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Херсонська філія Національного
університету кораблебудування
імені адмірала Макарова відзначатиме
50 років з дня заснування
У вересні 2017 року виповнюється 50 років з дня заснування Херсонської філії
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. За цей
час філія пройшла шлях від вузькоспеціалізованого вечірнього навчального закладу
до сучасного потужного структурного підрозділу одного з провідних університетів
України