продовжує наукову роботу в Україні від Української 
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міжнародної академічної мережі (The UKRainian Academic International 

Network), від American Councils for International Education, про програму від 

Національного центру науки Польщі для науковців з України, а також доступ до 

Європейської науково-дослідної спільноти (European Research Community), з 

оновленою картою "Наука для України", конкурси на актуальні програми імені 

Фулбрайта тощо. 

Якісній підтримці освітнього процесу в університеті сприяє наявність 

доступу до наукометричних і навчальних БД, наукових платформ, електронних 

бібліотек, а саме: 

А) 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. 

Б) безкоштовний доступ до освітніх онлайн-ресурсів та онлайн-лекцій 

освітніх платформ: 

-   Research4Life; 

-   ACM Digital Library; 

- Prometheus (онлайн курси з інформаційної та медіаграмотності, 

психологічної допомоги в умовах війни та ін.); 

-   Coursera; 

-   "Лекції майбутнього"; 

-  Програма від Національного центру науки Польщі для науковців з 

України; 

-   Європейської науково-дослідної спільноти; 

В) 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. 
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Сприяння підвищенню публікаційної активності вчених 

 

У 2022 році Науковою бібліотекою НУК проведена наступна робота: 

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

2. Упорядкування інституційних профілів у базах даних Scopus та Web of 

Science відповідно Оперативного плану Міністерства освіти і науки України на 

2022 рік, затвердженого наказом МОН № 29 від 17.01.2022 р.. За підсумками 

проведеної роботи надано звіт та заповнено відповідні онлайн форми про 

виконану роботу із впорядкування профілів до (або на вимогу) ДНТБ України. 

3. Участь у спеціальних вебінарах з питань упорядкування профілів установ 

у БД Scopus та Web of Science, підготовлених компаніями Elsevier та Clarivate, 

яким належать бази даних Scopus та Web of Science відповідно. 

4. Реєстрація/актуалізація авторських профілів у світових реєстрах 

унікальних ідентифікаторів авторів-науковців Google Академія, ResearcherID, 

ORCID. 

5. Участь у щорічній моніторинговій справі для підтвердження 

університетом статусу "національного". Проаналізовано наукометричні 

показники НПП НУК за 2022 р. та заповнено відповідні таблиці. (Таблиця 3. 

Наукометричні показники. Таблиця 4. Наукові, науково-педагогічні працівники, 

які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на 

час публікації було включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science). 

В таблицях представлені всі публікації, які відображені у профілі автора, на 

даний час. 

6. Підготовка наукометричних аналізів публікаційної активності НПП 

(автори-лідери за кількістю публікацій у БД Scopus і Web of Science) і 

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

7. 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). 

8. Підготовка зведеної таблиці "Наукометричний аналіз публікаційної 

активності НУК ім. адм. Макарова БД Scopus і Web of Science станом на 

01.12.2022" Таблиця містить інформацію про наукометричні профілі 

(ResearcherID та ScopusID), індекс Гірша, кількість документів за 5 останніх 

років та загальну цитованість авторів-НПП НУК ім. адм. Макарова  за всіма 

структурними підрозділами та НПП університету. 

9. Надання консультацій з питань реєстрації/актуалізація авторських 

профілів у світових реєстрах унікальних ідентифікаторів авторів-науковців 

Google Академія, ResearcherID, ORCID. 
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10. Надання консультацій з питань, пов’язаних із проведенням роботи щодо 

коригування інформації авторських профілів у базах даних Scopus та Web of 

Science. 

 

 

Формування серед університетської спільноти правил академічної 

доброчесності як основи якості освіти 

 

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

педагогічних працівників.  

Вже четвертий рік укладається Договір з компанією "Антиплагіат", це 

дозволило отримати доступ до сучасного сервісу перевірки наукових робіт на 

плагіат – Unicheck та укладено договір на 2022 рік на надання послуг компанією 

Strike Plagiarism. Під час війни обидві компанії надають послуги безкоштовно. 

На 10.12.2022 р. було здійснено технічну перевірку на наявність текстових 

збігів/ідентичності/схожості з іншими текстами з використанням Антиплагіатної 

інтернет-системи Unicheck  1 040 робіт (кваліфікаційні роботи студентів).  

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

"Науковцю" систематично оновлюються 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), використовуючи для цього можливості 

сервісу Zoom та програмного продукту Google Meet. 

Так, для студентів початкового рівня освіти організовувались онлайн- 

лекції-презентації "Академічна доброчесність: курс для здобувачів освіти" та 

"Основи інформаційної культури. Бібліотечно-бібліографічні знання", 

спрямовані на формування академічної культури, чесності навчання, 

справедливості, довіри та взаємоповаги усіх учасників академічного процесу. За 

звітний період лекції були прочитані для здобувачів освіти Навчально-наукового 

гуманітарного інституту (017 "Фізична культура і спорт", 061 "Журналістика", 

053 "Психологія", 035 "Лінгвістика"), Факультету морського права, Факультету 

економіки моря, Навчально-наукового кораблебудівного інституту, Навчально-

наукового машинобудівного інституту, Навчально-наукового інституту 

автоматики та електротехніки. Слухачами лекцій були також аспіранти та 

викладачі. Після лекцій слухачі курсу "Академічна доброчесність" виконували 

тестові завдання, за результатами яких отримували сертифікат про проходження 

курсу. Поруч з візуальною демонстрацією основних складових аспектів 

інформаційної культури, студентам пропонувалась також віртуальна екскурсія 

http://www.lib.nuos.edu.ua/
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по бібліотеці – знайомство з усіма структурними підрозділами, їх сервісами та 

основними завданнями з обслуговування користувачів. Крім того, студентам, за 

допомогою слайд-презентації, надавалась інформація за темою: "Академічна 

доброчесність. Що про неї потрібно знати". Всього підготовлено і прочитано 18 

лекцій, загальна кількість здобувачів освіти, які прослухали лекції, складає 357 

осіб. 

У 2022 році проводились базові семінари "Академічна доброчесність та 

електронні ресурси для науки і освіти" та "Академічна доброчесність. 

Формування навичок академічного письма" 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".  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". В 2022 році бібліотекою було підготовано та видано навчальний 

посібник "Академічне письмо" спрямований на формування академічної 

культури у здобувачів освіти. 

 

Участь НБ у моніторинговій справі для підтвердження статусу 

«національного» ЗВО 

У квітні-травні 2022 р., згідно з розпорядженням № 23 Ректора НУК ім. адм. 

Макарова від 19.04.2021 р. «Щодо підготовки звіту з самоаналізу діяльності 

НУК» співробітники НБ взяли участь у щорічній підготовці моніторингової 

справи для підтвердження статусу «національного» ЗВО.  

Була проведена робота: 

1. В зв’язку з оновленою структурою університету створено нові таблиці. 

2. Проведено аналіз наукометричних показників НПП НУК за 2020, 2021 рр. 

в БД Scopus та Web of Science. 

3. Відібрано наукові публікації НПП НУК за останні 5 років. 

4. Оновлені дані внесено до відповідних таблиць: 

Таблиця 3. Наукометричні показники (вказати працівників які мають 

ненульовий індекс Гірша станом на 31.12.2020): 

П12 – Сума значень показників індексів Гірша науково-педагогічних та 

наукових працівників (які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем 

роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду) у наукометричній 

базі Scopus. Всього проаналізовано 1219 авторів (інформацію подано станом на 

10.05.2022 р.); 

П13 – Сума значень показників індексів Гірша науково-педагогічних та 

наукових працівників (які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем 

роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду) у наукометричній 
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базі Web of Science Всього проаналізовано 1219 авторів, до списку внесено 161 

автор, загальний  індекс Гірша =114. 

Таблиця 4. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше 

п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було 

включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science (вказати працівників 

які мають не менше п’яти публікацій станом на 31.12.2020): 

П14 – Прізвище, ім’я, по батькові наукового, науково-педагогічного 

працівника (який працює у закладі вищої освіти за основним місцем роботи 

станом на 31 грудня останнього року звітного періоду), який має не менше п’яти 

наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було 

включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science. Всього 

проаналізовано 1219 авторів, до списку включено 68; 

П15 – Кількість публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації 

було включено до наукометричної бази Scopus. Всього до списку включено 683 

публікації; 

П16 – Кількість публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації 

було включено до наукометричної бази Web of Science. Всього до списку 

включено 439 публікацій. 

За замовленням проректора з наукової роботи НУК ім. адм. Макарова було 

підготовлено Зведену таблицю "Наукометричний аналіз публікаційної 

активності НУК ім. адм. Макарова в базах даних Scopus та Web of Science станом 

на 10.05.2022 р.". 

 

Реалізація проєкту з питань популяризації еко-культури 

"Зелене світло нашого життя" 

Протягом звітного року, незважаючи на військовий стан, тривала робота з 

реалізації проєкту "Зелене світло нашого життя", започаткованого  Науковою 

бібліотекою у 2021 році: 

•  на сайті Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова та на офіційній 

сторінці  НБ у Фейсбук користувачам надавалась різноманітна інформація, 

створювались та демонструвались віртуальні виставки, відеоролики на 

екологічну тематику; 

•  завідуюча відділом обслуговування користувачів НБ Матвієнко О. Б. 

прийняла участь у XV Миколаївських міських екологічних читаннях "Збережемо 

для нащадків". Тема її доповіді – «Роль ЗВО у формуванні екологічної 

свідомості».  

 

Організація  обслуговування користувачів 

 

З першого місяця військових дій було обмежено відвідування приміщень у 

Головному корпусі університету у зв'язку з безпекою працівників.  Зважаючи на 

те, що відділи обслуговування знаходяться в чотирьох корпусах, бібліотека 

організувала роботу співробітників бібліотеки у Новому корпусі вишу. Завдяки 
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таким ресурсам як сайт бібліотеки, репозиторій, наукометричні БД та ін. було 

відновлено забезпечення навчального процесу інформацією та повнотекстовими 

документами. Враховуючи практичний досвід роботи бібліотеки у 

дистанційному форматі під час карантину та швидку адаптацію учасників 

освітнього процесу до умов військового стану, бібліотекою у короткий час було 

відновлено обслуговування користувачів.  

Незважаючи на те, що навчання студентів проводиться в онлайн-режимі, 

обслуговування користувачів залишилося однією з провідних функцій НБ. За 

попереднім замовленням користувачів співробітники бібліотеки готували 

підбірки науково-методичних матеріалів, проводили онлайн-огляди літератури, 

створювали віртуальні виставки, відеозамальовки та розміщували на сайті НБ, 

сторінці НБ в соціальній мережі Facebook, Також надавались консультації щодо 

роботи бібліотеки під час військового стану, налаштування віддаленого доступу 

до реферативної, бібліографічної бази даних БД Web of Science та наукових 

ресурсів Elsevier – реферативної, бібліографічної бази даних "Scopus", 

повнотекстової бази "ScienceDirect",  модуля пошуку дослідників для 

налагодження контактів та співпраці "Researcher Discovery", навчальної 

платформи "Researcher Academy"; програмного забезпечення для керування 

бібліографічною інформацією "Mendeley". 

З метою популяризації фонду НБ та інформування користувачів про 

актуальні теми сьогодення, було оформлено книжкові експозиції у відділах 

обслуговування користувачів: "Ювіляри української та зарубіжної літератури", 

"Барви рідної мови", "Стратегія життя: від знань до професії", "О слово рідне, 

хто без тебе я?", "Основи трибо технології", "Питна вода – актуальні проблеми 

сьогодення", "Машинобудівна гідравліка", "Україна: національна свідомість, 

державність", "Україна крізь призму часу", "Культура. Народ. Нація", тощо. 

В умовах військового стану активно використовувалась така форма 

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

розділі "Електронні ресурси" та на сторінці бібліотеки в ФБ: "НУК ім. адм. 

Макарова: історія в обличчях", "Вдосконалюємо англійську: фахові видання 

англійською мовою", "English Grammar без помилок", "Мудрість століть 

(Britannica),  Popular Science", "Великі імена в бібліотечній професії" (до 

Всеукраїнського дня бібліотек), "Екологічні проблеми Чорного моря" (до 

Міжнародного дня Чорного моря), "Дивовижна українська мова" (до Дня 

української писемності та мови), "Досліджувати і відкривати" (до Всесвітнього 

дня науки в ім'я миру та розвитку), "Український філософ-мандрівник" (до 300-

річчя від дня народження Г. Сковороди). Крім цього були підготовлені 

відеозамальовки: "Вишиванка –оберіг українського народу" (до Всесвітнього 

дня вишиванки ", Люблю мій Миколаїв…" (до Дня міста), "Чарівна 

Миколаївщина" (до Дня утворення Миколаївської області), "Краса української 

землі" (до Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні), "Вітання 

Науковій бібліотеці НУК" (до Всеукраїнського дня бібліотек), "День Гідності і 
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Свободи" (до Дня Гідності і Свободи), "З Днем Збройних Сил України!" (до Дня 

ЗСУ) та інші. 

Таким чином, Бібліотека працює офлайн і також надає якісні інформаційно-

освітні послуги у дистанційному режимі. 

 

Наукова діяльність співробітників бібліотеки НУК 

 

Незважаючи на постійні обстріли міста, співробітники бібліотеки не тільки 

надають якісні послуги користувачам, а й намагаються підвищити свій 

професійний рівень. Фахівці книгозбірні публікуються у фахових періодичних 

виданнях, постійно беруть участь в онлайн- конференціях, які організовують 

бібліотеки провідних ЗВО України, де висвітлюють досвід роботи бібліотеки з 

різних напрямків діяльності, у вебінарах та онлайн-курсах. 

Публікації проіндексовані в SCOPUS: 

1.Kostyrko, T. M. Bibliometric analysis of publications of scientists in open 

access journals as a tool to increase the publishing activity of the university / T. M. 

Kostyrko, T. D. Korolyova // Conf. Proceedings "University Library at a New Stage of 

Social Communications Development". – Дніпро, 2021. – Вип. 6. – С. 108–117. – 

DOI: http://unilibnsd.diit.edu.ua/article/view/248521/247397  

2.Kostyrko, T. M. Analytical review of admiral makarov nus’s publication 

activity in international scientometric platforms / T. M. Kostyrko, T. D. Korolyova // 

Conf. Proceedings "University Library at a New Stage of Social Communications 

Development". – Дніпро, 2020. – Вип. 5. – С. 68–76. – DOI: 

http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library2020/paper/view/22188/11385  

3.Kostyrko, T. M. Bibliometric analysis of the development of the direction 

dredging in world practice / T. M. Kostyrko, T. D. Korolyova // Conf. Proceedings 

"University Library at a New Stage of Social Communications Development". – 

Дніпро, 2019. – Вип. 4. – С. 22–28. – DOI: 

http://unilibnsd.diit.edu.ua/article/view/186781/187373.  

Видано навчальний посібник: 

Академічне письмо : навчальний посібник / укладачі : Т. М. Костирко,  С. В. 

Ларенкова,  І. В. Бондар, , М. С. Жигалкіна. – Миколаїв : НУК, 2022.      – 116 с. 

Публікації у фахових періодичних виданнях: 

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

цифрових трансформацій / Т. М. Костирко // Бібліотечний Меркурій. – Одеса : 

ОНУ, 2022. – Вип. 1 (27). – DOI: https://doi.org/10.18524/2707–

3335.2022.1(27).256413.  

 

http://unilibnsd.diit.edu.ua/article/view/248521/247397
http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library2020/paper/view/22188/11385
http://unilibnsd.diit.edu.ua/article/view/186781/187373
https://doi.org/10.18524/2707–3335.2022.1(27).256413
https://doi.org/10.18524/2707–3335.2022.1(27).256413
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Участь у наукових конференціях: 

Тези доповідей 

1. Костирко, Т. М. Галузеві колекції рідкісних видань в 

університетських бібліотеках [Електронний ресурс] /Т. М. Костирко, Г. В. 

Шемаєва // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2022. – Вип. 28. – С. 

146–158. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2022_28_11 

2. Костирко, Т. М. Відкриті освітні ресурси: формування та використання в 

університетських бібліотеках в період пандемії та воєнного стану в Україні / Т. 

М. Костирко, Г. В. Шемаєва, // Матеріали VІI міжнар. конф. "University Library 

at a New Stage of Social Communications Development". – Дніпро, 2022.  

URL: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2022/paper/view/26652/15194 

3. Kostyrko, Т. An aspect of international professional interaction / Т.  Kostyrko, 

H. Shemaieva, // Сonf. BOBCATSSS  (2012–2021). –  Publication date: May 23, 2022. 

URL: https://zenodo.org/record/6534738#.Y5Ck7HZBxPZ 

4. Костирко Т. М., Ларенкова С. В., Могильна О. Л. Робота Наукової 

бібліотеки НУК ім. адм. Макарова в умовах воєнного стану.// Науково-практична 

конференція "Бібліотека у цифрову епоху: історія та тенденції розвитку", 

Наукова бібліотека Хмельницького національного університету. (На даний 

момент Матеріали конференції не готові, отримано Сертифікати про участь).  

 

Протягом 2022 року співробітники НБ НУК ім. адмірала Макарова 

взяли участь та виступили з доповідями на: 

•  VII Міжнародній конференції "University Library at a New Stage of Social 

Communications Development" (6-7 жовтня 2022 р),. Наукова бібліотека 

Українського державного університету науки і технологій, м. Дніпро. 

Костирко Т. М., Шемаєва В. Г. Відкриті освітні ресурси: формування та 

використання в університетських бібліотеках в період пандемії та воєнного стану 

в Україні. URL: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2022/paper/ 

view/26652/15194 

•  Всеукраїнській науково-практичній бібліотечній конференції "Бібліотека 

у сучасному інформаційному просторі: проблеми та перспективи" (до 100-річчя 

створення бібліотеки Університету Ушинського), Південноукраїнський 

національний університет ім. К. Д. Ушинського, м. Одеса.  

Костирко Т. М. Бібліометричне дослідження російської агресії в Україні з 

використанням наукометричної БД WOS.  

URL: https://library.pdpu.edu.ua/images/2022/nk20221114/programa.pdf 

•  XV Миколаївських міських екологічних читаннях "Збережемо для 

нащадків", Центральна бібліотека ім. М. Л, Кропивницького, м. Миколаїв. 

Матвієнко О. Б. "Роль ЗВО у формуванні екологічної свідомості"  

URL:https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGrbJBFJNqsLP

ZFjBZbVfTtTtTp?projector=1&messagePartId=0.1 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668592
http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2022_28_11
http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2022/paper/view/26652/15194
https://zenodo.org/record/6534738#.Y5Ck7HZBxPZ
http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2022/paper/%20view/26652/15194
http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2022/paper/%20view/26652/15194
https://library.pdpu.edu.ua/images/2022/nk20221114/programa.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGrbJBFJNqsLPZFjBZbVfTtTtTp?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGrbJBFJNqsLPZFjBZbVfTtTtTp?projector=1&messagePartId=0.1
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Протягом 2022 року Костирко Т.М., директор НБ НУК ім. адм. 

Макарова, взяла участь у заході та отримала сертифікат: 

Multiplier Event Critical elements in designing, acceptance and use of Open 

Educational Resources (OER), що організовано проектом Erasmus+ (онлайн 

участь) Цифрова освіта для кризових ситуацій: часи, коли немає альтернативи 

(DECriS), який відбувся в Загребі з 24-го до 25.11.2022 р  

https://www.srce.unizg.hr/centar-za-e-ucenje/medunarodna-suradnja/digital-

education-crisis-situations-times-when-there-no-alternative-decris/aktivnosti-na-

projektu-decris 

 

Професійне навчання 

Актуальною формою підвищення кваліфікації є участь в онлайн-

конференціях, семінарах та вебінарах. 

Співробітники книгозбірні взяли участь у заходах в онлайн-форматі (форма 

участі – слухач): 

•  І Міжнародній конференції "Відкрита наука та інновації в Україні 2022", 

Державна науково-технічна бібліотека України, м. Київ; (отримали сертифікати); 

•  ХХV Всеукраїнській науково-практичній конференції "Короленківські 

читання 2022", Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, м. 

Харків (отримали сертифікати); 

•  Конференції "Українська бібліотечна асоціація – стійкість для 

майбутнього", Українська бібліотечна асоціація, м. Київ. 

•  Національному проєкті з медіаграмотності "Фільтр". Брали участь в 

першому національному тесті з медіаграмотності. 

Фахівці бібліотеки мали можливість краще оволодіти особливостями 

пошуку інформації в електронних колекціях та базах даних провідних 

видавництв світу, прослухавши вебінари: 

•  "Серії вебінарів українською від Clarivate"; 

•  "Запитай про Web of Science"; 

•  "Web of Science Core Collection: нові та старі можливості для науковця та 

адміністратора" 

•  "Знайома незнайомка: база Web of Science Core Collection”; 

•  "Корисні функції Scopus"; 

•  "Психологічна підтримка для бібліотекарів в умовах  воєнного стану". 

В умовах воєнного стану фахівці книгозбірні навчалися на онлайн-курсах з 

інформаційної та медіаграмотності та тренінгу з цифрової безпеки. 

 

Руйнування приміщень НБ внаслідок ракетних обстрілів 

Бібліотека Головного корпусу займає площу 1022,8 м2. Тут розташовані два 

читальних зали, два абонемента, відділ наукової літератури з підфондом 

рідкісних та цінних видань з кораблебудування, що нараховує 3000 примірників, 

інформаційно-бібліографічний відділ, відділ бібліотечного маркетингу 

https://www.srce.unizg.hr/centar-za-e-ucenje/medunarodna-suradnja/digital-education-crisis-situations-times-when-there-no-alternative-decris/aktivnosti-na-projektu-decris
https://www.srce.unizg.hr/centar-za-e-ucenje/medunarodna-suradnja/digital-education-crisis-situations-times-when-there-no-alternative-decris/aktivnosti-na-projektu-decris
https://www.srce.unizg.hr/centar-za-e-ucenje/medunarodna-suradnja/digital-education-crisis-situations-times-when-there-no-alternative-decris/aktivnosti-na-projektu-decris
https://www.srce.unizg.hr/centar-za-e-ucenje/medunarodna-suradnja/digital-education-crisis-situations-times-when-there-no-alternative-decris/aktivnosti-na-projektu-decris
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інноваційної та методичної роботи, відділ комплектування та наукової обробки 

літератури, кабінети директора та заступників.  

Внаслідок першого ракетного обстрілу 15.07.2022 р. всі приміщення 

зазнали значних пошкоджень, а саме вибито вікна, вибито двері, зруйновано 

стіни в інформаційно-бібліографічному відділі (ауд. 651) та відділі бібліотечного 

маркетингу, інноваційної там методичної роботи (ауд. 504). Книжковий фонд 

відділів обслуговування налічує 356 тис. примірників, постраждало під час 

ракетних ударів 20% фонду. 

Внаслідок другого ракетного удару 10.10.2022 р. бібліотека постраждала ще 

більше – страшні пошкодження всіх приміщень розташованих в Головному 

корпусі, зруйновано стіни інформаційно-бібліографічного відділу, відділу 

бібліотечного маркетингу, інноваційної та методичної роботи, відділу наукової, 

іноземної літератури та періодичних видань, кабінету заступників директора. 

Вибуховою хвилею вибито вікна і двері у всіх приміщеннях бібліотеки. 

Загальні руйнування відділів Наукової бібліотеки в Головному корпусі: 

Інформаційно-бібліографічний відділ (ауд.651).  

Повністю зруйнована стіна в кабінеті, вибиті двері разом із дверною 

коробкою, зламано полотно дверей та замок, повністю вибито вікна (4 

склопакети), знищено меблі (шафи для документів, шафа для одягу, каталожні 

шафи, книжкова вітрина, столи, стільці, м'який куток), знищено книжковий  

фонд (100%), фонд періодичних видань (100%). Розбито 2 комп’ютери (не 

підлягають ремонту),  2 монітора, мережеве обладнання. Вдалося врятувати 2 

комп'ютери, 2 монітора, БФП. 

Відділ бібліотечного маркетингу, інноваційної та методичної роботи (ауд. 

504) 

Повністю зруйновано кабінет площею 20 кв.м, вибито вікно з віконною 

рамою та двері разом із дверною коробкою, зруйновано стеля та 2 стіни, знищено 

жалюзі, меблі (шафи, столи, стільці), комп’ютерна техніка (сист. блок – 2 од., 

монітор – преп. 2 од., мережеве обладнання, книжковий  фонд (100%), фонд 

періодичних видань (100%), планово-звітну та регламентуючу документацію. 

Вдалося врятувати 2 комп’ютери, 2 монітора і принтер. 

Читальний зал відділу обслуговування Головного корпусу (ауд. 645, 646), 

книжковий фонд 23тис. примірників: 

1. Вибиті вікна (розбиті всі склопакети). 

2. Пошкоджено двері (замки у дверях не підлягають ремонту, потребують 

заміни, пошкоджено полотно дверей біля замка). 

3. Обсипалась штукатурка над вікнами. 

4. Зіпсувалися жалюзі (в приміщенні читального залу), штори та тюль (в 

приміщенні фонду). 

5. Внаслідок вибуху та підтоплення приміщення дощовою водою, зазнали 

пошкоджень столи (5 шт.), кафедра видачі книг (1 шт.), вітрини для книг (3 шт.), 

стіни, стеля, підлога. 
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6. Внаслідок вибуху та підтоплення дощовою водою, зазнав пошкоджень 

книжковий фонд (~25% від загальної кількості). 

Абонемент кораблебудівного навчально-наукового інституту та факультету 

економіки моря (ауд. 545, 546), книжковий фонд 95 тис. примірників: 

1. Вибиті вікна (розбиті всі склопакети). 

2. Пошкоджено двері (двері було вибито разом із дверними коробками, 

полотно дверей зламано повністю, повністю зламано замки). 

3. Обсипалась штукатурка над вікнами та біля дверей, зламано дверні 

отвори. 

4. Зіпсувалися штори та тюль. 

5. Внаслідок вибуху та підтоплення дощовою водою, зазнав пошкоджень 

книжковий фонд (~ 10 %). 

Абонемент молодших курсів машинобудівного навчально-наукового 

інституту, навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління 

проєктами( ауд 548, 549), книжковий фонд 65 тис. примірників 

1. Вибиті вікна (розбиті всі склопакети). 

2. Пошкоджено двері (двері було вибито разом із дверними коробками, 

пошкоджено замки). 

3. Обсипалась штукатурка над вікнами та біля дверей. 

4. Зіпсувалися штори та тюль. 

5. Внаслідок вибуху та підтоплення дощовою водою, зазнав пошкоджень 

книжковий фонд (~ 20 %). 

Відділ наукової, іноземної літератури та періодичних видань (ауд. 650), 

книжковий фонд 120 тис. примірників: 

Пошкоджено та зруйновано: 

1. Повністю зламано вхідні двері у відділ, пошкоджено полотно дверей та 

замок в приміщення книгосховища. 

2. Розбите віконне скло 16 од. 

3. Стіна навколо дверей – тріщини та пошкоджена штукатурка, зруйновано 

дверний отвір. 

4. Зламані 2 столи  та 2 стільці. 

5. Пошкоджено жалюзі (5 од.) 

Повністю зруйновано підсобне приміщення (кімн. 601, біля шахти ліфту), 

де зберігалися дипломні проєкти філій за 5 років. Це складає приблизно 10%  

фонду дипломних проєктів. 

Відділ комплектування та наукової обробки літератури (ауд. 550) 

Вибито 2 склопакети, вибиті вхідні двері разом із коробкою, розбито 

повністю полотно дверей та зламаний замок, пошкоджено дверний отвір, 

пошкоджено 2 столи, 2 стільця, шафа. Площа кабінету – 83 кв. м. 

Електронний читальний зал (547 ауд.), фонд налічує 1 400 дисків 

Пошкоджено залізні двері та дверний отвір, розбито 2 вікна, повністю 

знищено жалюзі. 

Кабінет директора бібліотеки (ауд.546).  



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2022 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
 

75 
 

Вибиті дерев’яні двері разом із дверною коробкою, зламано замок, 

пошкоджено дверний отвір, розбито 2 склопакети,  

Кабінет заступників директора (ауд. 652) 

Вибито двері разом із дверною коробкою, зламано полотно дверей та замок. 

Пошкоджений дверний короб залізних дверей та замок, зруйновано дверний 

отвір. Вибите 1 вікно разом із рамою, пошкоджено 6 склопакетів. 

Відділ обслуговування в НН Гуманітарного інституту та факультету 

морського права, книжковий фонд 33 тис. 

Вибито 1 вікно, пошкоджено 15 склопакетів.  

Внаслідок затоплення приміщення (зруйновано дах над приміщенням 

відділу) пошкоджено книжковий фонд (20%), книжкові стелажі, столи, стеля, 

стіни, підлога. 

Вдалося зберегти рідкісні і цінні видання, в деяких відділах фонди 

переміщено у безпечне місце. Книги, які були пошкоджені в зв’язку з ракетним 

обстрілом, одразу відбирались для списання. Вже практично всі пошкоджені 

приміщення бібліотеки  було прибрано, переміщена комп'ютерна техніка та 

обладнання в небезпечне місце. 

Співробітники бібліотеки приймають активну участь в толоках, 

організованих адміністрацією університету. Допомагали забивати вікна плівкою 

та USB плитами, ремонтувати двері, прибирали скло і уламки, виносили сміття, 

приводили до ладу приміщення відділів бібліотеки. Зараз співробітниками 

бібліотеки докладається багато зусиль для збереження книжкового фонду у 

зимовий період.  

МІСЦЕ НУК В ОФІЦІЙНИХ РЕЙТИНГАХ МОН УКРАЇНИ 

Таблиця 29 - Консолідований рейтинг ЗВО України 2022 

ЗВО Місце 

в рейтингу 

Бал ЗНО 

(контракт) 

Топ-200 

Україна 

Scopus Підсумковий 

бал 

НУК 

ім. адмірала 

Макарова 

 

91-92 

 

154 

 

88 

 

65 

 

307 

 

Таблиця 30 - Рейтинг ЗВО України 2022 за показниками БД Scopus 

ЗВО Місце 

в 

рейтингу 

Кількість 

публікацій у 

Scopus 

Кількість 

цитувань у 

Scopus 

Індекс 

Гірша 

2022 р. 

Індекс 

Гірша  

2021 р. 

НУК 

ім. адмірала 

Макарова 

 

65 

 

652 

 

2811 

 

22 

 

19 
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3.1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НУК 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

– провідний вищий навчальний заклад в Україні, який готує фахівців для 

суднобудівної та суміжних галузей промисловості. На сьогоднішній час в 

університеті працюють 71 доктор наук, 96 професорів, 235 кандидатів наук.  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

протягом усієї історії свого існування готує високоякісних фахівців, як для 

вітчизняного, так і закордонного кораблебудування. 

До складу університету входять науково-дослідний інститут корабельної 

інженерії та науково-дослідний центр кораблебудування. 

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

організаційного, науково-технічної інформації, інтелектуальної власності, 

метрології та стандартизації. 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); 

3. Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в енергетиці (енергетична 

ефективність та енергозбереження); 

4. Фізико-технічні проблеми енергетики (екологічні проблеми в 

енергетиці); 
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5. Інформаційні та комутаційні технології (управління проектами та 

програмами; аналіз і синтез систем керування технічними та екологічними 

процесами, зокрема з невизначеністю); 

6. Енергетика та енергоефективність (енергоефективні перетворювачі 

електроенергії; дослідження морехідних якостей суден, умов та методів їх 

забезпечення на етапі проектування суден та інших плавучих споруд). 

 

КІЛЬКІСТЬ ВИКОНУВАНИХ РОБІТ ТА ОБСЯГИ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ 

ЗА ОСТАННІ ТРИ РОКИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО 

БЮДЖЕТУ 

Категорії робіт 2020 2021 2022 

к-сть  
Обсяг робіт, 

тис.грн. 
к-сть  

Обсяг робіт, 

тис.грн. 
к-сть  

Обсяг робіт, 

тис.грн. 

Фундаментальні 

дослідження 
2 1091,8 1 609,3 1 422,3 

Прикладні 

дослідження і 

розробки  

4 1786,9 4 2348,3 4 2037,7 

 6 2878,7 5 2957,6 5 2460,0* 

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 

Кадровий склад НУК: 

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. – 489 ос., у т.ч. кандидати наук – 260 ос, доктори наук – 68 ос. 

2022 р. – 513 ос., у т.ч. кандидати наук – 235 ос, доктори наук – 71 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. 

 

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 25 березня 

2021 р. за №372 за результатами державної атестації закладів вищої освіти, що 

належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, в частині 

провадження ними наукової (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». 
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3.2. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ДОГОВОРІВ СПІВПРАЦІ НУК У 2022 РОЦІ 

 
№ № теми Науковий об’єкт, що становить національне 

надбання 

Наук. керівник 

1 1655 
«Надвисоковакуумний універсальний 

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

 
Категорії робіт 2020 2021 2022 

к-сть  
Обсяг робіт, 

тис.грн. 
к-сть  

Обсяг робіт, 

тис.грн. 
к-сть  

Обсяг робіт, 

тис.грн. 

Наукові об’єкти, 

що становлять 

національне 

надбання 

1 230,0 1 250,0 1 200,0 

 

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 

«Методологічні основи проектування 

енергоефективних суден службово-допоміжного 

та технічного флоту» 

№ держреєстрації: 0122U000815 

Прикладне дослідження 

Нєкрасов Валерій Олександрович, 

проф., д-р техн. наук 

29.12.2021 

№1461 

2022 
2023 

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, 

14.06.2021 

№ 672 

04.06.2021 

№ 623 

2021 

2022 
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проф., д-р техн. наук 

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 2022 

№ № 

теми 

Назва договору Науковий 

керівник 

Замовник 

1 2284 Спосіб утилізації бурових шламів 
методом фіто - біологічної ремедіації 

Трохименко Г.Г. ТОВ "Карат-біо" 

2 2294 Розробка діючого макету прив’язного 
підводного апарату 

Блінцов В.С. ФОП Зайцев Василь 

Олександрович 

3 2295 
Виготовлення технічних оболонок до 

бонових загороджень 

Ястреба О.П. Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Екотехніка» 

4 2297 Розробка методики визначення 

ескортних характеристик буксира 

Некрасов В.О. ФОП Дєдов Сергій 

Миколайович 

5 2300 

Інженерні послуги 

Хачатуров Е.Б. КП Миколаївської 

міської ради 

«Миколаївелектротр

анс» 

6 2301 Проведення науково-технічної 
експертизи водного транспортного 
засобу 

Казарезов А.Я. ПАТ «ЗАВОД 

«КУЗНЯ НА 

РИБАЛЬСЬКОМУ» 

 

КІЛЬКІСТЬ ВИКОНУВАНИХ РОБІТ ТА ОБСЯГИ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ 

ЗА ОСТАННІ ТРИ РОКИ 

Категорії робіт 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

к-сть  

Обсяг 

робіт, 

тис.грн. 

к-сть  

Обсяг 

робіт, 

тис.грн. 

к-сть  
Обсяг робіт, 

тис.грн. 

Господарчі 

договори, 

14 

(9) 
462,300 14 (6) 490,030 

7 

(4+2+ 

+1* ) 

251,700+60,000+ 

+1039,008* 
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конференції, гранти 

(молоді вчені) 

Разом  462,300  490,030  1350,708 

 

ПЕРЕЛІК ДОГОВОРІВ СПІВПРАЦІ НУК У 2022 РОЦІ 

№ № 

теми 

Назва договору Науковий 

керівник 

Замовник  

1 1829 План взаємодії з МНС України у 

Миколаївській області Блінцов В.С. 

МНС України у 

Миколаївській 

області 

2 2175 Організація оперативного 

впровадження у науковий прогрес 

новітніх технологій 

Блінцов В.С. 

НДІ ЗСУ 

«Державний 

океанаріум» 

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 2052 Меморандум про партнерство та 

співробітництво 
Блінцов В.С. 

Державний концерн 

Укроборонпром 

7 2096 Співпраця у сфері науково-технічної 

та навчальної діяльності Ремешевська І.В. 

ТОВ 

«Аргопромислова 

компанія Євгройл» 

8 2267 Поточний стан вищої освіти в 

Україні та перспективи її розвитку на 

засадах дуальності 

Жукова О.Ю. 

ТОВ «Сі-Джоб» 

Миколаїв 

9 2186 Протокол о намерении 

проектирования КС на природном 

газе 

Сербин С.И. 

ХИИСКТ 

10 2221 Управління проектами з 

економічною оцінкою концепцій 

безекіпажних морських технологій 

екологічного моніторингу акваторій  

Надточій В.А. 

Херсонська філія 

11 2222 Техніко-економічне обгрунтування 

проектів БНС для екологічного 

моніторінгу акваторій  

Надточій В.А. 

Херсонська філія 

12 2223 Безекіпажне надводне судно для 

екологічного моніторингу акваторій 
Надточій В.А. 

Херсонська філія 

13 2279 Надання послуги з підвищення 

кваліфікації персоналу 
Хачатуров Е.Б. 

ТОВ Миколаївський 

глиноземний завод 

14 2287 Спільні дослідження в області 

зварювання та споріднених процесів 
Карпеченко А.А. 

Суднобудівний 

учбовий центр 

зварювальної 

техніки 
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15 2288 Спільні дослідження в області 

зварювання та споріднених процесів 
Карпеченко А.А. 

ТОВ «Юг-

Промсервіс» 

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 2289 Спільні дослідження в області 

зварювання та споріднених процесів 
Карпеченко А.А. 

ТОВ 

«Судноремонтне 

підприємство 

«Парус» 

21 2269 

(2277) 

Спільні дослідження у галузі 

підвищення ефективності 

Ольшевський 

С.І. 
ТОВ «НХТ_Полюс» 

22 2278 Розвиток взаємовигідного 

співробітництва 

Казимиренко 

Ю.О. 
ТОВ «Паритет» 

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 

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» 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2022 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
 

83 
 

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» 

ПЕРЕЛІК ІНІЦІАТИВНИХ (КАФЕДРАЛЬНИХ ТЕМ), ЩО ДІЮТЬ У 2022 

РОЦІ 

№ 
№ 

теми 
Назва договору 

Науковий 

керівник 
Кафедра НУК 

1 2229 Розробка заходів та технологій захисту 

довкілля від забруднень 

№ держ.реєстр.  0120 U100038 

Трохименко Г.Г. 

Кафедра екології та 

природоохоронних 

технологій 

2 2239 Розвиток корпоративної інформ. 

системи в управлінні регіональним 

кластером…. 

35№ держ.реєстр.  0120 U101594 

Фатєєв М.В. 
Кафедра 

менеджменту 

3 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 

4 2272 Дослідження впливу рослинних олій 

на контактні поверхні двигунів № 

держ.реєстр.  0121 U111168 

Нестеренко В.В. Первомайська філія 

5 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 

6 2275 Формування і обгрунтування підходів і 

передумов створення системи 

управління 

№ держ.реєстр.  0121 U111781 

Ревенко Н.Г. Херсонська філія 

7 2274 Актуальні проблеми соціальної 

комунікації на сучасному етапі 

розвитку українського суспільства № 

держ.реєстр.  0121 U111780 

Ватуля Ю.О. Херсонська філія 

8 2253 Створення теоретичних та практичних 

засад поліпшення техніко-економічних 

показників ДВЗ № держ.реєстр.  0121 

U112073 

Гогоренко О. Кафедра   ДВЗ 

9 2277 Цифрова економіка як чинник 

соціально-економічного розвитку 

регіону № держ.реєстр.  0121 U112225 

Філіпішина Л.М. Первомайська філія 

10 2248 Соціально-економічна адаптація 

закладів вищої освіти Ураїни до змін 

зовнішнього середовища № 

держ.реєстр.  0120 U104566 

Ломоносова О.Е. 
Херсонська філія 

НУК 
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11 2249 Стратегічні напрями розвитку  

національної інноваційної системи в 

Україні № держ.реєстр.  0120 U104567 
Руснак А.В. 

Херсонська філія 

НУК 

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 2276 

Управління логістичним потенціалом у 

контексті інноваційного розвитку 

регіону 

№ держ.реєстр.  0121 U112277 

Мігай Н.Б. Первомайська філія 

15 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 

16  

Методика розрахунку динамічних 

характеристик асинхронного двигуна 

підвищеної безвідмовності 

Кімстач О.Ю. ННІАЕ НУК 

 

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ПРОЄКТІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА 

ПРИКЛАДНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ 

(ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОЗРОБОК У 2022 РОЦІ, ЩО 

ПРОПОНУЮТЬСЯ ДО ВИКОНАННЯ ЗА РАХУНОК ВИДАТКІВ 

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ПОЧИНАЮЧИ З 2023 РОКУ 

 
№ 

п/

п 

Назва наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) 

розробки, науковий керівник (прізвище та ініціали, науковий 

ступінь, учене звання) 

Назва секції за 

фаховим напрямом 

1 2 3 

1 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗАСАДИ СУДНОВОЇ 

ТРИГЕНЕРАЦІЇ 

Радченко М.І., доктор технічних наук, професор 

Авіаційно-космічна 

техніка і транспорт 

2 

РОЗРОБКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ОСНОВ 

УСТАНОВОК АВТОНОМНОГО ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Радченко А.М., кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник, доцент 

Енергетика та 

енергоефективність 

Всього за групою 

3 

ГІБРИДНА СУДНОВА ЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА 

ТВЕРДООКСИДНИХ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І 

ГАЗОВОЇ ТУРБІНИ З ПЕРЕРОЗШИРЕННЯМ 

Сербін С.І., доктор технічних наук, професор 

Енергетика та 

енергоефективність 

Всього за групою 

4 

РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ 

Енергетика та 

енергоефективність 
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СУМІСНОСТІ СУДНОВИХ ГЕНЕРУЮЧИХ ТА 

ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ 

Павлов Г.В., доктор технічних наук, професор 

 

 

 

3.3. МОЛОДІ ВЧЕНІ 

 

ПЕРЕЛІК ПРОЄКТІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ, ПРИКЛАДНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОЗРОБОК 

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДО ВИКОНАННЯ ЗА 

РАХУНОК ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ПОЧИНАЮЧИ З 

2023 РОКУ 

 

№ 

п/п 

Назва наукової роботи, науково-технічної 

(експериментальної) розробки, науковий керівник 

(прізвище та ініціали, науковий ступінь, учене звання) 

Назва секції за фаховим 

напрямом 

науково-технічна (експериментальна) розробка 

1 

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА 

АВТОМАТИЧНОГО ГРУПОВОГО КЕРУВАННЯ 

МОБІЛЬНИМИ РОБОТАМИ НА ОСНОВІ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 

Герасін О.С., доцент кафедри, кандидат наук, без вченого 

звання 

Інформаційні та 

комунікаційні технології, 

робототехніка 

прикладне наукове дослідження 

2 

ТЕХНОЛОГІЇ ГЛИБОКОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОТИ 

ЕНЕРГОУСТАНОВОК З ВИКОРИСТАННЯМ 

ЕФЕКТУ "МІКРОВИБУХІВ" ВОДОПАЛИВНИХ 

ЕМУЛЬСІЙ 

Корнієнко В.С., доцент кафедри, докторант, кандидат наук, 

без вченого звання 

Безпечна, чиста та 

ефективна енергетика 

3 

СТВОРЕННЯ ПАЛИВНО-ЕКОЛОГІЧНО 

ЕФЕКТИВНИХ СУДНОВИХ ЕНЕРГОУСТАНОВОК З 

ЕКОЛОГІЧНОЮ РЕЦИРКУЛЯЦІЄЮ 

ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ВІДПОВІДНО ДО 

РЕЙСОВИХ ЛІНІЙ 

Пирисунько М.А., доцент кафедри, кандидат наук, без 

вченого звання 

Сучасне 

машинобудування, 

інтелектуальний, «зелений 

та інтегрований транспорт; 

розвиток галузі ядерної 

фізики, радiофiзики, 

acтpoнoмiї та ракетно-

космiчної галузі, aвia- i 

суднобудування, 

військової техніки 
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СТИПЕНДІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ 

ВЧЕНИХ 2022 

 

Відповідно до Постанови президії Комітету з Державних Премій України в 

галузі науки і техніки «Про призначення стипендій Президента України та 

Кабінету Міністрів України для молодих вчених» від 04 листопада 2022 року за 

№6 присуджено 7 стипендій молодим вченим НУК, а саме: 

- ВІННИЧЕНКО Ірині Леонідівні – кандидату технічних наук, доценту, 

доценту кафедри комп’ютеризованих систем управління Навчально-наукового 

інституту автоматики та електротехніки; 

- ГЕРАСІНУ Олександру Сергійовичу – кандидату технічних наук, 

доценту без вченого звання кафедри комп’ютеризованих систем управління 

Навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки; 

- ГРИЧУ Артему Вікторовичу – кандидату технічних наук, доценту без 

вченого звання кафедри кондиціювання та рефрижерація Машинобудівного 

навчально-наукового інституту; 

- ГРИШИНІЙ Наталії Володимирівні – кандидату економічних наук, 

доценту, доценту кафедри менеджменту Факультету економіки моря; 

- КОРНІЄНКО Вікторії Сергіївні – кандидату технічних наук, докторанту; 

- ПИРИСУНЬКО Максиму Андрійовичу – кандидату технічних наук, 

доценту без вченого звання кафедри суднового машинобудування та енергетики 

Херсонського навчально-наукового інституту; 

- ТОПАЛОВУ Андрію Миколайовичу – кандидату технічних наук, 

доценту без вченого звання кафедри комп’ютеризованих систем управління 

Навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки НУК. 

 

ПРЕМІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ  

 

Відповідно до Указу Президента України від 30 листопада 2022 року за 

№809/2022 на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі 

науки і техніки Премію Президента України для молодих вчених за роботу 

«Новітні технології створення функціональних напилених покриттів, 

матеріалів та способів їх з'єднання у суднобудуванні» отримали науковці 

Кораблебудівного навчально-наукового інституту НУК:  

- БОБРОВ Максим Миколайович – кандидат технічних наук, докторант;  

- БУТУРЛЯ Євген Андрійович – доктор філософії, викладач;  

- УРСОЛОВ Олександр Ігорович – доктор філософії, асистент; 

 

ФОРУМИ 

 

Молоді вчені Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова традиційно прийняли участь у ІІІ Всеукраїнському форумі Рад 

молодих вчених,  27 жовтня 2022 року 
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3.4. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ 

РОБІТ 

 
Переможці I туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей у 2021/2022 н.р. НУК  ім. адм. Макарова 

 

Прізвище, імя та по батькові 

студента 

Прізвище, імя та по батькові 

наукового керівника 
ЗВО 

ДИЗАЙН. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, 

РЕСТАВРАЦІЯ 

Козлова Олена Володимирівна Матійко Олександр Васильович НУК 

Дерв'янко Діана Юріївна Сергієнко Олена Миколаївна НУК 

Лавріненко Єлизавета Ігорівна Сергієнко Олена Миколаївна НУК 

ФІЛОСОФІЯ 

Лєпьохіна Ксенія Сергіївна, 

Корнієнко Світлана Олегівна 
Патлайчук Оксана Віталіївна НУК 

Честних Юлія Володимирівна Патлайчук Оксана Віталіївна НУК 

Кольцов Андрій В'ячеславович, 

Давлатова Діана Хакимжонівна 
Патлайчук Оксана Віталіївна НУК 

ПОЛІТОЛОГІЯ 

Діма Юлія Володимирівна Ніколаєнко Наталія Олександрівна НУК 

Мельник Наталія Олександрівна Ніколаєнко Наталія Олександрівна НУК 

ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Кочієру Катерина Іванівна Ніколаєнко Наталія Олександрівна НУК 

Чепелєва Аліна Анатоліївна Крамаренко Ірина Сергіївна НУК 

Діанова Олена Олександрівна Ляшко Анастасія Валеріївна НУК 

ФІНАНСИ І КРЕДИТ 

Щербина Денис Ігорович Приходько Наталія Василівна НУК 

СТРАХУВАННЯ 

Тетерін Олександр Олександрович Приходько Наталія Василівна НУК 

Коваленко Ірина Олексіївна Сіренко Ігор Вікторович НУК 

Авраменко Єлизавета Олександрівна 

Терлецька Анастасія Миколаївна 
Іщенко Олена Анатоліївна НУК 

Мовчан Вікторія Сергіївна, 

Боскова Вікторія Володимирівна 
Огорь Ганна Миколаївна ХФ НУК 

Плешко Діана Ігорівна Пулянович Олена Василівна ХФ НУК 

Діденко Ірина Володимирівна, 

Єльцова Ольга Віталіївна 
Коваленко Микола Андрійович ХФ НУК 

ПРАВО 

Терських Тетяна Володимирівна Дмитрук Ірина Миколаївна НУК 

Афтєній Євген Юрійович Ватуля Юрій Олександрович ХФ НУК 

Логвиненко Олексій Леонідович Ватуля Юрій Олександрович ХФ НУК 

ЕКОЛОГІЯ 

Кособуцька Олена Олександрівна Трохименко Ганна Григорівна НУК 

Кушнір Даніл Володимирович Мельничук Світлана Сергіївна НУК 

Березовчук Олена Олегівна Літвак Сергій Михайлович НУК 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2022 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
 

88 
 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;  ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ 

УЧЕНЬ; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 

Лисиця Роман Володимирович Федоренко Тетяна Миколаївна НУК 

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 

Гераськова Діана Володимирівна Колєгова Анастасія Сергіївна НУК 

Соченінова Інна Олександрівна Магась Наталія Іванівна НУК 

Данілова Олена Олександрівна Благодатний Володимир Валентинович  

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Неділя Андрій Олександрович Літвак Ольга Анатоліївна НУК 

Моісеєнко Катерина Євгенівна Магась Наталія Іванівна НУК 

Зотікова Анастасія Валеріївна Благодатний Володимир Валентинович НУК 

АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

Соломчак Єлізавета Валеріївна Трохименко Ганна Григорівна НУК 

Свінарчук Екатерина Олексіївна Наконечна Юлія Олександрівна НУК 

Терлецький Михайло Михайлович Магась Наталія Іванівна НУК 

ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ГРAФІКА ТА ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА 

Мозгова Анастасія Андріївна Бідніченко Олена Галиківна НУК 

Хохонь Максим Андрійович Бідніченко Олена Галиківна НУК 

Юрченко Дар’я Сергіївна Латанська Людмила Олексіївна МНУ, НУК 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Хода Валентин Михайлович Покровський Михайло Володимирович НУК 

Поянов Ілля Ігорович Покровський Михайло Володимирович НУК 

Клигіна Владислава Олександрівна Покровський Михайло Володимирович НУК 

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ 

Кострюков Ілля Олексійович, 

Ковальчук Артем Олексійович 
Грудініна Ганна Сергіївна НУК 

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 

Пустовойченко Андрій Євгенович, 

Борщов Олексій Михайлович 
Патлайчук Володимир Миколайович НУК 

«Двигуни внутрішнього згоряння» 

Румак П.В., 

Яловенко П.О. 

Калініченко Іван Володимирович 

 
ХФ НУК 

«Кріогенна та холодильна техніка» 

Петрохаус Ю.О., 

Поправко В.І. 

Коновалов Дмитро Вікторович, 

Луняка Клара Василівна 
ХФ НУК 

Сидоренко Д.А. 

 
Кобалава Галина Олександрівна ХФ НУК 

Терещенко М.С., 

Чернецький О.В. 
Калініченко Іван Володимирович ХФ НУК 

   

117 ЕЛЕКТРОНІКА 

Доманський Олександр Юрійович, 

Малахова Надія Григоріївна 
Ушкаренко Олександр Олегович НУК 

Сакутін Богдан Андрійович Жук Дмитро Олександрович НУК 

СУДНОБУДУВАННЯ ТА ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 

«Морський та річковий туризм» 

Жавко Софія Миколаївна Арчибісова Дарія Станіславівна НУК 

Бабченко Дарія Сергіївна, 

Глазкова Валерія Павлівна 
Іщенко Олена Анатоліївна НУК 
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Савенко Дарья Олегівна, 

Тініченко Катерина Сергіївна 
Тубальцева Наталія Пилипівна НУК 

«Експлуатація портового перевантажувального обладнання» 

Соломаха Михайло Вадимович Бобров Максим Миколайович НУК 

Герула Макар Геннадійович, 

Зажицька Катерина Олександрівна, 
Лабарткава Олександр Володимирович НУК 

Джула Дмитро В`ячеславович, 

Іщенко Ростислав Сергійович 
Бобров Максим Миколайович НУК 

«Експлуатація портового перевантажувального обладнання» 

Кондратьєва Анна Андріївна Карпеченко Антон Анатолійович НУК 

Джула Дмитро В`ячеславович, 

Герула Макар Геннадійович 
Карпеченко Антон Анатолійович НУК 

Зажицька Катерина Олександрівна, 

Іщенко Ростислав Сергійович 
Савенков Олег Ігорович НУК 

«Навігація та управління рухом суден» 

Артюшенко Юлія Сергіївна Данильченко Наталя Вячеславівна НУК 

Жига Катерина Сергіївна, 

Дуденко Марія Василівна 
Данильченко Наталя Вячеславівна НУК 

Овчаров Андрій Сергійович, 

Савченко Михайло Сергійович 
Данильченко Наталя Вячеславівна НУК 

«Електротехніка та електромеханіка» 

Кириллов Євгеній Дмитрович Сірівчук Андрій Сергійович НУК 

Аннич Сергій Володимирович 

Горошок Олександр Сергійович 
Сірівчук Андрій Сергійович НУК 

Горошок Олександр Сергійович 

Аннич Сергій Володимирович 
Сірівчук Андрій Сергійович НУК 

«Теорія і проектування корабля» 

Лєпьохіна Ксенія Сергіївна, 

Соломонюк Аліса Денисівна 
Бондаренко Олександр  Валентинович НУК 

Михайличенко Аліна Сергіївна, 

Давидова Поліна Сергіївна 
Бондаренко Олександр  Валентинович НУК 

Доценко Аліна Володимирівна, 

Михайличенко Аліна Сергіївна 
Коростильов Леонтій Іванович НУК 

Гринцов Вячеслав Геннадійович, 

Погребняк Яків Олександрович 
Коршиков Роман Юрійович ХФ НУК 

Олянчук Максим Олегович, 

Попроцький Артем Васильович 
Коршиков Роман Юрійович ХФ НУК 

Кудашев Олексій Олександрович; 

Лещенко Владлена Олегівна 
Яглицький Юрій Костянтинович ХФ НУК 

«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія, водні технології» 

Довженко Олександра В’ячеславівна Соломонюк Наталя Сергіївна НУК 

Сергєєва Євгенія Євгенівна Юреско Тетяна Анатоліївна НУК 

Соломонюк Аліса Денисівна, 

Чернов Дмитро Ігорович 
Копійка Сергій Васильович НУК 

Бондарчук Олексій Володимирович, 

Кисиль Наталія Володимирівна 
Дудченко Олег Миколайович ХФ НУК 

«Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики» 

Нікуліна Анастасія Олександрівна Жук Олександр Кирилович НУК 

Нікітченко Владислав Костянтинович, 

Суханюк Володимир Сергійович 
Жук Олександр Кирилович НУК 
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Суханюк Володимир Сергійович, 

Бондаренко  Діана Сергіївна 
Жук Олександр Кирилович НУК 

«Системний аналіз інфраструктури морського транспорту» 

Дацюк Дмитро Олексійович Трушлякова Антоніна Борисівна НУК 

Заграйчук Андрій Олексійович, 

Ризун Вадим Русланович 
Трушлякова Антоніна Борисівна НУК 

Заграйчук Андрій Олексійович, 

Ризун Вадим Русланович 
Трушлякова Антоніна Борисівна НУК 

Ганчо Нікіта Андрійович Запорожець Ірина Михайлівна 
МНАУ 

НУК 

Долбня Марія Русланівна Запорожець Ірина Михайлівна 
МНАУ 

НУК 

Малагон Андрій Сергійович Запорожець Ірина Михайлівна 
МНАУ 

НУК 

«Експлуатація портів і технологія вантажних робіт» 

Кузнецов Георгій Валерійович Харитонов Юрій Миколайович НУК 

Рожко Сергій Миколайович 

Самарський Василь Анатолійович 
Шевцов Анатолій Павлович НУК 

Самарський Василь Анатолійович, 

Рожко Сергій Миколайович 
Шевцов Анатолій Павлович НУК 

«Судноводіння і морська безпека» 

Хаджадж Юлія Миколаївна, 

Адамович Євген Володимирович 
Шевцов Анатолій Павлович НУК 

Адамович Євген Володимирович, 

Хаджадж Юлія Миколаївна 
Шевцов Анатолій Павлович НУК 

Карпов Максим Олександрович, 

Самарський Василь Анатолійович 
Шевцов Анатолій Павлович НУК 

«Суднові енергетичні установки, проектування, виробництво, експлуатація і ремонт» 

Борисов Артур Вадимович Радченко Микола Іванович НУК 

Детюков Владислав Олександрович, 

Костріков Олександр Андрійович 
Московко Олексій Олексійович НУК 

Трофименко Дмитро Сергійович, 

Буяшенко Максим Юрійович 
Литош Олена Вадімівна НУК 

«Морський та річковий туризм» 

Коверний Олександр Євгенович Гришина Лариса Олександрівна ПФ НУК 

Запорожець Олександра Олександрівна, 

Рябецький Володимир Богданович 
Гришина Лариса Олександрівна ПФ НУК 

Вусик Яна Євгенівна, 

Пишнюк Микола Володимирович 
Гришина Лариса Олександрівна ПФ НУК 

«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія, водні технології» 

Чікал Михайло Андрійович, 

Двуліт Юлія Юріївна 
Ошовський Віктор Яковлевич ПФ НУК 

Булгак Дар’я Олександрівна, 

Ступак Олександр Олександрович 
Тарасов Ігор Вадимович ПФ НУК 

Васильєва Ангеліна Валеріївна, 

Булгак Дар’я Олександрівна 
Філіпішина Лілія Михайлівна ПФ НУК 

«Суднові енергетичні установки, проектування, виробництво, експлуатація і ремонт» 

Двуліт Юлія Юріївна, 

Ступак Олександр Олександрович 
Ошовський Віктор Яковлевич ПФ НУК 
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«Технічне обслуговування і ремонт суден» 

Курилко Ігор Олександрович, 

Єрмаков Ерік Сергійович 
Щедролосєв Олександр Вікторович ХФ НУК 

Мандзій Віталій Володимирович, 

Гладченко Денис Ігоревич 
Терлич Станіслав Володимирович ХФ НУК 

Забавський Віктор Дмитрович, 

Дамчук Максим Сергійович 
Терлич Станіслав Володимирович ХФ НУК 

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ 

Назрієва Заріна Тавакалівна 

Кудрич Дмитро Олегович 
Фаріонова Тетяна Анатоліївна НУК 

Ботова Ніколета Михайлівна, 

Бабченко Дарія Сергіївна 
Крамаренко Ірина Сергіївна НУК 

Бондаренко Діана Сергіївна 

Тініченко Катерина Сергіївна 
Крамаренко Ірина Сергіївна НУК 

УПРАВЛІННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

Шепіль Максим Олександрович Савіна Оксана Юріївна НУК 

Козленко Андрій Дмитрович Савіна Оксана Юріївна НУК 

Дарда Анна Віталіївна Тубальцева Наталія Пилипівна НУК 

Василюха Станіслав Володимирович Марцінковський Ігор Богданович НУК 

Тихоненко Анастасія  Денисівна Ломоносова Оксана Едуардівна ХФ НУК 

Степанов Андрій Андрійович, 

Кирнос Антон Євгенович 
Дюндін Валерій Дмитрович ХФ НУК 

Савченко Юлія Валеріївна, 

Суханов Марк Вадимович 
Смірнова Ірина Миколаївна ХФ НУК 

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 

Борисюк Юлія, 

Смачило Євген 
Корнієнко Оксана Петрівна НУК 

Ковтевич Олександр Корнієнко Оксана Петрівна НУК 

Косьянова Олена Корнієнко Оксана Петрівна НУК 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 

Івасенко Даріна Олегівна Арчибісова Дарія Станіславівна НУК 

Сабат Анна Андріївна, 

Коняєва Діана Сергіївна 
Арчибісова Дарія Станіславівна НУК 

ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА АПК 

Тініченко Катерина Сергіївна Бойко Євгенія Олександрівна НУК 

Скирденко Єлизавета Сергіївна 

Сабат Анна Андріївна 
Тубальцева Наталія Пилипівна НУК 

Галайда Ельміра Юріївна, 

Дрозд Анна Віталіївна 
Тюхтенко Наталія Анатоліївна ХФ НУК 

Газимова Лілія Олегівна, 

Залужець Людмила Дмитріївна 
Ревенко Надія Григорівна ХФ НУК 

Новак Анна Олександрівна Ломоносов Дмитро Анатолійович ХФ НУК 

ТУРИЗМ 

Крамаренко Олександра Олександрівна Арчибісова Дарія Станіславівна НУК 

МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Ботова Ніколета Михайлівна Бойко Євгенія Олександрівна НУК 

Терлецька Анастасія Миколаївна, 

Гура Олександр Олександрович 
Гришина Наталія Володимирівна НУК 

Стройнова Валерія  Сергіївна, 

Бринза Даріна Дмитрівна 
Арчибісова Дарія Станіславівна НУК 
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Жаворонкова Лариса Олександрівна, 

Камкова Анна Вячеславівна 
Ломоносов Дмитро Анатолійович ХФ НУК 

Жаворонкова Лариса Олександрівна, 

Гнезділова Світлана Олександрівна 
Пулянович Олена Василівна ХФ НУК 

Бойченко Єлизавета Юріївна Надточій Ірина Ігорівна ХФ НУК 

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

Бронська Владислава Сергіївна, 

Сиротіна Марія Олександрівна 
Іщенко Олена Анатоліївна НУК 

Коняєва Діана Сергіївна, 

Пилипенко Анастасія Іванівна 
Іщенко Олена Анатоліївна НУК 

Бондаренко  Діана Сергіївна, 

Слабий Руслан Андрійович 
Іщенко Олена Анатоліївна НУК 

Боскова Вікторія Володимирівна Руснак Алла Валентинівна ХФ НУК 

Вороненко Валерія Олександрівна, 

Ляшко Аліна Володимирівна 
Коваленко Микола Андрійович ХФ НУК 

Бойченко Єлизавета Юріївна, 

Борисенко  Ліна Андріївна 
Огорь Ганна Миколаївна ХФ НУК 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

Кулик Дар'я Олександрівна Крамаренко Ірина Сергіївна НУК 

Коняєва Діана Сергіївна, 

Пилипенко Анастасія Іванівна 

Тубальцева Наталія Пилипівна 

 
НУК 

Ніколаєва Діана Іванівна, 

Стройнова  Валерія  Сергіївна 
Арчибісова Дарія Станіславівна НУК 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 

Крамаренко Олександра Олександрівна Крамаренко Ірина Сергіївна НУК 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКА ПРАЦІ 

Палій Владислав Валерійович Гришина Наталія Володимирівна НУК 

ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ 

Стройнова  Валерія  Сергіївна Гришина Наталія Володимирівна НУК 

Крамаренко Олександра Олександрівна, 

Стройнова  Валерія  Сергіївна 
Іщенко Олена Анатоліївна НУК 

Глазкова Валерія Павлівна, 

Пилипенко Анастасія Іванівна 
Арчибісова Дарія Станіславівна НУК 

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Шевченко Марія Олександрівна Тубальцева Наталія Пилипівна НУК 

Бондаренко  Діана Сергіївна, 

Ботова Ніколета Михайлівна 
Іщенко Олена Анатоліївна НУК 

Кім Валерія Аркадіївна, 

Ляшенко  Анастасія Олександрівна 
Арчибісова Дарія Станіславівна НУК 

ЕКОНОМІКА 

Назрієва Заріна Тавакалівна Іртищева Інна Олександрівна НУК 

УПРАВЛІННЯ Е-БІЗНЕСОМ ТА СМАРТ ТЕХНОЛОГІЯМИ 

Шарова Єва Владиславівна Тубальцева Наталія Пилипівна НУК 

Коняєва Діана Сергіївна, 

Пилипенко Анастасія Іванівна 
Іщенко Олена Анатоліївна НУК 

Гунік Іван Іванович, 

Кізюн Людмила Володимирівна 
Маршак Олена Іллівна НУК 

Скляр Данило Ігорович Ломоосов Анатолій Вадимович ХФ НУК 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2022 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
 

93 
 

Ненашева Аліна Ігорівна, 

Черних Данило Валентинович 
Година Олена Володимирівна ХФ НУК 

Степанов Андрій Андрійович, 

Шибаєв Олександр Валентинович 
Левченко Тетяна Дмитрівна ХФ НУК 

РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

Ботова Ніколета Михайлівна Іртищева Інна Олександрівна НУК 

Бабченко Дарія Сергіївна, 

Тініченко Катерина Сергіївна 
Іщенко Олена Анатоліївна НУК 

Глазкова Валерія Павлівна, 

Ботова Ніколета Михайлівна 
Арчибісова Дарія Станіславівна НУК 

Борисенко Ліна Андріївна Надточій Ірина Ігорівна ХФ НУК 

Дорохова Катерина Петрівна, 

Овечко Катерина Володимирівна 
Тюхтенко Наталія Анатоліївна ХФ НУК 

Максимова Олена Григорівна, 

Камкова Анна Вячеславівна 
Пулянович Олена Василівна ХФ НУК 

ПОЧАТКОВА ОСВІТА 

Чепелєва Аліна Анатоліївна Крамаренко Ірина Сергіївна НУК 

КОСМІЧНІ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА УПРАВЛІННІ 

Жавко Софія Миколаївна Гришина Наталія Володимирівна НУК 

Сміліченко Георгій Олегович Надточий Анатолій Вікторович ХФ НУК 

Черних Данило Валентинович, 

Шевченко Марія Сергіївна 
Ревенко Надія Григорівна ХФ НУК 

Скляр Данило Ігорович, 

Шибаєв Олександр Валентинович 
Надточій Віктор Анатолійович ХФ НУК 

ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА (ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ) 

Коляда Нікіта Олександрович Іртищева Інна Олександрівна НУК 

Кулька Владислав Олександрович, 

Слабий Руслан Андрійович 
Гришина Наталія Володимирівна НУК 

Бондаренко  Діана Сергіївна, 

Тініченко Катерина Сергіївна 
Іщенко Олена Анатоліївна НУК 

МАРКЕТИНГ 

Манецька Юлія Сергіївна Матійко Наталя Олександрівна НУК 

КОМП`ЮТЕРНІ НАУКИ 

Литвин Михайло Володимирович Макарова Лідія Миколаївна НУК 

ІНФОРМАТИКА І КІБЕРНЕТИКА 

Нікітін Олексій Володимирович Макарова Лідія Миколаївна НУК 

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Нікітіна Олена Юріївна Латанська Людмила Олексіївна НУК 

ЖУРНАЛІСТИКА 

Плахтіна Оксана Ігорівна Жолобенко Наталя Юріївна НУК 

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

Маркіна Марія Сергіївна Коренєва Юлія Петрівна НУК 

ЗАГАЛЬНА ТА СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

Мацик Максим Олегович, 

Фучило Дар’я Станіславівна 
Чугуєва Інна Євгенівна НУК 

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ 

Трофимчук Наталія Сергіївна, 

Шепотило Анна Олександрівна 
Чугуєва Інна Євгенівна НУК 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 
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Завірюха Дмитро Олексійович Адаменко Оксана Олександрівна НУК 

Пен Лі Лі Кувалдіна Ольга Вікторівна НУК 

Соколов Олександр Юрійович Бірюк Світлана Валеріївна НУК 

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ 

Гримак Андрій Станіславович Болотникова Тетяна Григорівна НУК 

Іваненко Анастасія Володимирівна Болотникова Тетяна Григорівна НУК 

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

Шевченко Анатолій Вячеславович, 

Гордок Дар’я Віталіївна 
Матвієнко Максим Валентинович ХФ НУК 

Гордок Ірина Віталіївна, Бондаренко, 

Сергій Володимирович керівник 
Лой Сергій Анатолійович ХФ НУК 

Чумаков Нікіта Сергійович Спіхтаренко Володимир Володимирович ХФ НУК 

ЗВАРЮВАННЯ 

Хільченко Дмитро Миколайович, 

Гарковенко Віктор Сергійович 
Єрмолаєв Геннадій Володимирович ХФ НУК 

Вєтров Олександр Олександрович Лой Сергій Анатолійович ХФ НУК 

Полонка Сергій Іванович Спіхтаренко Володимир Володимирович ХФ НУК 

КІБЕРБЕЗПЕКА 

Хівріч Вікторія Василівна, 

Михайлеченко Анастасія Вадимівна 
Касьянов Юрій Іванович НУК 

ПЕРЕКЛАД 

Козаченко Тетяна Юріївна, Яновська 

Ксенія Олександрівна 
Сміліченко Яніна Броніслвівна ХФ НУК 

МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ 

«Компресорні, холодильні машини, установки, станції та пневмоагрегати» 

Рижко В.В. Корнієнко Вікторія Сергіївна ХФ НУК 

Терещенко М.С., 

Чернецький О.В. 

Калініченко Іван Володимирович 

 
ХФ НУК 

Адамович Є.В., 

Івлєв В.С. 

Коновалов Дмитро Вікторович, 

Луняка Клара Василівна 
ХФ НУК 

 

МІЖНАРОДНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ТВОРЧИЙ 

КОНКУРС «АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО» 

 
Керівники переможців II етапу Міжнародного студентського професійного творчого 

конкурсу «Аграрні науки та продовольство» за напрямком «Агроінженерія» 

 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

1. Білюк Іван Сергійович; 

2. Бобров Максим Миколайович; 

3. Карпеченко Антон Анатолійович; 

4. Радченко Андрій Миколайович; 

5. Радченко Роман Миколайови; 

6. Савенков Олег Ігорович; 

6. Соломонюк Наталья Сергіївна; 

7. Юреско Тетяна Анатоліївна. 

Херсонський навчально-науковий інститут Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова 

1. Авдюнін Роман Юрійович; 
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2. Максимов Віталій Іванович; 

3. Пирисунько Максим Андрійович; 

4. Шалапко Денис Олегович. 

Первомайський Науково-навчальний інститут Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова 

1. Філіпішина Лілія Михайлівна 

 

Керівники учасників (переможців I етапу) Міжнародного студентського професійного 

творчого конкурсу «Аграрні науки та продовольство» за напрямком «Агроінженерія» 

 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

1. Копійка Сергій Васильович. 

Херсонський навчально-науковий інститут Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова 

1. Андрєєв Андрій Адольфович; 

2. Андрєєва Наталія Борисівна; 

3. Максимов Віталій Іванович; 

4. Якімчук Георгій Сергійович. 

Первомайський Науково-навчальний інститут Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова  

1. Ошовський Віктор Якович; 

2. Тарасов Ігор Вадимович. 
 

3.5. ОХОРОННІ ДОКУМЕНТИ 2022 РОКУ 

 

1. Патент на корисну модель № 150126. МПК G05B 23/02. Лабораторний 

блок живлення / Савченко О.В., Білюк І.С., Слободян С.О.; Зубарев А.А., 

Шарейко Д.Ю., Фоменко А.М.; Ольшевський С.І., Гаврилов С.О., Майборода 

О.В., Ставинський Р.А., Оружак І.В. – u202103712; заявл. 29.06.2021; опубл. 

05.01.2022, Бюл. № 1/2022. 

2. Патент на корисну модель №150127. МПК G05B 23/02. Лабораторний 

стенд по дослідженню роботи крокового двигуна / Савченко О.В., Білюк І.С., 

Фоменко А.М., Шарейко Д.Ю. Ольшевський С.І., Гаврилов С.О., Майборода 

О.В., Кириченко О.С., Надточій А.В., Бугрім Л.І. – u202103716; заявл. 29.06.2021; 

опубл. 05.01.2022, Бюл. № 1/2022. 

3. Патент на корисну модель №150128. МПК G05B 19/048, G05B 23/02, 

G05B 19/406, G05B 19/040. Мікропроцесорна система керування 

електроприводами промислового обладнання / Савченко О.В., Білюк І.С., 

Фоменко А.М., Шарейко Д.Ю. Ольшевський С.І., Гаврилов С.О., Кириченко 

О.С., Надточій А.В., Майборода О.В. – u202103718; заявл. 29.06.2021; опубл. 

05.01.2022, Бюл. № 1/2022. 

4. Патент на корисну модель №150129. МПК G05B 23/02. Лабораторний 

стенд для дослідження роботи тахогенератора постійного струму / Савченко 

О.В., Білюк І.С., Слободян С.О., Зубарев А.А., Шарейко Д.Ю., Фоменко А.М., 

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=280096
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=280096
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=280815
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=280815
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Ольшевський С.І., Гаврилов С.О., Майборода О.В., Ставинський Р.А., Надточій 

В.А. – u202103714; заявл. 29.06.2021; опубл. 02.03.2022, бюл. № 9/2022. 

5. Патент на корисну модель №150549. МПК H02M 1/00, H02M 1/08. 

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(LH, RH) / Ушкаренко О.О., Малахова Н.Г., Кравченко Д.В. – 

u202105235; заявл. 15.09.2021; опубл. 02.03.2022, бюл. № 9/2022. 

6. Патент на корисну модель №150550. МПК H02M 1/08. 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. – u202105237; заявл. 15.09.2021; опубл. 02.03.2022, бюл. № 

9/2022. 

 

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 

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=280835
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=280835
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=280835
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=280835
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=280836
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=280836
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=280836
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=280836
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=280836
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№ 

з/п 

Назва друкованого 

періодичного видання 

Засновник 

(співзасновники) 

Галузь науки, 

назва спеціальності 

або галузь знань 

1 

Збірник наукових праць 

Національного 

університету 

кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

Національний 

університет 

кораблебудування 

імені адмірала 

Макарова 

 

Технічні 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 

 

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. 
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№ 

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 

 

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 

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
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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. 

 

РОБОТА ВИДАВНИЦТВА НУК в 2022 році 

 Спеціалістами видавництва НУК ім. адмірала Макарова було проведено 

роботу по редактурі, коректурі, макетуванню, зроблено розробку дизайну 

обкладинок загальною кількістю:  

- навчальний посібник: 24 найменування; 

- практикум: 2 найменування; 

- монографія: 1 найменування; 

- підручник: 1 найменування; 

- методичні вказівки: 21 найменування; 

- методичні рекомендації: 2 найменування; 

- лабораторні роботи: 1 найменування. 

Було виконано: 

- популяризація та реалізація видань НУК через партнерські канали; 

- популяризація Видавництва НУК: участь у виставках, презентаціях, 

обласних конкурсах у разі їх проведення. 

 

3.7. КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОВЕДЕНІ У 2022 РОЦІ 

 

МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні технології 

проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних 

засобів і інженерних споруд», 26-27 травня 2022 р. 

2. XVIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління 

проектами: стан та перспективи», 6-9 вересня 2022 р. 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Причорноморські 

публічно-правові читання», 8-9 вересня 2022 року. 

4. VІI Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми 

інженерної механіки та технології машинобудування», 23-24 листопада 2022 

року. 

5. VII Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасний стан та 

проблеми двигунобудування», 30 листопада 2022 р. 

6. XIІI Міжнародна науково-практична конференція «Становлення та 

розвиток правової держави: проблеми теорії та практики», 2 грудня 2022 року. 

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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7. ХІІІ міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в 

суднобудуванні та океанотехніці», 27-28 жовтня 2022 року. 

27-28 жовтня 2022 року відбулася ХІІІ Міжнародна науково-технічна 

конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці», де обговорювалися 

питання стратегічного розвитку суднобудування в умовах післявоєнного 

відновлення, інноваційні науково-технічні розробки та шляхи залучення 

інвестицій у відновлення та розвиток суднобудування. 

 Загалом було розглянуто актуальні питання: розвитку інноваційних 

технологій суднобудування та судноремонту; розробки сучасних методів 

дослідження у конструюванні та проектування суден та об’єктів океанотехніки; 

побудови САПР суден (інформаційних та комунікаційних технологій в 

суднобудуванні); створення новітніх технологій і матеріалів у судовому 

машинобудуванні; розробки інноваційних засобів удосконалення суднових 

енергетичних установок і систем та забезпечення екологічної безпеки в 

суднобудуванні та об’єктах океанотехніки; безпеки мореплавства; інновацій в 

суднових електротехнічних системах та автоматиці; управління проектами та 

програмами в суднобудуванні; інвестиційно-інноваційного розвитку 

суднобудування та морського транспортного комплексу; інновацій в системі 

суднобудівної освіти; морського транспортного права. 

В конференції прийняли участь 289 науковців, представників інноваційно-

орієнтованих компаній та представників морського транспортного комплексу з 

різних міст України та зарубіжжя. 
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Пленарне засідання ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Інновації 

в суднобудуванні та океанотехніці» у головному корпусі НУК 
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ВСЕУКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми 

автоматики та електротехніки», 6 квітня 2022 р.  

2. III Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція 

«Інформаційні технології: моделі, алгоритми, системи», 26-28 жовтня 2022 р. 

3. Всеукраїнська наукова конференція «Всеукраїнські наукові економічні 

читання "Забезпечення сталого розвитку національної економіки", присвячені 

пам’яті першого декана Інженерно-економічного факультету НУК професора 

В.Ч. Лі», 1-2 грудня 2022 р. 

4. Х Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю 

«Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті» СПІБТ–2022, 13–14 

грудня 2022 року. 

КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

1. Всеукраїнська науково-методична конференція молодих науковців 

«Прикладна лінгвістика – 2022: проблеми та рішення», 12-13 травня 2022 року. 

2. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Актуальні проблеми спорту, фізичного виховання, 

здоров’я людини», 28- 29 жовтня 2022 р. 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців 

«Проблеми соціально-гуманітарних наук: перспективи та виклики»», 8-9 

грудня 2022 р. 

 

3.8. НАУКОВИЙ ОБ’ЄКТ, ЩО СТАНОВИТЬ НАЦІОНАЛЬНЕ 

НАДБАННЯ «НАДВИСОКОВАКУУМНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ВВУ-1 Д» 

 

«Надвисоковакуумний універсальний технологічний комплекс ВВУ-

1Д», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006р. 

N665-р. занесено до Державного реєстру наукових об’єктів, що 

становлять національне надбання. 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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https://nuos.edu.ua/nauka/nacionalne-nadbannya/ 

 

 

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» 

 

 

https://nuos.edu.ua/nauka/nacionalne-nadbannya/
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НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ СУДНО НУК «АЛЬФА» 

 

 

3.10. ВІДЗНАКИ 

 

СТИПЕНДІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЗА ВИДАТНІ ЗАСЛУГИ 

У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

На підставі 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» стипендії Кабінету Міністрів України за 

видатні заслуги у сфері вищої освіти науково-педагогічним працівникам 

отримують: 

ДУБОВИЙ Олександр Миколайович – доктору технічних наук, професор, 

завідувач кафедри матеріалознавства та технології металів; 

РЯБЕНЬКИЙ Володимир Михайлович - доктор технічних наук, професор, 

завідувачу кафедри програмованої електроніки, електротехніки і 

телекомунікацій. 

 

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 2022 році Дня Науки відзначено наступнх співробітників 

університету від Південного наукового центру при НАН України і мон України: 
 

1. КАРПЕЧЕНКО Антон Анатолійович – кандидат технічних наук, 

доцент, доцент кафедри вищої математики Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова; 

2. МАКРУХА Тетяна Олександрівна – кандидат технічних наук, асистент 

кафедри матеріалознавства і технології металів Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова; 
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3. ОБРУБОВ Андрій Валерійович – кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри суднових електроенергетичних систем Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова; 

4. РАДЧЕНКО Андрій Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри турбін Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова; 

5. РАДЧЕНКО Роман Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри турбін Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова; 

6. УШКАРЕНКО Олександр Олегович – доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; 

7. УШКАЦ Світлана Юріївна – кандидат фізико-математичних наук, 

викладач кафедри техногенної та цивільної безпеки Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова; 
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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 2022 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 повномасштабного вторгнення російських сил в 

Україну. 

Навесні 2022 року співробітники НУК у співпраці із дипломатичними 

представництвами різних країн змогли забезпечити централізований від’їзд 

більшості іноземних студентів, у зв’язку із загрозою воєнних дій поблизу 

Миколаєва. На протязі усього 2022 року співробітники ННЦМС постійно 

підтримували зв'язок із більшістю студентів-іноземців та постійно створювали 

нові формати вирішення їх навчальних та  інших проблем. 

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 
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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; 

 

 
                     Студенти НУК з КНР проводять захист дипломних робіт 

дистанційно 

▪ 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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Презентація досвіду роботи НУК в умовах воєнного стану під час 

конференції директорів вищої освіти ЕС у Празі, Чехія (листопад 2022р.) 

 

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.  

США University of Michigan, Ann Arbor,   
Columbia University in the city of New York,  
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Wheelabrator Technologies, Inc., Alliance Technology 

Group, Inс.  

Федератив

на 

Республіка 

Німеччина 

Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik, Шнейдер 

Електрик, University Siegen  

 
BAAS LTH. 

Королівств

о 

Нідерланди 

Nupas-Cadmatic Co, Groningen, DAMEN Shipyards Co 

Королівств

о Іспанія 

Barcelona Technical University  

Королівств

о Норвегія 

Stord Haugesund University College  

Чехія  Prague University of Chemistry and Technology 

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 2022 році також успішно 

продовжується підготовка молодших спеціалістів за програмою «3+Х» разом 

із Zheijang International Maritime College за напрямками «Суднобудування» та 

«Робототехніка». В 2022 році було успішно проведено процедуру 

продовження акредитації цієї програми до 2029 року. Загалом станом на 

17.12.2022 за спільними програмами НУК та китайських ЗВО  навчаються 634 

студента з КНР.  

В 2022 році продовжується імплементація нової програми «Коледж 

морських технологій ім. адм. Макарова» разом із Jiangsu Ocean University. В 

рамках цього проекту стартувала работа за освітніми программами 

бакалавріату – «Суднобудування» та «Робототехніка», та за освітньою 

програмою магістратури «Суднобудування». Було проведено успішний набір 

загальною чисельністю 126  першокурсника! 
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Участь Ректора НУК у засіданні Ради директорів вищої освіти ЕС 
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Загальний контингент іноземних студентів НУК на 17.12.2022 

 

 Загальна кількість іноземних студентів станом на 17.12.2022 р. 

№ 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   12 44     56 

2 Білорусь   1       1 

3 Вірменія   3 1     4 

4 Грузія   7 12 212   231 

5 Індія   2       2 

6 Іран   1       1 

7 КНР   72   612 4 688 

8 Латвія     1     1 

9 Молдова   1       1 

10 Німеччина     1     1 

11 РФ   1       1 

12 Сирія   1       1 

13 США         1 1 

14 Туреччина   1 2     3 

15 Туркменістан   205 27     232 

16 Узбекистан   2       2 

17 Швеція   1       1 

  Всього   310 88 824 5 1227 
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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 710 

студентів. 

Також продовжується співпраця НУК з Батумським навігаційно-навчальним 

університетом. Реалізується програма підготовки бакалаврів за спільною 

навчальною програмою, за якою в 2022 році навчалось 212 студентів із Грузії. 

Планується розширення співпраці в розрізі запуску нових спільних навчальних 

програм з грузинським університетом. 

 

В ході приймальної кампанії 2022 року в НУК було набрано 398 іноземних 

студента: 

• Спеціалізована спільна освітня програма «4+0 JUST», КНР – 59; 

• Спеціалізована спільна освітня програма «4+0 JOU», КНР – 126; 

• Спеціалізована спільна освітня програма «3+Х», КНР - 67: 

• Спеціалізована спільна освітня програма із БННУ, Грузія – 104; 

• Студенти очної та заочної форми навчання, що навчаються в Україні – 

42. 

 

В 2022 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.  

 

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. 
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Робота ННЦМС НУК направлена на реалізацію усіх сфер міжнародної 

діяльності університету. Зокрема соціальна, інформаційна та матеріальна 

підтримка іноземних студентів у 2022 році в умовах військового стану в країні була 

проведена на високому рівні. Також успішно була продовжена робота над 

дистанційним процесом навчання для іноземних студентів. 

 

В умовах військового стану 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. 

• Проведено онлайн захист дипломних проектів за допомогою 

DingTalk. 

 

 
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 
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• Подати усі необхідні для вступу документи онлайн 

• Тримати постійний онлайн зв'язок із фахівцями ННЦМС 

• Додано можливість сплачувати за навчання «онлайн» 

 

 
 

 
 

 

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 17.12.2022 в НУК навчається 1249 іноземних  студенти  з  

17  країн  світу.  Отже,   кількість   іноземців  збільшилася  майже у 10 разів, що 

є показовою динамікою розвитку міжнародного співробітництва та високою 
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оцінкою діяльності всього колективу університету, навіть в тяжких умовах 

військового стану в країні. 

НУК продовжує приймати 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. 

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 2022 році продовжується реалізація спільних освітніх програм 

НУК та Океанічного Університету Цзянсу. За результатами цієї діяльності НУК 

продовжує набір на програми подвійних дипломів типу «4+0». В 2022 році на цю 

програму було успішно набрано 126 китайських студента! 

Загалом на сьогоднішній день на спільних программах подвійних дипломів 

навчається 634 студентів з КНР та 212 студентів із Грузії. 

До роботи за цими програмами долучені 34 викладачі 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. 

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. 

На постійній основі здійснюється розсилка 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. Продовжується робота зі збереження та покращення звязків із 

підприємствами Європи, задля розширення можливостей з науково-технічної 

співпраці та працевлаштування випускників! 

В 2022 році ННЦМС активно приділяв увагу співпраці із європейськими 

партнерами. Зокрема, НУК долучився до ініціативи британського уряду – 

TWINNING UNIVERSITIES. В рамках роботи за цією ініціативою було 

розпочато співпрацю із британським університетом – Solent University of 

Southampton.  
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Зокрема було досягнуто домовленостей про старт співпраці за такими 

позиціями: 

- Проведення Guest-lectures від британських лекторів для студентів НУК; 

- Створення спільних науко-метричних видань та статей; 

- Надання доступу від британських партнерів для вчених із НУК до сучасних 

дослідницьких лабораторій задля проведення спільних науково-технічних 

дослідів та випробувань; 

- Проведення Maritime CPD-lectures для викладачів НУК, що задіяні (або 

будуть задіяні) у навчальному процесі Морехідної школи НУК; 

- Проведення безплатних курсів з вивчення англійської мови для 

співробітників та студентів НУК; 

- Залучення до участі студентів НУК у Summer School Project of Solent 

University; 

- Залучення студентського самоврядування обох університетів до 

двосторонньої співпраці; 

- та інше. 

 

Окрім цього було проведено низку переговорів та відбулась зустріч між 

ректорами НУК та Пражського університету хімії та технологій (Чехія). Було 

підписано Меморандум про співпрацю та узгоджено «дорожню карту» для спільної 

роботи між університетами на 2023 рік: 

-    Академічна мобільність для студентів; 

-    Академічна мобільність для викладачів; 

- Спільні програми подвійних дипломів за основними напрямками 

підготовки бакалаврів та магістрів обох університетів; 

- Залучення науковців до особистої співпраці з метою покращення 

міжуніверситетських зв‘язків. 
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Зустріч між Ректором НУК Євгеном Трушляковим та Ректором Празького 

Хіміко-технологічного університету Павлом Матейко 

 

 

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.  

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". 
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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.  

Мета цього проекту – впровадження цифрової економіки у процес вищої 

освіти України, 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 

мультидисциплінарних навчальних програм з цифрової економіки для магістрів 

в Україні 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) НУК з метою 

організації підготовки іноземних громадян до вступу в НУК та у інші ЗВО України. 

Серед основних задач ПВ – підготовка іноземних абітурієнтів, які не володіють 

українською мовою, до подальшого отримання вищої професійної освіти в НУК та 

інших ЗВО України за наступними напрямками: інженерно – технічним, 

економічним, гуманітарним.                                                                               

З метою забезпечення вивчення державної мови іноземними слухачами 

підготовчого відділення на рівні, необхідному для побутового спілкування, внесені 

зміни у графіку освітнього процесу на ПВ для іноземних громадян в, а саме введено 

навчальну дисципліну «Українська мова» в кількості 36 годин. Крім того, для 

поглибленого вивчення та здачі  Державного іспиту з української мови проводяться 

факультативні заняття у кількості 100 годин. 
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5. ГУМАНІТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ НУК 

В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ 
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5.1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ГУМАНІТАРНОЇ ДІЛЬНОСТІ 

 

В умовах воєнного часу НУК активно здійснює гуманітарну діяльність на 

протязі всього 2022 року. Завдяки широким міжнародним зв'язкам НУК отримав 

гуманітарну допомогу від Клайпедського Університету, Гданської Політехніки 

та багатьох інших міжнародних організацій. Так, чеський міжнародний фонд 

«PEOPLE IN NEED» надав благодійний грант для університету в розмірі 30 тис. 

євро для закупівлі та поширення гуманітарної допомоги. Студентське 

самоврядування університету організувало широку волонтерську сітку для 

співробітників університету, ветеранів вищої школи та членів їхніх сімей, які 

потребують підтримки та допомоги. 

Співробітники НУК зуміли організувати безперервний процес отримання 

та передачі гуманітарної допомоги для співробітників так і для інших 

організацій. Задля цього було створено Гуманітарний Штаб НУК, який займався 

загальною координацією цієї діяльності. До його складу увійшли співробітники 

університету з різних підрозділів, які на громадських засадах, продовжуючи 

виконувати свої основні робочі обов’язки, долучились до організації процесу 

отримання та передачі гуманітарної допомоги. Гуманітарна допомога носила 

різноплановий характер – продукти харчування, питна вода, медикаменти, одяг, 

гігієнічні засоби та багато іншого. Завдяки плідній співпраці з благочинними 

організаціями та міжнародними партнерами – НУК вдалось на постійній основі 

організувати надання допомоги своїм співробітникам, тим самим полегшуючи 

нелегке становище у прифронтовому місті Миколаєві (березень-листопад 2022). 

Вже в листопаді та грудні було організовано передачу гуманітарної 

допомоги для співробітників Херсонського Інституту НУК, після деокупації 

Херсону. Окрім того, НУК постійно надавав допомогу постраждалим громадам 

миколаївської області, медичним закладам міста, організаціям по роботі з 

інвалідами тощо. 

НУК отримав допомогу від таких організацій: 

• Європейський фонд "People in need" 

• Чернівецька військова адміністрація 

• Волонтерський штаб CBG 

• Семуляніційний центр БДМУ  

• Козацька фабрика ковальства “Віго” 

• Гуманітарні штаби Копичинецької громади, Чортківській міській 

раді, Гусятинській селищній раді, волонтерам м. Хоростків 

• Гуманітарний штаб «Олімпія» 
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• Myroslava Baiun Team 

• Полтавський Батальйон Небайдужих 

• Американська організація Samaritan's Purse 

• Університет технології та хімії Праги (Чехія) 

• Університет Клайпеди 

• Чешська громадська організація «АДРА» 

• Гданська Політехніка 

• Університетська клініка міста Фрайбург 

• IDS Borjomi 

• Благодійний Фонд Родини Квятковських 

• "QTerminals" 

• Всеукраїнськой громадськой організації "Поруч" 

• ГО "Київська міська організація ветеранів урядового зв'язку" 

• Південно-західне Управління Екоінспекції 

 

 

 

Колектив Гуманітарного штабу НУК разом із студентам на розвантажуванні 

вантажівки із гуманітарною допомогою 
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5.2 ЗВІТ ПРО НАДАННЯ ДОПОМОГИ СПІВРОБІТНИКАМ 

НУК ТА МЕШКАНЦЯМ МИКОЛАЄВА ТА ОБЛАСТІ 

 

За період з березня по грудень 2022 року співробітникам, студентам та 

членам їх сімей було надано різнопланову допомогу. До  цього переліку слід 

віднести – продукти харчування, гігієнічні засоби, одяг, медичні засоби.  

Загальна кількість розданої допомоги оцінюється в 5779 різного роду 

наборів: 

Медичні засоби – 1790 людини отримали; 

Гігієнічні засоби – 530 людини отримали; 

Продуктові набори – 3205 продуктових наборів було розповсюджено; 

Одяг – 453 людини отримали; 

 

Окрім цього, було організовано централізоване харчування на базі столової 

НУК. Де на протязі декількох місяців ті співробітники, що залишились в 

Миколаєві та виходили на роботу, могли безплатно харчуватись. 

 

 
Студенти НУК організовують роздачу гігієнічних засобів 
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5.3 НАДАННЯ ДОПОМОГИ ІНШИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ТА 

ПОСТРАЖДАЛИМ ГРОМАДАМ 

 

 

Окрім організації забезпечення співробітників та студентів, НУК направив 

зусилля на організацію надання допомоги багатьом іншим установам та громадам 

міста та області. 

Зокрема, окремо слід відмітити передачу допомоги у вигляді продуктів 

харчування міським та обласним лікарням. Разом із організацією «Samaritan’s Purse» 

університет доправив до трьох лікарень міста 4 повноцінні хірургічні комплекси 

американського зразка. 

 

Допомога була надана наступним медичним організаціям: 

• Міська лікарня №1 

• Міська лікарня №3 

• Міська лікарня №4 – фура з 4-ма комплектами медичного хірургічного 

обладнання 

• Пологовий будинок №2 

• Пологовий будинок №1 

• Обласна дитяча лікарня 

• Лікарня швидкої медичної допомоги 

 

 
Колектив НУК та міської лікарні № 4 на розгрузці хірургічних комплексів 
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Окрім цього університет передав продукти харчування релігійним громадам 

міста. Слід зазначити, що було охоплено усі найбільші релігійні громади, до 

багатьох з яких відносяться як співробітники так і студенти університету! 

 

Допомога була надана наступним релігійним організаціям: 

• Релігійна громада Св. Йосифа у Миколаєві Римсько-Католицької 

Церкви; 

• Мусульманська організація «Конгресс азербайджанців в Миколаївській 

області; 

• Православна організація «Свято-Симеонівський Собор». 

 

 

              
 

 

Активно університет долучився до надання допомоги постраждалим та 

деокупованим громадам Миколаївської області. Зокрема з перших тижнів війни 

вдалось неодноразово передати гуманітарну допомогу постраждалим прифронтовим 

громадам. До переліку переданої гуманітарної допомоги входили і продукти 

харчування і гігієнічні товари, теплий одяг, медичні засоби та багато іншого. 

Багатьох вимушених переселенців з таких громада університет розміщував у себе в 

гуртожитках, звідки вони потім їхали до більш безпечних регіонів країни. 

Допомога була передана громадам: 

• Снігурівська територіальна громада; 

• Баштанська територіальна громада; 

• Шевченківська територіальна громада; 

• Галицинівська територіальна громада; 

• Костянтинівська територіальна громада; 
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Відправлення гігієнічних засобів та продуктів харчування до Галицинівської 

громади 

 

 
Відправлення гігієнічних засобів та продуктів харчування до Шевченківської 

громади 
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6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ НУК В УМОВАХ 

ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ 
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6.1 ДАНІ ПРО КОШТИ, ОТРИМАНІ НУК ЗА 2022 рік  

 

Обсяг надходжень із Державного бюджету на фінансування витрат 

2022 року разом по університету – 215.239,64 тис. грн.  

  

           - основна діяльність – 165.895,24тис.грн.,  у т.ч.: 

 а) з/плата з нарахуванням – 158.176,04тис.грн.  

 б) комунальні послуги – 5.647,90тис.грн. 

 в) мат.допомога студентам-сиротам – 430,81тис.грн.  

 г) одяг та харчування студентів-сиріт  – 1.640,49тис.грн. 

  

         - навчання студентів Коледжу корабелів – 1.598,28тис.грн.,у т. ч.  : 

          а) з/плата з нарахуванням – 1.158,66тис.грн. 

 б) комунальні послуги – 168,75тис.грн. 

 в) одяг та харчування студентів-сиріт  – 225,67тис.грн. 

 г) матеріальна допомога студентам-сиротам – 45.20тис.грн. 

  

фінансування НДДКР – 2.660,00тис.грн., у т.ч. 

а) з/плата з нарахуванням – 2.558,77тис.грн. 

 б) комунальні послуги – 101,23тис.грн. 

  

стипендіальне забезпечення студентів університету – 28.463,49тис.грн.  

 

кредити для здобуття вищої освіти – в 2022 році не було передбачено 

Законом про Державний бюджет; 

 

компенсація витрат на підготовку фахівців (згідно із Постанова КМУ 1138 

від 08.10.2022р.) – 188,57тис.грн. 

 

стипендія КМУ за видатні заслуги у сфері вищої освіти-  183,42тис.грн. 

 

фінансування Первомайського коледжу НУК – 16.250,74тис.грн., у т.ч. 

 

а) з/плата з нарахуванням – 12.601,55тис.грн. 

б) комунальні послуги – 213,07тис.грн. 

в) одяг та харчування студентів-сиріт -388,14тис.грн. 

г) мат.допомога студентам-сиротам – 67,00тис.грн. 

д) стипендіальне забезпечення студентів коледжу  –2980,98тис.грн. 

 

Дані про  спецкошти,  отримані НУК за 2022 рік – разом 62.117,64 тис.грн.,у 

т.ч.:  

Платне навчання –59.717,60тис.грн.,  з них   

- навчання іноземних студентів – 13.024,48тис.грн.,  
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в т.ч. по міжнародним контрактам –7402.35тис.грн. (245229.59дол.США); 

оплата фіз.осіб в валюті з-за кордону – 2928,61тис.грн (92.064,5дол.США) 

2. Квартирна плата, проживання у гуртожитках – 1.913,00 тис.грн., в т.ч. 

проживання студентів-іноземців 148,3 тис.грн. (5232,77дол. США)  

3. СК «Камбуз» - 21,7тис.грн. 

4. Бази відпочинку  в 2022 році не працювали 

5. Інші надходження від господарської діяльності –125,06тис.грн.  

6. Оренда приміщень – 24,57тис.грн 

7.Надходження студентів Коледжу корабелів – 91,22тис.грн.  

8. НДДКР – 75,00тис.грн.  

 

Спецкошти, отримані Первомайським коледжем НУК – 5.462,80тис.грн 

 

 Надходження благодійної допомоги за 2022 рік  – 842,13тис.грн.,  

в тому числі  в натуральній  формі – 521,25тис.грн., в грошовій формі – 

320,88тис.грн. 

 

Надходження благодійної допомоги по Первомайському коледжу –

6,55тис.грн.. 

  

Надходження стипендії КМУ для молодих вчених  – 225,69тис.грн. 

  

Дані про використання спецкоштів по університету за 2022рік:  

використано всього –  45.952,82тис.грн., у т.ч.: 

1. Заробітна плата, з  нарахуваннями  –34.092,97тис.грн.. 

2. Придбання матеріалів –481,08тис.грн..  

3. Придбання продуктів харчування – 11,45тис.грн. 

4. Комунальні послуги – 10.230,74тис.грн.. 

5. Видатки на відрядження – 164,68тис.грн. 

6. Витрати на послуги сторонніх організацій  – 761,58тис.грн. 

7. Оплата податків та зборів -197,82тис.грн. 

8. Виплати ветеранам-учасникам ВВВ – 12,50тис.грн. 

 

По Первомайському коледжу використано всього – 5.541,27тис.грн, у т.ч.: 

1. Заробітна плата, з  нарахуваннями  –5.115,35тис.грн. 

2. Придбання матеріалів –201,52тис.грн.  

3. Комунальні послуги – 176,73тис.грн. 

4. Витрати на послуги сторонніх організацій  – 47,67тис.грн. 

 

Заплановано надходжень за основною діяльністю за спеціальним фондом у 

2022 році – 84,98млн.грн., фактично надійшло – 62,12 млн.грн., недовиконання 

кошторису склало 22,86млн.грн.  
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Доведено бюджетних асигнувань за основною діяльністю університету 

згідно кошторису на 2022 рік -  170,35млн.грн., фактично отримали від 

Державного бюджету до кінця року -  165,90 млн.грн.   

 

За 2022 рік виплачено: 

Матеріальна допомога – більше 400,0 тис.грн., в тому числі безпосередньо 

матеріальна допомога –190,0 тис.грн., компенсація за навчання – 210,32 тис.грн. 

Премії за захист дисертацій – 119,74 тис.грн., премія до ювілею – 0,8 

тис.грн. Винагорода за заслуги перед університетом (за січень-лютий 2022 р.)  – 

37,15 тис.грн. 

Станом на 31 грудня 2022 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. 

 

6.2  ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НУК ІМ. АДМ. МАКАРОВА У 2022 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. 
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Основні ремонтно-будівельні та господарські роботи, виконані у 2022 

році експлуатаційно-технічною частиною, службою головного енергетика 

та відділом головного механіка 

 

Головний навчальний корпус, ПГУ, 9: 

- Закриття пошкоджених вікон – ОSB -1600м2 

- Закриття пошкоджених вікон – плівка – 1200 м2 

- Закриття пошкоджених вікон – тент – 3000 м2 

- розбори завалів за допомогою співробітників та будівельної техніки –  

близько 500 тон. 

- кладка стін піноблоком – 120 м2 

- кладка стін б/у камінням – 100м2 

- ревізія та злив системи опалення, холодного водопостачання, їх 

поновлення та збір 

- встановлення нових вікон та ремонти віконних рам – близько 500 м2 

- демонтаж світильників, вимикачів, розеток, поверхи 3-4-5-6, блоки А-Б-В-

Г, холів та коридора блоку Д 

- ремонтні роботи РЩ 380В 3-4-5-6 поверхи блоку А, відключення стояку 

на верхньому поверсі 

- ремонт освітлення складу ПГУ-9 

- поточні роботи згідно журналу заявок 

- ремонтні та аварійні роботи по корпусу виконані відділом головного 

механіка. 

 

Приміщення Гуманітарного інституту, ПГУ, 9-А: 

- відновлювальні роботи корпусу ГІ, ремонт даху новими матеріалами, 

зашивка вікон osb плитами та теном 

- відновлювальні роботи котельної після обстрілів, ремонт обладнання, 

зашивка вікон 

- внутрішні відновлювальні роботи. 
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Новий навчальний корпус, пр. Центральний, 3: 

- поточний ремонт комунікацій – 100 м.п. 

- аварійні ремонти 

- заміна лінолеуму – 200 м2 

- ремонт укосів – 100 м2 

- косметичні ремонти аудиторій – 200 м2 

- облаштування приміщень підвалу для перебування співробітників під час 

повітряних тривог 

- дезінфекція та дератизація – 1000 м2 

- ревізія та обслуговування системи опалення 

- ремонт освітлення в приміщенні диспетчерської 

- чоловічий туалет (1, 2, 3 та 4 поверхи) – заміна ламп на світлодіодні 

- приміщення охорони: ремонт освітлення 

- хол 2 поверху: монтаж світильників 

- коридор 2 поверху: монтаж світильників 

- монтаж світильників та розеток в аудиторіях 206, 207, 212 та 235 

- монтаж розподільчого щита, розеток, світильників в бібліотеці 

- заміна проводки розеток ауд. 336 

- заміна світильників та ремонт розеток ауд. 205а 

- заміна розеток ауд. 404 

- виготовлення подовжувачів згідно журналу заявок 

- поточні роботи згідно журналу заявок 

- ремонтні та аварійні роботи по корпусу, виконані відділом головного 

механіка 

- підготовка до опалювального сезону 2022-2023р. 
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Старий навчальний корпус, вул. Кузнецька, 5: 

- підготовка матеріалів для заміни системи опалення  

- поточні ремонти комунікацій, дверей, стелі 

- аварійні ремонти 

- ревізія системи опалення 

- підключення станції очищення води до електроживлення внутрішніх 

мереж 

- ремонтні та аварійні роботи по корпусу, виконані відділом головного 

механіка 

- підготовка до опалювального сезону 2022-2023р. 

 

Навчальний корпус, вул. Потьомкінська, 138-А: 

- улаштування підвісних стель Армстронг – 100 м2 

- поточний ремонт аудиторій – 200 м2  

- запуск модульної котельної для опалення корпусу  

- заміна електродротів, вимикачів, розеток, світильників на 2 поверсі, ліве 

крило 

- монтаж та підключення розподільчого щита 

- монтаж електропроводки, вимикачів, розеток, світильників на 3 поверсі та 

підключення розподільчого щита, підключення бойлера 

- ремонт освітлення коридорів 2-3 поверхів 

- ремонт освітлення туалетів на 1 поверсі 

- заміна освітлення приміщення охорони 

- поточні роботи згідно заявок 

- ремонтні та аварійні роботи по корпусу, виконані відділом головного 

механіка 

- повна заміна труб водопостачання у корпусі 

- підготовка до опалювального сезону 2022-2023р. 

- підготовка та встановлення нової твердопаливної котельні 
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Гуртожиток № 1 (ПГУ, 11): 

- благоустрій підвального приміщення  

- аварійні ремонти комунікацій 200 м.п 

- закриття плівкою та osb вікон – 100 м2 

- благоустрій та утеплення поста «вахта»  

- комплексні роботи для забезпечення подачі води у підвали в холодну пору 

року 

- консервування системи опалення 

- дезінфекція та дератизація 1200 м2 

- ремонтні та аварійні роботи по гуртожитку, виконані відділом головного 

механіка 

Гуртожиток № 2 (вул. Бузника, 3): 

- поточні та аварійні ремонти комунікацій 

- капітальний ремонт санвузлів – 100 м2 

- облицювання стін керамічною пліткою – 50 м2 

- дезінфекція та дератизація – 1000 м2 

- ревізія системи опалення  

- заміна ламп в коридорах гуртожитку та на сходових маршах 

- заміна проводки, встановлення світильників та розеток на 2 поверсі 

- заміна освітлення на енергозберігаючі лампи в комп'ютерному класі, 

встановлення додаткових розеток та вимикачів 

- ремонтні та аварійні роботи по гуртожитку, виконані відділом головного 

механіка 

- ремонтні роботи водопостачання та водовідведення санвузлів та опалення 

- підготовка до опалювального сезону 2022-2023р. 
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Спортивна база в Яхт-клубі (вул. Спортивна, 3) 

- відновлення електроживлення після відключення 

- ремонт електрокрану 

- відновлення паркану (10 м.п.)  

- перекриття покрівлі (верхній елінг) із заміною дерев’яних балок 25 м на 6 

м (25 шт.) 

- перекриття покрівлі учбового класу (шифер) 

- будівництво двох рундуків 4,2 м на 3,8 м 

- скління всіх вікон на території 

- ремонт покрівлі з частковою заміною кроквяної системи 

- встановлення впалих дверей та рам 

- ремонт боцманської   

 

Бази відпочинку в с. Коблеве та м. Очаків: 

СОТ «Корабел» 

- ремонт та обслуговування сантехніки 

- ревізія бойлерів в кількості 13 шт. 

- ремонт дренажного насосу системи водовідведення 

- заміна натискового трубопроводу, пошкодженого внаслідок пожежі в с. 

Коблеве 

- покіс та вивіз трави 

- вивіз сміття та твердих відходів 

- збір та вивіз опалого листя 

- прибирання корпусів  

- консервування системи водозабезпечення на зимовий період 

- сушка бойлерів та трубопроводів 

- вирубка сухостою та заготівля деревини 
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Б/В «Акваторія» 

Після ворожих бомбардувань м. Очаків, Б/В «Акваторія» зазнала 

пошкоджень, які були ліквідовані силами співробітників бази відпочинку та 

НУК, а саме: 

- зашито osb та теном 58 вибитих вікон та 15 дверей 

- прибрані уламки скла з усіх номерів бази 

- зірвані з петель двері встановлені та в них врізані замки 

- відремонтована побита уламками покрівля 

- відновлено кроквяну систему новими балками 

- відновлено зірвану вагонку, якою була підшита стеля 

 

Планово-фінансовим відділом НУК  на протязі звітного періода 

відпрацьовані відповідні договори для забезпечення життєдіяльності НУК 

Публічні закупівлі комунальних послуг для потреб НУК ім. адм. Макарова у 2022 році 

 

№ 

з/п 

Найменування Сума договору, 

грн(на дату 

підписання) 

Сума, договору, грн(на 

08.12.22) 

Миколаїв  

1 Електроенергія (учбові корпуси  

20.01.2022 - 30.06.2022) 

3 331 000,00 1 460 382,54 

2 Електроенергія (учбові корпуси 

01.07.2022-31.12.2022) 

2 676 458,48 2 149 164,34 

3 Електроенергія (гуртожитки) 3 318 000,00 2 318 618,40 

4 Електроенергія (розподіл) 1 684 705,68 1 031 319,82  

5 Електроенергія (реактив) 330 000,00 330 000,00 

6 Розподіл природнього газу 1 257 747,95 1 257 747,95 

7 Водопостачання 1 753 428,48 1 139 713,28 

8 Водовідведення 1 651 428,48 1 073 413,28 

9 Природний газ (Нафтогаз) 17 141 789,75 7 201 088,61 

10 Теплопостачання (Дикий сад) 7 400 000,00 5 962 279,90 

11 Теплопостачання (Дикий сад 

Потьомкінська) 

739830,00 739830,00 

Всього: 41284388,82 24663558,12 

Відомча квартира  

12 Теплопостачання 16 397,52 16 397,52 

13 Водопостачання 2 332,32 2 332,32 

14 Водовідведення 2 209,92 2 209,92 

Всього: 20 939,76 20 939,76 

Херсон  



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2022 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
 

139 
 

15 Теплопостачання (ТЕЦ) 1 414 408,00  1 414 408,00 

16 Електроенергія (розподіл) 129 731,76 129 731,76 

17 Водопостачання 24 037,80 24 037,80 

18 Водовідведення 22 594,80 22 594,80 

Всього: 1 590 772,36 1 590 772,36 

Первомайськ  

19 Електроенергія (розподіл) 115 269,34 90 426,89 

20 Електроенергія (реактив) 33 000,00 33 000,00 

21 Водопостачання 26 208,00 26 208,00 

22 Водовідведення 19 440,00 19 440,0 

Всього: 193 917,34 169 074,89 

Очаків  

23 Водопостачання 5 645,00 - 

24 Водовідведення 6 325,00 -  

 Електропостачання (розподіл) 15 833,70 15 833,70 

Всього: 27 803,70 15833,70 

Березанка  

25 Електроенергія (розподіл) 179 870,83 179 870,83 

26 Електроенергія (реактив) 21 000,00 21 000,00 

Всього: 200 870,83 200 870,83 

РАЗОМ 43 318 692,81 26661049,66 

 

№ Призначення помісячних договорів Сума 

1 Надання телекомунікаційних послуг з передавання даних (ПАТ 

Дата груп) 

24002,40 

2 Спостереження за станом та технічне обслуговування сигналізації 

(Управління поліції охорони в Миколаївській обл.) 

5400,00 

3 Спостереження за станом та технічне обслуговування 

сигналізації(Управління поліції охорони в Миколаївській обл.) 

31298,40 

4 Послуга з технічного обслуговування засобів охоронно-пожежної 

сигналізації (Управління поліції охорони в Миколаївській обл.) 

28804,68 

5 Послуги з постачання програмної продукції засобами мережі 

Інтернет (Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі") 

19860,00 

6 Послуги з передавання даних і повідомлень (телекомунікаційні 

послуги) (Миколаївська філія АТ "УКРТЕЛЕКОМ") 

78000,00 

7 Послуги з доступу до глобальної мережі Інтернет, передачі даних 

та/або до ресурсів локальної мережі (ТОВ "Фобосс-Телеком") 

2760,00 

8 Послуги спеціального поштового зв’язку (Державне підприємство 

спеціального зв'язку) 

4000,00 

9 Послуги з підтримання доступу Замовника, його відокремленого 

структурного підрозділу до ЄДЕБО з метою своєчасного внесення 

повних та достовірних відомостей і даних щодо Замовника – 

суб’єкта освітньої діяльності (ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ІНФОРЕСУРС") 

137773,44 

10 Послуга з технічного обслуговування копіювально-

розмножувальної техніки (ФОП БАСОВ-ПОЛТАВЦЕВ СЕРГІЙ 

ЛЕОНІДОВИЧ) 

34500,00 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-14-000546-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-27-002965-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-27-003245-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-27-003245-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-007813-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-007813-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-18-007543-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-18-007543-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-23-000777-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-23-000777-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-23-002116-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-27-000983-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-27-000983-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-27-000983-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-27-000983-a
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11 Послуги кур'єрської доставки ТОВ "СЛУЖБА ЕКСПРЕС-

ДОСТАВКИ "МЕРКУРІЙ" 

10800,00 

12 Послуги з доставки Відправлень Клієнта до пункту призначення 

(ТОВ «ТММ Експрес») 

35100,00 

13 Послуги з вивезення твердих побутових відходів (Комунальне 

півдприємство «Миколаївкомунтранс») 

275612,79 

14 Послуги з вивезення твердих побутових відходів (ФОП Окунь 

Максим Игорович) м. Первомайськ 

6542,80 

15 Послуга із забезпечення місця стоянки учбової вітрильно-моторної 

яхти «Ікар», її зберігання та зберігання кіль-блоків(ТОВ "Мис-

Південь") 

34140,00 

 Всього: 728594,51 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-005357-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-013078-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-013078-b
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№ Призначення календарних договорів Сума 

1 Послуга з розпилювання (порізка) дошки (ФОП МарченкО.О.) 2402,50 

2 Ручка меблева, Роликова напрямна L = 450 (ФОП Стефанович А.В.) 9528,00 

3 ДСП ламіноване, Плита деревинностружкова (ФОП Стефанович А.В.) 22376,00 

4 Послуги у сфері інформатизації: Інформаційно-консультативні послуги з 

супроводження ПЗ «M.E.Doc» Звітність; Інформаційно-консультативні 

послуги з налаштування поштового з’єднання (ФОП Луговенко Ігор 

Ігорович) 

2630,00 

5 Послуги з виготовлення бланків дипломів для здобувачів освіти 

(ФОП Румянцева Ганна Валеріївна) 

18400,00 

6 Послуга з надрукованої продукції, а саме: додатки до дипломів для 

здобувачів освіти (ФОП Румянцева Ганна Валеріївна) 

23107,80 

7 Періодичні видання на 2022 рік (ФОП "СИСУЄВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ") 104956,64 

8 OSB-3 плита 10х1250х2500 мм Свісс Кроно (ТОВ "Епіцентр К") 49882,39 

9 Утримання будинку і споруд та прибудинкової території за адресою вул. 

Крилова буд. 46, кв 14 (ОСББ "КРИЛОВА 46") 

3550,80 

10 Послуги з утримання та обслуговування електромереж (ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "МЕГАВАТТ ПЛЮС") 

37400,00 

11 Послуга з обслуговування автомобільним транспортом  

(ФОП Шаповал Юрій Іванович) 

45000,00 

12 Послуга з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення 

«Автоматизована система управління “Вищий навчальний заклад”(Приватне 

акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут прикладних 

інформаційних технологій") 

56904,00 

13 Послуга з проведення акредитаційної процедури: Другий наглядовий аудит 

Системи Менеджменту Якості 

49990,00 

14 Припинення та відновлення електроживлення електроустановки Споживача 

вул. Спортивна, буд. 5 (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ) 

1561,72 

15 Послуги з організації локальної мережі передачі даних між об’єктами 

Замовника (Приватне підприємство "Дикий Сад") 

10800,00 

 Послуги щодо передачі даних та забезпечення доступу до мережі Інтернет 

(Приватне підприємство "Дикий Сад") 

17650,00 

16 Послуга з дератизації та дезінсекції (ТОВ “Департамент контролю шкідників 

та профілактичної дезінфекції”) 

48556,80 

17 Студентські квитки державного зразка (Приватне акціонерне товариство 

"Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій") 

193410,00 

18 Послуги з розміщення веб-сайтів, ресурсів Абонента на серверах Виконавця 

(хостинг) та/або реєстрації доменних імен у мережі Інтернет (ПП Дикий сад) 

2220,00 

19 Послуги у сфері інформатизації: Інформаційно-консультативні послуги з 

супроводження ПЗ «M.E.Doc-Облік ПДВ (ФОП Красовська А.П.) 

1000,00 

20 Послуга з технічного обслуговування копіювально-розмножувальної техніки 

(ФОП БАСОВ-ПОЛТАВЦЕВ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ) 

34500,00 

21 Надання консультаційних послуг з питань обслуговування (супроводження) 

Програмного забезпечення  (ФОП Новрузов Руслан Ісмаілович) 

147600,00 

22 Бланки (ФОП Румянцева Ганна Валеріївна) 2464,00 

23 Кабель мережевий, конектори (ФОП Величко С.М.) 46700,00 

24 Бензин  99712,00 

 Всього: 1032302,65 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-27-002526-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-03-004365-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-23-001798-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-23-001798-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-23-001798-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-05-001387-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-05-001758-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-05-001758-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-05-18-000724-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-07-007400-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-11-001748-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-26-003804-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-26-003804-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-09-13-005260-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-09-13-005260-a
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Договори опубліковані в «прозоро», але не зареєстровані в казначействі в 

зв’язку з браком коштів та неможливістю їх оплати в умоавх військового 

стану 

№ Призначення Сума Примітки 

1 Послуги з організації локальної мережі передачі даних між 

об’єктами Замовника (ПП Дикий сад) 

21600,00 Анульований, 

заключили новий 

2 Послуга з технічного обслуговування і поточного ремонту 

персональних комп’ютерів та периферійних пристроїв(ФОП 

БАСОВ-ПОЛТАВЦЕВ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ) 

35000,00 
 

Не зареєстрований 

4 Універсальні послуги поштового зв’язку з пересилання 

поштових карток, листів, бандеролей (Миколаївська дирекція 

акціонерного товариства "Укрпошта") 

26400,00 Не зареєстрований 

3 Супровід комп’ютерної системи правової інформації ipLex 

(Фізична особа підприємець Пустовий О.М.) 

5040,00 Не зареєстрований 

4 Технічне обслуговування водогрійних котлів на котельнях 

НУК ім. адм. Макарова за адресами: проспект Героїв України, 

9, м. Миколаїв та вул. Одеська, 107, м. Первомайськ (Фізична 

особа-підприємець НУЖНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ) 

24990,00 Не зареєстрований 

5 Перевірка димових та вентиляційних каналів в закладі освіти 

за адресою: м. Первомайськ, вул. Одеська, 107 (Фізична особа-

підприємець НУЖНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ) 

1680,00 Не зареєстрований 

6 Перевірка димових та вентиляційних каналів в закладі освіти 

за адресою: пр. Героїв України, 9 ( Фізична особа-підприємець 

НУЖНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ))_ 

3040,00 Не зареєстрований 

7 Перевірка димових та вентиляційних каналів за адресами: пр. 

Героїв України, 11 та вул. Бузника, 3 (Фізична особа-

підприємець НУЖНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ) 

2200,00 Не зареєстрований 

8 Технічне обслуговування газових плит (Фізична особа-

підприємець НУЖНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ) 

25008,00 Не зареєстрований 

9 Перевірка спрацювання системи захисту, блокування і 

сигналізації загазованості в закладі освіти за адресою: м. 

Первомайськ, вул. Одеська, 107 (Фізична особа-підприємець 

НУЖНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ) 

660,00  Не зареєстрований 

10 Перевірка спрацювання системи захисту, блокування і 

сигналізації загазованості в закладі освіти за адресою: м. 

Миколаїв, пр. Героїв України, 9 (Фізична особа-підприємець 

НУЖНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ) 

660,00  Не зареєстрований 

11 Виконання метрологічних послуг (робіт) (ДП "Миколївський 

науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 

сертифікації") 

49950,00 Не зареєстрований 

12 Студентські квитки державного зразка (Приватне акціонерне 

товариство "Науково-дослідний інститут прикладних 

інформаційних технологій") 

193410,00 Не зареєстрований 

13 Надання послуг з інформаційно-технічного забезпечення 

реєстрації свідоцтв про визнання іноземних документів про 

освіту закладу вищої освіти як компетентного органу та 

підготовки даних до передачі в ЄДЕБО (Державне 

підприємство "Інформаційно-іміджевий центр") 

18000,00 Не зареєстрований 

14 Журнали зарубіжних видань – «Вентиляция, отопление, 

кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная 

8700,00 Зареєстрований, не 

оплачений 

(російські журнали)  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-26-004140-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-26-004140-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-04-009996-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-04-009996-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-008625-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-008625-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-21-008908-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-002293-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-002293-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-002293-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-002836-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-002836-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-003208-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-003208-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-003831-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-003831-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-004147-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-004428-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-004428-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-004428-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-004829-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-004829-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-22-004829-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-23-002400-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-11-001748-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-05-24-000772-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-05-24-000772-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-05-24-000772-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-05-24-000772-a
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Договори  по ХННІ НУК за 2022 рік 

 

 

Також проведено відповідну роботу щодо заключення договорів за 2022 рік: 

 

- Друк дипломів та додатків до них для випускників НУК; 

- Для проведення відновлювально-ремонтних робіт для оловного корпусу 

університету на ПГУ 9, а також ремонтних робіт для учбового корпусу по 

вул. Потьомкінська 138-А – були придбані наступні будівельні товари: 

гіпсокартонні вологостійкі плити, цемент, гіпс фасований, ізогіпс та інші 

суміші; 

- Проведені усі необхідні підготовчі роботи для введення в експлуатацію 

водопостачання та водовідведення для учбового корпусу за адресою вул. 

Потьомкінська, 138-А із закупкою усіх необхідних матеріалів; 

теплофизика (АВОК)», «Морской сборник», «Судостроение», 

«Газотурбинные технологии» (ТОВ Патерик) 

15 Поточний ремонт кімнат першого поверху гуртожитку №2 

Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова по вул. Бузника, 3 в м. Миколаєві. Шаповал Юрій 

Іванович 

29964,00 

Анульований, 

заключено новий 

 Всього: 394738,00 

 
 

1 Послуги щодо забезпечення доступу до 

Інтернету і мережі УРАН (ТОВ Академія 

розвитку освіти і бізнесу) 

24600,00 Херсон 

Сплатили за 01міс. 

2 Послуги стоянки та зберігання автомобіля 

(Херсонська дирекція АТ "Укрпошта") 

18720,00 Не зареєстрований 

Херсон 

3 Оперативне реагування НР, обслуговування 

сигналізації на об’єктах, спостереження за 

об’єктом з використанням засобів 

сигналізації (Управління поліції охорони в 

Херсонській області) 

9000,00 Херсон 

Сплатили за 01міс 

4 Обслуговування та ремонт засобів охоронно-

пожежної та тривожної сигналізації 

(Управління поліції охорони в Херсонській 

області) 

5563,20 Херсон 

Сплатили за 01міс 

5 Послуги з передавання даних і повідомлень 

(електронні комунікаційні послуги) (ХФ АТ 

"УКРТЕЛЕКОМ") 

20000,00 Херсон 

Не сплатили 

 Послуги з вивезення твердих побутових 

відходів (ТОВ Херсонавтокомунсервис») 

8249,80  

 Всього: 86133,00 

 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-04-006055-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-04-006055-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-04-006055-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-27-002755-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-27-002755-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-003238-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-010123-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-010123-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-010123-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-010123-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-011783-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-08-011783-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-18-007046-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-18-007046-b
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- Проведена процедура закупівлі та заключений договір на придбання 

Студентських квитків;  

- Укладення договорів, що необхідні для програмного забезпечення роботи  

бухгалтерії:  

1) Консультаційні послуги з питань обслуговування (супроводження) 

Програмного забезпечення;  

2) Послуги у сфері інформатизації: Інформаційно-консультативні 

послуги з супроводження ПЗ «M.E.Doc» Звітність;  

3) Інформаційно-консультативні послуги з налаштування поштового 

з’єднання; Послуги у сфері інформатизації: Інформаційно-консультативні 

послуги з супроводження ПЗ «M.E.Doc-Облік ПДВ. 

бібліотеки:  

- Послуги з розміщення веб-сайтів, ресурсів Абонента на серверах Виконавця 

(хостинг) та/або реєстрації доменних імен у мережі Інтернет; 

- Оплачені такі послуги, як: 

1) Інтернет; 

2) Технічне обслуговування копіювально-розмножувальної техніки; 

3) Дезінфекція;  

4) Оплачені послуги з проведення акредитаційної процедури: «Другий 

наглядовий аудит системи менеджменту якості»; 

5) Підтримка вже існуючого програмного забезпечення для навчального 

відділу університету: «Автоматизована система управління «Вищий 

навчальний заклад» 

- Оформлений договір на закупівлю паливно-мастильних матеріалів; 

- Підписаний договір на періодичні видання; 

- Заключено договір з ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» на 

відновлення живлення по вул. Спортивна, 5 (яхт-клуб). 

- Закупка комп’ютерного обладнання: жорсткі диски, блоки живлення та 

конектори. 
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     Основні заходи по відновленню Головного корпусу університета, що 

потрбено провести в 2023 році 

• Провести поетапну інвентарізацію підрозділів університету, розташованих 

у ГК (термін лютий-березень 2023 р.) і створити повний перелік руйнувань 

й пошкоджень: 

- вікон та дверей; простінків; 

- зашивки підволока та стін аудиторій, вестибюлю та коридорів; 

- ліфтів; електромереж та електрообладнання; 

- систем вентиляції, освітлення, водопостачання, опалювання, зв’язку, 

сигналізації, каналізації; 

- меблів та обладнання аудиторій та інших приміщень; 

- спеціальної та комп’ютерної техніки, лабораторного обладнвння кафедр. 

• За допомогою сертифікованої будівельної організації провести технічну 

експертизу руйнівних пошкоджень несучих конструкцій будівлі ГК НУК і 

визначити можливість їх відновлювання. Створити проект ремонту 

несучих конструкцій будівлі ГК НУК 

• Визначити суму коштів, необхідних для закупівлі матеріалів, виробів і 

обладнання , та виконання усіх робіт по відновлюванню та ремонту ГК 

НУК 
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7. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА, 

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК НУК 
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7.1  МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ТА СТУДЕНТСЬКЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Основними завданнями молодіжної політики в Університеті є: 

 • підготовка національно свідомої інтелігенції, протидія інформаційним 

атакам на українську молодь країни-агресора, збереження інтелектуального 

генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який забезпечить 

високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів;  

• патріотичне 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 2022 році виховна робота здійснювалася в умовах військового стану та 

протидії агресії рф й відповідних 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 національно-патріотичні 

та соціальні заходи фахівцями Центру молодіжної політики було проведено 

згідно чинного законодавства з урахуванням безпеки учасників. За звітний 
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період фахівцями Центру молодіжної політики в Університеті було організовано 

та проведено низку творчих, виховних, національно-патріотичних та культурно-

просвітницьких заходів.  

Серед студентських загальноуніверситетських заходів можна відзначити 

наступні: 

- знайомство першокурсників з університетом (вересень-жовтень 

2022 р.) ; 

- академія студентської Ради і школа для профоргів (вересень-жовтень 

2022 р.); 

- проведення щорічної акції «Святий Миколай у кожному серці» 

(грудень 2022 р.) 

Порівняно з 2021 р. зменшилася кількість учасників творчих об’єднань у 

зв’язку із тим, що не всі охочі студенти першого курсу були залучені до гуртків 

через війну, зменшилася кількість заходів культурно-мистецького спрямування. 

Під час оголошення дистанційного навчання фахівці Центру не припиняли 

своєї роботи, а оперативно стали надавати студентам консультації онлайн. Крім 

того вони відмітили, що у цей час збільшилась кількість звернень із запитом 

«занепокоєння» 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». Також фахівці Центру постійно ведуть сторінки в соцмережах 

Telegram та Instagram з практичними порадами та необхідною інформацію для 

здобувачів вищої освіти НУК. Протягом звітного періоду вирішували питання 

пов’язані з навчанням і побутом, захистом прав та інтересів студентів, своєчасно 

поширювали серед студентів актуальну інформацію. 

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: в 

урочистостях з нагоди Дня Соборності України (січень 2022 р.); в урочистостях 

з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні (лютий 2022 р.); з нагоди Дня народження 

Т.Г. Шевченка (8 березня 2022 р.); в урочистостях з нагоди Дня пам'яті та 

примирення (8 травня 2022 р.); участь в урочистостях з нагоди Дня Конституції 

України (28 червня 2022 р.) та Дня Незалежності України (24 серпня 2022 р.); в 

урочистостях з нагоди Дня пам’яті захисників України (29 серпня 2022 р.); в 

урочистостях з нагоди Дня Українського козацтва та Дня захисників України (14 

жовтня 2022 р.) і з нагоди Дня визволення України (28 жовтня 2022 р.); спільно 

із профкомом студентів організовано та проведено низку заходів до Дня студента 

(листопад 2022 року);в урочистостях з нагоди Дня Гідності і Свободи (20 

листопада 2022 р.), з нагоди Дня пам’яті жертв Голодоморів (27 листопада 2022 

р.). 
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Надзвичайно важливим елементом національно-патріотичного виховання 

сьогодні є поширення інформації про героїчні вчинки українських 

військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів під час війни проти рф, 

волонтерів та інших громадян, які зробили значний внесок у зміцнення 

обороноздатності України, та організація заходів із вшанування пам’яті 

загиблих. Було організовано низку заходів, зокрема, перегляд фільмів «Кіборги» 

і «Наші котики», заходи зі вшанування пам’яті Героів України, загиблих під час 

війни з рф. 

Активна волонтерська робота та проведення численних благодійних акцій 

демонструють неабиякий потенціал студентів. Упродовж всього року вони 

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 01.12.2022 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. 

Студенти-спортсмени з обмеженими фізичними можливостями мають 

можливість тренуватися в спортивних залах НУК і мають вагомі здобутки в 

параолімпійському русі. Права і законні інтереси даних осіб з особливими 

потребами дотримуються і виконуються. 

 

Згідно із Порядком та умовами надання закладам вищої освіти компенсації 

витрат на підготовку фахівців, що навчаються за рахунок коштів фізичних осіб, 

затвердженого Постановою КМУ № 1138 від 08.10.2022р., 25 студентів 

університету, 18 з яких навчаються в ХННІ, отримали відповідну компенсацію. 

Компенсація надавалась при наявності наступних критеріїв: 
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1. Місце реєстрації проживання  студента є території, розташовані в районі 

проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають (перебували) в 

тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). 

2. Договір про навчання був укладений до 24 лютого 2022р.. 

3. Станом на 30 червня є заборгованість за весняний семестр 2021/2022 навч. 

року. 

4. В умовах воєнного стану втратили платоспроможність сплачувати за 

навчання. 

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. 

7.2      СТУДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА НУК У 2022 РОЦІ 

Студентське самоврядування – це реалізація права і можливостей студентів 

та аспірантів брати участь в адмініструванні та управлінні університетом. 

Навчальний процес контролюється органами студентського самоврядування, 

починаючи з вступної компанії (приймальна комісія НУК) і закінчуючи 

затвердженням навчальних планів аспірантів (вчена рада НУК). Представники 

студентського самоврядування входять до всіх керівних структур університету, 

а саме: стипендіальна комісія, вчена рада, вчені ради інститутів/факультетів, 

ради молодих науковців, ректорату тощо. Студенти навіть причетні до 

молодіжної політики міста, а саме входять дорадчі органи міської та обласної 

ради. 

Органи студентського самоврядування складаються з чотирьох 

підрозділів: студентська рада університету, студентська рада 

інститутів/факультетів, студентська рада гуртожитків і, власне, профспілкова 

організація студентів. Студентська профспілка діє протягом всієї історії 

університету, а студентська рада створена рішенням загальної конференції 

студентів у вересні 2018 року. 

Інстаграм сторінка – 

https://instagram.com/nuos_team?utm_medium=copy_link  

телеграм-канал – https://t.me/voiceNUOS  

 

1. Зимове оздоровлення 2022  

Студентська Республіка організувала зимовий відпочинок для студентів у 

січні 2022 року у Карпатах. Лижі, сноуборд, веселощі – ось, що супроводжувало 

студентські зимові канікули у довоєнний січень 2022р.. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnuos_team%3Futm_medium%3Dcopy_link%26fbclid%3DIwAR1YPCrzhoS4PoQdhu8MSn-5JqZTN72VqWQX3-rrU1EfjDWqQivOKBTPB-Y&h=AT0fS3URt4yZamD_ai0ZahYK1g1wy2rhOA6-zxvH7CGIaz4Cy02RFgGGmVBpew_hIO5G9J-IfOCCjM5Wm7aLL8HkWuAZbUqdT-cgimToph5TNx57-3wtnPJ_TBApHQqHa5PF&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2HhEpPLDiVx_kz7DsX9VEMUEfmHg9mBNJDkWBCcGeGSh0QPliDWS31HbwA7Us0uq-_HNbksLLeT0HxzyJjXAViAaOG2WT_UJldTXro0VSg-hLzovUkYsZx63A0oHN3Z4ZpNeujPDA6z-GNmg8eFfQryHCfB3v8ID2JT_Weo6uu9Ug
https://t.me/voiceNUOS?fbclid=IwAR1-MccnMR79wE1K-QsR27OwdgV-KEfdshTLfzNgoVOMJ1mKH4dREciQ_IY
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З 17 по 24 січня провели оздоровлення більш ніж 40 студентів у Карпатах

 

 

На початку січня разом з компанією Global Logistics студенти завітали до 

школи села Українка, провели новорічне свято для дітей з 

неблагополучних родин та подарували школі музичне обладнання. 
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25 січня 2022 студенти ровели «Солодку акцію», у рамках якої охопили 

понад 600 майбутніх абітурієнтів та їх батьків, яким вручили тематичні 

солодощі з побажаннями.
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      На початку березня взяли участь у міжнародному заході «Зупиніть війну». В 

рамках якого разом з учасниками платформи «Студ.республіка» зняли низку 

роликів, зокрема звернення до студентів расії.  
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З самого початку функціонування гуманітарного штабу НУК, 

представники Студентської республіки на чолі з головую Студенської Ради 

брали активну участь у заходах, пов’язаних з наданням гуманітарної допомоги. 
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Студенти беруть активну участь в розборі завалів в Головному корпусі НУК

 

     Також не залишились без уваги профспілкові успіхи. Призначено стипендії 

обласного комітету профспілки працівників освіти для наших активістів 

Ільницкій Марії Андріївні, Дрюку Дмитру Олександровичу та Пономарьову 

Даніїлу Віталійовичу. 

 

 

Матеріальна допомога малозабезпеченим студентам 

Студентам денної форми навчання, які є членами Первинної профспілкової 

організації студентів НУК,  протягом року надавалась матеріальна допомога. 

Категорії студентів, які звернулись 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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Благодійна акція «Святий Миколай в кожному серці» 

Цього року студенти, аспіранти, викладачі та співробітники університету 

прийняли активну участь у традиційній благодійній акції. Наші мужні захисники 

продовжують боронити Україну, серед наших захисників є і викладачі, 

співробітники і студенти НУК! Тому студенти-волонтери НУК подарували 

крапельку тепла та уваги нашим захисникам та захисницям, зібрали теплі та 

зручні шкарпетки, солодощі, а також листівки з добрими словами для підрозділів 

наших ЗСУ. Дякуємо всім за участь! 

 

 

 

Студенти НУК з початком повномасштабного вторгнення рф не 

лишились осторонь і активно зайнялись волонтерською діяльністю, 

зокрема допомагали в  забезпеченні родин з Миколаєва та області 

продуктами харчування, предметами особистої гігієни, побутовими речами 

та одягом. Організовували допомогу військовим, брали участь в плетінні 

маскувальних сіток, обустрії блок-постів й інш. 

 

 НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ПРАЦІВНИКАМ НУК 

Протягом 2022 року проведено 3 засідання комісії з надання матеріальної 

допомоги, на яких було розглянуто 39 заяв працівників НУК. 

Допомога надана 35 працівникам університету: у зв’язку з хворобою  - 25 

особам та у зв'язку зі смертю близьких – 10 особам. Чотири працівники не 

отримали матеріальну допомогу у зв’язку з тим, що отримали в цьому році 

оздоровчі (вимога Постанови Кабінету Міністрів України № 1298, лист 

Мінсоцполітики від 27.05.2019 р. № 73/0/205-19, згідно яких на рік для кожного 

працівника передбачається тільки одна матеріальна допомога, в тому числі й на 

оздоровлення, в розмірі не більше одного посадового окладу, за винятком 

матеріальної допомоги на поховання).  
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8. ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ 

РАДИ НУК ЗА 2022 РІК 
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8.1  РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ НУК У 2022 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., №377 від 23.12.2021р., №55 від 27.04.2022р., №77 від 24.05.2022р., 

№117 від 04.07.2022р., №118 від 29.08.2022р., № 128 від 06.09.2022р. Після змін та 

доповнень склад Вченої ради -  57 осіб. 

Робота Вченої ради у 2022 році проводилась за планами, які затверджені 

наказами ректора та схвалені Вченою радою: на навчальний 2021-2022 рік (наказ 

№240 від 31.08.2021р., протокол № 7 від 31.08.2021р.) та на навчальний 2022-2023 

рік (наказ №122 від 31.08.2022р., протокол № 7 від 31.08.2022р.). 

За звітній період проведено 10 засідань Вченої ради. Всі засідання були 

проведені дистанційно, у режимі відеоконференцій на платформі Zoom.   

 

Результати діяльності Вченої ради НУК за 2022 рік: 

Затвердили «Задачі колективу та основні напрямки діяльності Університету 

на 2022-2023 навч. рік». (протокол №8, 30.09.22р.). 

Заслухали інформацію ректора про початок 2022/2023 навчального року та 

особливості організації навчального процесу в умовах воєнного стану. (протокол 

№7, 31.08.2022р.). 

Затвердили «Річний звіт виконання критеріїв підтвердження статусу 

національного ЗВО». (протокол №4, 29.04.22р.). 

Заслухали інформацію головного бухгалтера про річний фінансовий звіт 

Університету за 2021 рік та фінансовий план на 2022 рік. (протокол №2, 25.02.22р.).  

1. Основні напрями наукової діяльності: 

1.1 Ухвалили  «Звіт про наукову діяльність у НУК ім.адм.Макарова за 2021 

рік»  (протокол №3, 25.03.22р.);  

1.2 Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради Д 38.060.01 у НУК ім. адм. 

Макарова за період з 28 грудня 2019 року по 31 грудня 2021 року.  

Доповідав голова спеціалізованої вченої ради, професор Харитонов Ю.М. 

(протокол №2, 25.02.22р.); 

1.3 Про стан підготовки наукових напрямів Університету до державної 

атестації. Доповідав проректор з НР, професор Павлов Г.В. (протокол 

№5, 27.05.22р.); 

1.4 Про результати виконання умов «Тимчасового Положення про 

планування та облік основних видів роботи науково-педагогічних 

працівників Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова». Доповідали  проректор з наукової роботи, д-р техн. 
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наук, професор Павлов Г.В.; проректор з науково-педагогічної роботи, 

проф.НУК Слободян С.О. (протокол №6, 01.07.22р.); 

1.5 Про подання претендентів на здобуття стипендії Кабінету Міністрів 

України для молодих вчених: ВІННИЧЕНКО Ірина Леонідівна – доцент 

кафедри комп’ютеризованих систем управління, канд. тех. наук, доцент; 

ГЕРАСІН Олександр Сергійович, доцент кафедри комп’ютеризованих 

систем управління, канд.тех.наук;  ГРИЧ Артем Вікторович –доцент 

кафедри кондиціювання та рефрижерація, канд. тех. наук; ГРИШИНА 

Наталія Володимирівна– доцент кафедри менеджменту, канд. економ. 

наук, доцент; КОРНІЄНКО Вікторія Сергіївна – докторант, кандидат 

технічних наук; ПИРИСУНЬКО Максим Андрійович– доцент кафедри 

суднового машинобудування та енергетики Херсонського навчально-

науковий інституту НУК імені адмірала Макарова, канд. тех. наук; 

ТОПАЛОВ Андрій Миколайович – доцент кафедри комп’ютеризованих 

систем управління, канд. тех. наук. (протокол №8, 30.09.22р.); 

1.6 Прийняли рішення щодо видачі диплома доктора філософії Вороні 

Михайлу Владиславовичу, спеціальність - 122 «Комп’ютерні науки», ДР 

№ 003786. (протокол №2, 25.02.22р.); 

2. Ухвалили рішення з питань організації навчально-виховного процесу: 

2.1. Про попередні результати вступної кампанії 2022 року. (протокол №8, 

30.09.22р.);  

2.2. Про підсумки результатів вступної кампанії Університету, Коледжів НУК та 

Морехідного училища НУК у 2022 році. (протокол №10, 25.11.22р.);  

2.3. Про підсумки ліцензування та акредитації спеціальностей Університету у 

2021-2022 н.р. та завдання на 2022-2023 н.р. (протокол №9, 28.10.22р.); 

2.4. Про стан навчально-матеріальної бази Університету та заходи щодо 

поліпшення соціально-побутових умов проживання, навчання і праці 

працівників та студентів. Доповідав: проректор з науково-педагогічної роботи, 

економічних, юридичних та соціальних питань Дубинський О.Ю. (протокол 

№1, 28.01.22р.);  

2.5. Про підсумки 2021-2022 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, 01.07.22р.);  

2.6. Результати заліково-екзаменаційної. (протокол №1, 28.01.22р.), (протокол 

№6, 01.07.22р.); 

2.7. Про результати перевірки планових показників реалізації освітніх програм у 

НУК та доцільності провадження освітньої діяльності за деякими освітніми 

програмами Університету. Доповідав проректор з науково-педагогічної роботи, 

проф.НУК Слободян С.О. (протокол №2, 25.02.22р.); 

2.8. Про хід виконання заходів щодо прийому студентів на перший курс. 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2022 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
 

160 
 

(протокол №4, 29.04.22р.); 

2.9. Про визнання дублікатів атестатів про повну загальну освіту іноземних 

студентів НУК ім. адм. Макарова з КНР. (протокол №7, 31.08.22р.). 

3. Підготовка наукових кадрів, підвищення кваліфікації викладачів. 

3.1.  Ухвалили «Підсумки виконання науково-педагогічними працівниками 

НУК роботи щодо стажування, підвищення кваліфікації за 2022 рік. (протокол 

№10, 25.11.22р.);  

3.2. Затверджені теми дисертаційних робіт здобувачів наукових ступенів: 

▪ Докторських дисертацій       -  3 

▪ індивідуальні навчальні плани, індивідуальні плани наукової 

роботи та теми дисертацій здобувачам першого року підготовки, 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня 

доктора філософії           -  31; 

3.4. Рекомендували до вступу в докторантуру НУК у 2022 році: Сімутенкова 

Івана Вікторовича, Кантора Сергія Анатолійовича, Радченка Романа Миколайовича 

(протокол №8, 30.09.22р.); 

3.6. Надано дозвіл здійснювати наукове керівництво аспірантами та 

здобувачами: канд.тех.наук, доценту Верещаго Є.М.; канд.тех.наук, доценту 

Вінниченко І.Л.; канд.тех.наук Волянському С.М.; канд.техн.наук Герасіну О.С., 

канд.техн.наук Бурдуну Є.Т., канд.техн.наук, доценту Жуку Д.О., д-ру техн. наук, 

професору Блінцову В.С., канд.техн.наук Зубареву А.А., канд.техн.наук, доценту 

Фаріоновій Т.А., канд.техн.наук, доценту Макаровій Л.М. (протоколи: 

№1,28.01.22р., №7,31.08.22р.); 

3.10. Прийняли рішення дозволити надати  академічні відпустки здобувачам 

IV року підготовки, третього освітньо-наукового рівня вищої освіти ступеня доктор 

філософії: Ключнику Володимиру Сергійовичу, Діасамідзе Бадрі Тенгізовичу. 

(протоколи: №5,27.05.22р.); 

5. Звіти та оцінка науково-педагогічної діяльності структурних 

підрозділів. 

5.1. Звіт завідувача кафедри канд.техн.наук, доцента Нужного Сергія 

Миколайовича про стан навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи 

кафедри комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки. (протокол №5, 

27.05.22р.); 

5.2. Звіт завідувача кафедри, д-ра філологічних наук, професора Філатової 

Оксани Степанівни про стан навчальної, методичної, наукової та організаційної 

роботи кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. (протокол №9, 28.10.22р.); 

6. Рекомендовано студентів для призначення іменних та персональних 

стипендій: 

6.1. Рекомендували на призначення  стипендій студентам  (протокол №6, 

01.07.22р.): 

• академічної стипендії Президента України  - 2 стипендії  (студентам: 

Дорош Борис Олегович, Гостєва Діана Володимірівна); 

• академічної стипендії імені М.С. Грушевського - 1 стипендія (студентці: 
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Дерев'янко Дiана Юріївна); 

• академічної стипендії Кабінету Міністрів України - 1 стипендія (студенту: 

Гайдаєнка В’ячеслава Андрійовича); 

• академічної стипендії Верховної Ради України - 2 стипендії (студентам: 

Ільницька Марія Андріївна, Назрієва Заріна Тавакалівна); 

6.2. Рекомендували наступні кандидатури студентів НУК імені адмірала 

Макарова на призначення стипендії голови Миколаївської обласної державної 

адміністрації та Миколаївської обласної ради: Гайдаєнко В'ячеслав Андрійович, 

Давидова Поліна Сергіївна, Запша Марія Сергіївна, Калініченко Ігор 

Володимирович, Кособуцька Олена Олександрівна, Кочієру Катерина Іванівна, 

Лавріненко Єлизавета Ігорівна,; Лисиця Роман Володимирович, Мальована 

Вікторія Русланівна, Мельник Наталія Олександрівна, Мирінець Олена 

Анатоліївна, Мішель Тотх, Моісеєнко Катерина Сергіївна, Пальмін Федор 

Євгенович, Почечуєв Валентин Вікторович, Прокопів Юлія Олександрівна, 

Сакутін Богдан Андрійович,  Стефанюк Юрій Олександрович, Трешнюк Андрій 

Ігорович, Честних Юлія Володимирівна. (протокол №8, 30.09.22р.). 

7. Надано рекомендації щодо друку та видання: 

7.1.Надали дозвіл щодо видання та надання їм гриф «Рекомендовано 

Вченою радою НУК ім. адмірала Макарова»: 

• Навчальні посібники – 16; 

• Навчально-наочний посібник – 1; 

• Навчально-методичний посібник – 1; 

• Довідник - 1. 

7.1.Рекомендували до видання: 

• Монографій – 5.  

7.3.Рекомендували до видання «Збірник наукових праць Національного 

університету кораблебудування ім.адм.Макарова» № 1, 2022 року (протокол 

№4,29.04.22р.), № 2, 2022 року (протокол №7,31.08.22р.),  

 

8. Прийняли рішення щодо реструктуризації структурних підрозділів: 

8.1.Про об’єднання кафедри «Фізики» та кафедри «Вищої математики» у кафедру 

«Фізики та математики», кафедру залишити в структурі Навчально-наукового 

інституту комп’ютерних наук та управління проектами НУК 

ім.адм.Макарова. (протокол №8, 30.09.22р.); 

8.2.Про ліквідування кафедри техногенної та цивільної безпеки (протокол №8, 

30.09.22р.); 

9. Прийняли рішення щодо затвердження Правил прийому та Програм 

вступних випробувань: 

9.1.Затвердили ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Відокремленого структурного 

підрозділу “Фаховий коледж корабелів Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова“ у 2022 році». (протокол №5, 

27.05.22р.), (протокол №6, 01.07.22р.); 

9.2.Затвердили “Програми вступних випробувань при прийомі на навчання для 
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здобуття освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії». (протокол №2, 

25.02.22р.); 

10. Затвердили Положення, Порядки Університету (за напрямами 

діяльності): 

10.1.  ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію Відокремленого 

структурного підрозділу “Фаховий коледж корабелів Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова”». (протокол №5, 

27.05.22р.); 

10.2. ПОЛОЖЕННЯ про Конкурс проєктів (робіт) «Кубок Костянтина 

Кошкіна. (протокол №1, 28.01.22р.); 

10.3. ПОЛОЖЕННЯ про Херсонський навчально-науковий інститут НУК 

ім.адм.Макарова. (протокол №1, 28.01.22р.); 

10.4. ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Херсонського навчально-наукового 

інституту НУК ім.адм.Макарова. (протокол №1, 28.01.22р.);  

10.5. ПОЛОЖЕННЯ про психологічну службу Херсонського навчально-

наукового інституту НУК ім.адм.Макарова. (протокол №1, 28.01.22р.); 

10.6. ПОЛОЖЕННЯ про Первомайський навчально-науковий інститут НУК 

ім.адм.Макарова. (протокол №1, 28.01.22р.); 

10.7. ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Первомайського навчально-наукового 

інституту НУК ім.адм.Макарова. (протокол №1, 28.01.22р.); 

10.8. ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнську олімпіаду в Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала Макарова 2022р. для 

професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти. 

(протокол №1, 28.01.22р.); 

10.9. ПОЛОЖЕННЯ про Центр зв'язків з громадськістю НУК 

ім.адм.Макарова. (протокол №1, 28.01.22р.); 

10.10. ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію НУК ім.адм.Макарова. 

(протокол №1, 28.01.22р.); 

10.11. ПОЛОЖЕННЯ про критерії оцінювання творчих конкурсів при вступі 

до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 

(протокол №2, 25.02.22р.); 

10.12. ПОЛОЖЕННЯ про освітні програми Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №2, 25.02.22р.); 

10.13. ПОЛОЖЕННЯ про регіональний Науково-дослідний центр захисту 

інформації Національного університету кораблебудування ім.адм.Макарова. 

(протокол №2, 25.02.22р.); 

10.14. ПОРЯДОК проведення екзаменаційних сесій за дистанційною формою 

в Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 

(протокол №5, 27.05.22р.); 

10.15. ПОРЯДОК дистанційної роботи атестаційних комісій у Національному 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №5, 

27.05.22р.); 

10.16. зміни до «Тимчасового Положення про планування та облік основних 
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видів роботи науково-педагогічних працівників Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. (протокол №8, 30.09.22р.); 

10.17. зміни до «Положення про стипендіальне забезпечення НУК 

ім.адм.Макарова» (Додаток 2). (протокол №9, 28.10.22р.); 

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: Гричу Артему Вікторовичу, Дубовому Олександру 

Миколайовичу, Карпеченку Антону Анатолійовичу, Ковалю Сергію 

Станіславовичу, Литвиненку Дмитру Юрійовичу, Ушкацу Михайлу 

Вікторовичу,  Ушкац Світлані Юріївні, Чернову Сергію Костянтиновичу, 

Щербак Олені Володимирівні, Казарезову Анатолію Яковичу, Мочалову 

Олександру Олександровичу. (протокол №8, 30.09.22р.).  

11.2. Про рекомендацію штатних працівників Університету на здобуття 

другої вищої освіти за магістерським спупенем - Медведєву Андрію 

Андрійовичу, головному енергетику НУК (протокол №7,31.08.22р.); 

11.3. Підтримали клопотання вченої ради Кораблебудівного навчально-

наукового інституту щодо ротації представників інституту у складі Вченої 

ради НУК: вивести зі складу Вченої ради НУК Маркіну Людмилу Миколаївну 

та ввести Літвака Сергія Михайловича (протокол №6,01.07.22р.). 

11.4. Підтримали клопотання вченої ради Навчально-наукового інституту 

комп’ютерних наук та управління проектами щодо ротації представників 

інституту у складі Вченої ради НУК.: вивести зі складу Вченої ради НУК 

Мочалова О.О. та ввести Ушкаця М.В. (протокол №7,31.08.22р). 

12. Прийняли рішення про присвоєння звань та  нагородження 

співробітників НУК:  

12.1. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання ПРОФЕСОРА: 

• кафедри облік і економічний аналіз, д-ру економ.наук, доценту 

Бабичу Миколі Миколайовичу (протокол №4, 29.04.22р.); 

• кафедри економіки, д-ру економ.наук, доценту Ломоносовій Оксані 

Едуардівні (протокол №4, 29.04.22р.); 

• кафедри економіки, д-ру економ.наук, доценту Надточій Ірині Ігорівні 

по кафедрі економіки (протокол №4, 29.04.22р.); 

• кафедри програмованої електроніки, електротехніки і 

телекомунікацій Ушкаренку Олександру Олеговичу (протокол №4, 

29.04.22р.); 

• кафедри менеджменту, д-ру економ.наук, доценту Бойко Євгенії 

Олександрівні. (протокол №5, 27.05.22р.); 

• кафедри теорії та історії держави і права, д-ру юр.наук, доценту Бараненку 

Дмитру Володимировичу. (протокол №10, 25.11.22р.); 

• кафедри електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів, д-ру 

техн.наук, доценту Волянській Яні Богданівні. (протокол №10, 25.11.22р.). 
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12.2. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання ДОЦЕНТА: 

•  кафедри менеджменту канд.екон.наук Іщенко Олені Анатоліївні (протокол 

№5, 27.05.22р.); 

• кафедри соціально-гуманітарних дисциплін канд.соц.-гум.наук Кравчук 

Ользі Юріївні (протокол №5, 27.05.22р.); 

• кафедри морського та господарського права канд.юр.наук, Шкарнезі Олені 

Святославівні (протокол №5, 27.05.22р.); 

• кафедри програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій 

канд.техн.наук Дьяконову Олексію Сергійовичу (протокол №8, 30.09.22р.); 

• кафедри комп’ютеризованих систем управління канд.техн.наук Топалову 

Андрію Миколайовичу (протокол №8, 30.09.22р.); 

• кафедри менеджменту канд.економ.наук Дубинській Ірині Іванівні 

(протокол №8, 30.09.22р.); 

• кафедри менеджменту канд.економ.наук Тубальцевій Наталі Пилипівні. 

(протокол №10, 25.11.22р.); 

12.3. Прийнято рішення щодо присвоєння звання «Почесний член Вченої 

ради НУК ім.адм.Макарова» Вовченку Олександру Івановичу. (протокол №4, 

29.04.22р.). 

13. Інші питання, що розглядались Вченою радою: 

13.1. Ухвалювали та затверджували: 

• Освітні програми та навчальні плани (згідно рішень Навчально-методичної 

ради НУК у 2022 року);  

• Освітні програми та навчальні плани Херсонської філії НУК. (протокол №4, 

29.04.22р.); 

• Освітні програми та навчальні плани Первомайської філії НУК. (протокол 

№5, 27.05.22р.); 

• Концепцію освітньої діяльності зі спеціальності 081-Право третього 

(освітньо-наукового) рівня для здобуття ступеня доктор філософії та 

освітньо-професійну програму. (протокол №4, 29.04.22р.); 

•  Концепцію освітньої діяльності щодо підготовки фахівців у сфері фахової 

передвищої освіти зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування»,  

галузь знань 14 «Електрична інженерія» у Відокремленному структурному 

підрозділі “Фаховий коледж корабелів НУК ім.адм.Макарова”», Освітньо-

професійну програму та Навчальний план. (протокол №9, 28.10.22р.). 

13.2. Про рекомендацію кандидатури проректора з наукової роботи, д-ра 

техн. наук, професора Павлова Г.В. до складу Президії Ради проректорів з наукової 

роботи закладів вищої освіти, що належить до сфери управління Міністерства 

освіти і науки (протокол №8, 30.08.22р.). 
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9. РОБОТА З РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ  ТА СПОРТУ 
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9.1  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В НУК У 2022 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 2022 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 2022 році, не зважаючи на введення воєнного стану в Україні, в 

університеті проведено низку спортивно-масових та організаційно-практичних 

заходів (он-лайн/оф-лайн). Розглядалися питання розвитку фізичної культури та 

спорту на перспективу.  В  он-лайн форматі проводилися навчально-тренувальні 

заняття. Поза межами країни та в інших областях велася підготовка професійних 

спортсменів та олімпійців.  Здійснювалася робота щодо складання розкладу 

роботи спортивних залів та його  оптимізація.  

Проводилася профорієнтаційна та агітаційна робота (он-лайн) щодо вступу 

спортсменів до Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 
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СПОРТ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ 

Незважаючи на складні обставини, наші студенти - спортсмени приймали 

участь у змаганнях на міжнародній арені. Наведені нижче  приклади яскраво 

засвідчують, що університет сприяв підготовці великої плеяди спортсменів 

національного, європейського і світового масштабів, їхні спортивні досягнення 

стали візитною карткою  нашого ЗВО, області, України на світовій арені, а 

особисті досягнення – зразком для наслідування університетською молоддю. 

Таблиця 1 

№ ПІБ Вид спорту Назва змагань Місце 

проведення 

 

1 Бондар Олександра Фехтування Чемпіонат України ІМ 

 

Чемпіонат Європи 6М 

 

Чемпіонат України ІМ , 3М 

 

Чемпіонат України 2М 

 

 

15-16.01.2022 

м. Київ 

29.05.2022 

м. Таллін (Естонія) 

18-19.10.2022 

м. Львів 

20-21.10.2022 

м. Львів 

 

2 Ткач Данііл Фехтування Чемпіонат України 2М 

 

Чемпіонат України 5М, 8М 

 

 

16-17.11.2022 

м. Львів 

18-19.11.2022 

м. Львів 

 

3 Бульба Дарина Фехтування, 

шабля 

Чемпіонат України 3м 15-16.01.2022 

м. Київ 

 

  

4 Дзюба В’ячеслав Фехтування, Чемпіонат України 2М, 4М 

 

Чемпіонат України 2М 

 

Чемпіонат України 3М 

 

 

15-16.01.2022 

м. Київ 

18-19.10.2022 

м. Львів 

20-21.10.2022 

м. Львів 

 

5 Болдарев Богдан Фехтування Чемпіонат України 5М 

 

 

Чемпіонат України 5М 

 

 

16-17.11.2022 

м. Львів 

 
18-19.11.2022 

м. Львів 

 

6 Малиновський 

Микита 

Фехтування Чемпіонат України 1М, 2М 

 

Чемпіонат України 3М 

 

Чемпіонат України 5М 

31.01-02.02.2022 

м. Київ 

16-17.11.2022 

м. Львів 

18-19.11.2022 
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м. Львів 

 

7 Китаєв Владислав Фехтування Чемпіонат України 3М 

 

31.01-02.02.2022 

м. Київ 

 

8 Сизарева Маріанна Фехтування Чемпіонат України 2М 

 

Чемпіонат України2М, 3М 

 

 

Чемпіонат України 2М,7М 

 

31.01-02.02.2022 

м. Київ 

12-13.11.2022 

м. Ужгород 

 

14-15.11.2022 

м. Ужгород 

 

9 Полозюк Аліна Фехтування 

рапіра 

Чемпіонат України 2М,5М 

 

Чемпіонат Світу 4М 

 

Чемпіонат Європи 3М 

 

 

Чемпіонат Європи 6М 

 

 

Чемпіонат Європи 3М 

 

 

Чемпіонат України 2М 

 

Чемпіонат України 1М,2М 

 

 

31.01-02.02.2022 

м. Київ 

02-05.04.2022 

м. Дубаї (ОАЕ) 

26-29.04.2022 

м. Нови Сад 

(Сербія) 

17.06.2022 

м. Анталія 

(Туреччина) 

30.10.2022 

м. Сабадель 

(Іспанія) 

12-13.11.2022 

м. Ужгород 

14-15.11.2022 

м. Ужгород 

 

10 Калкутіна Ольга Фехтування Чемпіонат України 2М,6М 

 

Чемпіонат України 2М,8М 

 

 

Чемпіонат України 7М 

 

 

31.01-02.02.2022 

м. Київ 

12-13.11.2022 

м. Ужгород 

 

14-15.11.2022 

м. Ужгород 

 

11 Корлат Ніколетта Фехтування Чемпіонат України 4М 

 

Чемпіонат України 3М 

 

Чемпіонат України 7М 

 

31.01-02.02.2022 

м. Київ 

12-13.11.2022 

м. Ужгород 

12-13.11.2022 

м. Ужгород 

 

12 Єрофєєнко Анастасія Фехтування Чемпіонат України 4М 

 

Чемпіонат України 3М, 6М 

 

31.01-02.02.2022 

м. Київ 

12-13.11.2022 

м. Ужгород 
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13 Боговін Богдан Фехтування Чемпіонат України 2М,7М 

 

Чемпіонат України 3М 

 

18-19.10.2022 

м. Львів 

20-21.10.2022 

м. Львів 

 

14 Дубова Ганна Фехтування Чемпіонат України ІМ, 5М 

 

Чемпіонат України 2М 

 

18-19.10.2022 

м. Львів 

20-21.10.2022 

м. Львів 

15 Скалій Владислав Фехтування Чемпіонат України 2М, 6М 

 

Чемпіонат України 6М,5М 

 

 

16-17.11.2022 

м. Львів 

18-19.11.2022 

м. Львів 

 

16 Розважаєв Олехандро Фехтування Чемпіонат України 4М 

 

Чемпіонат України 7М 

 

Чемпіонат України 7М 

 

 

15-16.01.2022 

м. Київ 

18-19.10.2022 

м. Львів 

20-21.10.2022 

м. Львів 

 

17 Курочкін Ігор Греко-римська 

боротьба 

Чемпіонат України 3м 

 

Універсіада України 5М 

Чемпіонат України 5М 

червень 2022 

м. Київ 

вересень2022 

Туреччина 

листопад 2022 

м. Черкаси 

18 Цвєтов Ігор легка атлетика Чемпіонат України  в 

приміщені(з вадами оп/р.) 

Ім (60м), 200м 

 

квітень 2022 

м. Суми 

19 Одунтан Даніел легка атлетика Чемпіонат України в 

приміщені (з вадами оп/р.) 

Ім (60м), 200м 

 

квітень 2022 

м. Суми 

20 Яковлєв Вячеслав бадмінтон Європейські 

університетські ігри 2М 

Липень 2022р. 

Польща 

21 Ткач  Поліна бадмінтон Європейські 

університетські ігри 2М 

Липень 2022р. 

Польща 

22 Масайло Валерія бадмінтон Європейські 

університетські ігри 2М 

Липень 2022р. 

Польща 

23 Калініченко Ігор бадмінтон Європейські 

університетські ігри 2М 

Липень 2022р. 

Польща 

24 Колузаєв Володимир бадмінтон Міжнародний турнір Гран 

Прі Croatia VALAMAR 

junior open 22 

Червень 2022 

Хорватія 

25 Карпенко Едуард Кіокушинкай 

карате 

Чемпіонат Європи 3М 

серед кадетів 

Листопад 2022р. 

Болгарія 
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26 Вареник Марина велоспорт Міжнародний турнір 

(шосе) Ronde Rouson/ 

Balmaseda участь 

Міжнародна гонка Leon 

U23 2V 

квітень 2022 

Бельгія  

 

Квітень 2022 

Іспанія 

27 Царенко  Кирило велоспорт Етап туру в Болгарії 3М 

 Міжнародна багатоденна 

гонка 1М 

 

Класичний кубок  Сан 

Сабіно1М 

Серпень 2022р. 

Болгарія 

Липень2022р. 

Болгарія 

Серпень 2022р. 

Італія 

28 Сидорика Владислав шахи Шахова Буковина турнір 

1М 

Червень2022 

Чернівці 

29 Сівук Віталій шахи Міжнародний турнір 43ste 

Оpen International SVGS 

1М 

Липень2022Р. 

30 Середа Артем карате Чемпіонат України 

Серед кадетів 

Серпень2022р. 

М. Львів 

31 Набієв Ельмір бокс Чемпіонат Європи 2М 

 

Чемпіонат Європи U22 3М 

Травень 2022р 

м.Єреван 

березень 2022р. 

Хорватія 

 

32 Збірна команда НУК  бадмінтон Європейські 

університетські ігри 2М 

Липень 2022р. 

Польща 

33 Болотов Павло веслування 

академічне 

Чемпіонат Європи U18 2М 

 

Травень 2022р. 

Італія 

34 Дробот Михайло веслування 

академічне 

Чемпіонат світу U23 11М Липень 2022р. 

Італія 

35 Національний 

університет 

кораблебудування ім. 

адм. Макарова 

З видів спорту ІІ ЕТАП Всеукраїнської 

універсіади ІМ 

Миколаїв 2021-

2022р. 

 Царенко  Кирило (велоспорт) 

 



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2022 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
 

171 
 

   Набієв Ельмір (бокс) 

 

  Полозок Аліна (фехтування) 

 

   Колузаєв Володимир (бадмінтон 
 

 

 Сидорика Владислав (шахи) 
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   Призер Паралімпійських ігор Цвєтов Ігор, 

Чемпіон України Одунтан Даніел з тренером доцентом кафедри ОтаПС Деркачом В.М.  

 

     
Збірна команда з бадмінтону НУК ім. адмірала Макарова 

 

 Вареник Марина (велоспорт) 
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Карпенко Едуард (карате) призер Чемпіонату Європи 

 

 Середа Артем призер Чемпіонату України серед кадетів 

 

Нажаль, український студентський спорт ще довго відчуватиме наслідки 

російського вторгнення на територію України. 

 

 

СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА В НУК У 2022 РОЦІ 

 

Початок 2022 року ознаменувався проведенням особисто-командних 

чемпіонатів з видів спорту серед науково-педагогічних працівників та 

співробітників університету. В заході прийняли участь 8 підрозділів нашого 

вишу. 

На жаль, через війну  плани спортивно – масових заходів були змінені і 

адаптовані під реалії: 

✓ переведені заняття та змагання здобувачів освіти в он-лайн формат. 

Так, в онлайн-форматі пройшли  Олімпійські уроки.  

✓ проведено зустріч студентів з Паралімпійськими  чемпіонами з 

плавання Козленком Андрєм та Гриненко Богданом. 
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✓ проведені он-лайн  майстер – класи з боксу  з Набієвим Ельміро 

URL:https://drive.google.com/file/d/1wZSzjCXbm1PJ2MKnvR5rPaTjaDx

Xbnrw/view?fbclid=IwAR1Psp_D49P1K4be8avmyDuTwicGbn3Qp6h9m

L6c3-4v3bt7-cu5fNUxVCgта  

✓ з греко-римської боротьби Курочкіним Ігорем 

URL:https://drive.google.com/file/d/1WIvg7c-

Zgxi1drgMMg2VcFhZa98V_ 

wIa/view?fbclid=IwAR0qdIyEduNRfKmVBw-l1tsE0GyuHuJcTzEx1ltTN 

beVPLSD zv1b4Zdr3n8 

 

Відбулися заходи до Міжнародного дня студентського спорту   

URL:https://drive.google.com/file/d/1LgxDVW79GzAITS-        

RwbUW3YJvP1BLBHZi/view?fbclid=IwAR3BHiIURQyHfcgPVpRREDz

sbxcrg2XK5rt6wtBbzCi7XLRGE1N3k42oatY 

 

Стартував  перший етап обласних он-лаайн змагань серед здобувачів освіти  

з рухових активностей  

URL: 

https://www.facebook.com/100040185922372/videos/1208146493443583; 

https://www.facebook.com/100040185922372/videos/1336936533721757 

 

Для співробітників були організовані різні оздоровчі заходи та змагання з 

видів спорту для підтримки ЗСУ. 

   

https://drive.google.com/file/d/1wZSzjCXbm1PJ2MKnvR5rPaTjaDxXbnrw/view?fbclid=IwAR1Psp_D49P1K4be8avmyDuTwicGbn3Qp6h9mL6c3-4v3bt7-cu5fNUxVCgта
https://drive.google.com/file/d/1wZSzjCXbm1PJ2MKnvR5rPaTjaDxXbnrw/view?fbclid=IwAR1Psp_D49P1K4be8avmyDuTwicGbn3Qp6h9mL6c3-4v3bt7-cu5fNUxVCgта
https://drive.google.com/file/d/1wZSzjCXbm1PJ2MKnvR5rPaTjaDxXbnrw/view?fbclid=IwAR1Psp_D49P1K4be8avmyDuTwicGbn3Qp6h9mL6c3-4v3bt7-cu5fNUxVCgта
https://drive.google.com/file/d/1WIvg7c-Zgxi1drgMMg2VcFhZa98V_%20wIa/view?fbclid=IwAR0qdIyEduNRfKmVBw-l1tsE0GyuHuJcTzEx1ltTN%20beVPLSD%20zv1b4Zdr3n8
https://drive.google.com/file/d/1WIvg7c-Zgxi1drgMMg2VcFhZa98V_%20wIa/view?fbclid=IwAR0qdIyEduNRfKmVBw-l1tsE0GyuHuJcTzEx1ltTN%20beVPLSD%20zv1b4Zdr3n8
https://drive.google.com/file/d/1WIvg7c-Zgxi1drgMMg2VcFhZa98V_%20wIa/view?fbclid=IwAR0qdIyEduNRfKmVBw-l1tsE0GyuHuJcTzEx1ltTN%20beVPLSD%20zv1b4Zdr3n8
https://drive.google.com/file/d/1WIvg7c-Zgxi1drgMMg2VcFhZa98V_%20wIa/view?fbclid=IwAR0qdIyEduNRfKmVBw-l1tsE0GyuHuJcTzEx1ltTN%20beVPLSD%20zv1b4Zdr3n8
https://drive.google.com/file/d/1LgxDVW79GzAITS-%20%20%20%20%20%20%20%20RwbUW3YJvP1BLBHZi/view?fbclid=IwAR3BHiIURQyHfcgPVpRREDzsbxcrg2XK5rt6wtBbzCi7XLRGE1N3k42oatY
https://drive.google.com/file/d/1LgxDVW79GzAITS-%20%20%20%20%20%20%20%20RwbUW3YJvP1BLBHZi/view?fbclid=IwAR3BHiIURQyHfcgPVpRREDzsbxcrg2XK5rt6wtBbzCi7XLRGE1N3k42oatY
https://drive.google.com/file/d/1LgxDVW79GzAITS-%20%20%20%20%20%20%20%20RwbUW3YJvP1BLBHZi/view?fbclid=IwAR3BHiIURQyHfcgPVpRREDzsbxcrg2XK5rt6wtBbzCi7XLRGE1N3k42oatY
https://www.facebook.com/100040185922372/videos/1208146493443583
https://www.facebook.com/100040185922372/videos/1336936533721757


ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2022 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
 

175 
 

   
 

URL:https://drive.google.com/file/d/1FszDvG9DjM-Bj-KuZEE_WQGEPnjwR1YI/ 

view?fbclid=IwAR2ndgnLXP0wa7TRgBW1njPPXZaQ9_3jNoAdunKUIUM1ZYtp

QZvhO2AdkfA 

 

Голова спортивного клубу Вакуліна Л.М. прийняла участь в тренінговому 

курсі «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ТА ДІЇ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ У ВОЄННИХ 

УМОВАХ 2.0», який було організовано Офісом підтримки вченого МОН України. 

Тема виступу: «Значення фізичної активності для здоров’я та психологічного 

стану в умовах війни». 

        
 

28 жовтня 2022 року в НУК відбулася Міжнародна онлайн-конференція 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Розвиток фізичної культури і спорту: 

новітні виклики, проблеми та перспективи». Не дивлячись на роботу в умовах 

ворожих ракетних обстрілів і обмеженого електропостачання, конференція 

зібрала понад 90 учасників з різних міст України, таких як Миколаїв, Київ, Львів, 

Дніпро, Харків, а також іноземних колег з Німеччини (German Sport University 

Cologne), Латвії (Latvian Olympic Academy), Польщі (European Olympic 

Academies), Чехії (Charles University in Praha), Литви (Klaipeda University, 

Lithuanian Olympic Academy). 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1FszDvG9DjM-Bj-
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10. ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ 

КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

У НУК. ЮРИДИЧНА СЛУЖБА НУК 
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10.1  ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В НУК У 2022 РОЦІ 

 Впродовж звітного періоду робота по запобіганню та протидії корупції в 

Університеті здійснювалась згідно з «Планом антикорупційних заходів 

Національного університету кораблебудування на 2022-2023 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;  

− 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 2 відгуки 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 декілька бесід серед 

із членами приймальної комісії, керівниками дипломних проектів, працівниками 

деканатів. 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, особливо в умовах військового стану. 

На виконання вимог Антикорупційної програми та плану антикорупційних 

заходів сформовано та ведуться журнали:  

- 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. 

Діє посилений контроль за раціональним використанням фінансових і 

матеріальних цінностей. Забезпечено прозорість в організації закупок товарів і 
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матеріалів, розміщення замовлень на виконання ремонтно-будівельних робіт. 

Кошти Університету використовуються за цільовим призначенням. 

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. Продовжується відповідна консультативна та 

роз’яснювальна робота. Питання дотримання антикорупційного законодавства 

включені до плану роботи Університету і перебувають на постійному контролі 

ректорату. 

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. 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. 

У червні 2021 року в Україні стартував унікальний проєкт 

“Антикорупційний комплаєнс у вишах: від визначення ризиків до їх подолання”. 

Ініціатором виступила Асоціація юридичних клінік України за підтримки 

проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні 

«ВзаємоДія» та Національного агентства із запобігання корупції. 

Базою для досліджень стали 5 пілотних університетів з різних регіонів України, 

серед них і НУК. Мета цієї ініціативи - визначити корупційні ризики в 

університетах та відпрацювати моделі їх мінімізації. На базі НУК у грудні 2021 

року пройшла конференція за участю ректорів вишів, де презентували 

результати досліджень. 24-25 лютого 2022 р. у Києві планувався Форум 

«Антикорупція у вищій освіті» за участю МОНУ, НАЗК, КОН ВРУ, 

представників  USAID, презентації учасників пректу, але…  
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10.2  ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ НУК У 2022 РОЦІ 

З метою оптимізації роботи державного закладу - Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова та на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України № 1040 від 26.11.2008р. 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;  
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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; 

 

В проваджені знаходиться 7 судових справ: 

1. П’ятий апеляційний адміністративний суд, справа № 400/177/20, ДСНС України 

в Миколаївській області до НУК, призупинено справу. 

2. П’ятий апеляційний адміністративний суд, справа № 400/176/20, ДСНС України 

в Миколаївській області до НУК, призупинено справу. 

3. Миколаївський окружний адміністративний суд, справа № 400/4686/19, суддя 

Малих  О.В., ДСНС України в Миколаївській області до НУК, справу не 

призначено до розгляду. 

4. Миколаївський окружний адміністративний суд, справа № 400/173/20, суддя 

Фульга О.П., ДСНС України в Миколаївській області до НУК, провадження 

зупинено. 

5. Миколаївський окружний адміністративний суд, справа № 400/65/20, суддя 

Устінов І.А. (Лебедєва), ДСНС України в Миколаївській області до НУК, 

провадження зупинено. 

6. Заводський районний суд міста Миколаєва, суддя Сухаревіч З.М.,справа № 

487/8602/21, Гресь Т.Б. до НУК, про поновлення на роботу, призначено до 

розгляду на 14.12.2022 об 11.30. 

7. Центральний районний суд міста Миколаєва, суддя Шолох Л.М., справа 

№490/6620/18, Рижков А.С. до НУК, про поновлення на роботі, справу не 

призначено до розгляду. 

Юридична служба також на протязі 2022 року надавала письмові та усні 

консультації з діяльності НУК, приймала участь у розробці та затверджені 

документації з діяльності НУК; проводила роз’яснювальну роботу з 

систематизації законодавства, розробляла внутрішні нормативні акти; проводила 

претензійну роботу з боржниками по оплаті за навчання та з орендарями, що 

мають заборгованість перед Університетом; надавала безкоштовні консультації 

працівникам НУК з їх особистих приватних питань. 
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11. ГОЛОВНІ ПІДСУМКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2022 РІК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
 

182 
 

Підводячи підсумки, можна зробити наступні висновки по звіту за 2022 рік: 

• Університетська спільнота НУК витримала випробування війни 

• Освітній процес в університеті вдалося перебудувати до потреб 

воєнного часу 

• Переважна більшість студентів НУК, незважаючи на війну, продовжує 

навчання в університеті в різних його формах 

• Вступна кампанія до університету пройшла успішно, незважаючи на 

війну 

• Окрім традиційної освітньої, наукової, культурної місії, НУК почав 

виконувати гуманітарну місію 

• НУК виконав усі зобов’язання перед іноземними партнерами 

• Станом на 31 грудня 2022 року університет виконав усі 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. 

 

Найближчим часом необхідно розробити стратегічний план відновлення та 

розвитку НУК згідно Програми великої трансформації «Освіта 4.0: український 

світанок», яка підготовлена МОН України спільно з профільним комітетом 

Верховної Ради на основних засадах та принципах  Плану відновлення України, 

в якому обов’язково відобразити такі особливості: 

• Зміна стратегічних цілей сфери освіти. Зокрема, спрямування зусилль на 

відновлення та розвиток української освіти на шляху до європейської 

інтеграції.  

• Відбудова зруйнованої інфраструктури з урахуванням сучасних 

технологій безпеки та будівництва. 

• Гармонізація українського та європейського освітніх просторів задля 

відповідності вітчизняної системи освіти технологічному укладу Industry 

4.0, у тому числі  платформі Shipbuilding 4.0 у сфері суднобудування та 

морської інфраструктури. 

• Процес цифровізації у сфері освіти має систематизуватися глобально та 

індивідуально для кожного учасника освітнього процесу – від створення 

сучасної цифрової освітньої інфраструктури та інструментів, динамічного 

розвитку цифрового контенту для освіти та освітян до запуску цифрового 

освітнього паспорта у смартфоні. 

• Ключовою формулою фінансування освіти має стати принцип 

«гроші йдуть за людиною», що дозволить громадянам бути суб’єктами 

освітньої політики та врешті-решт припинить нескінченні штучні «освітні 

експерименти» заради самих експериментів. 
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Інформаційне видання 

 

 

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2022 РІК 

РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

ТРУШЛЯКОВА ЄВГЕНА ІВАНОВИЧА 

 

 

Укладач Трушляков Євген Іванович 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________
______ 

Видавець і виготівник Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Проспект Героїв України, 9, м. Миколаїв, 54007 

E-mail: publishing@nuos.edu.ua 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК №2506 від 25.05.2006р. 

 

mailto:publishing@nuos.edu.ua

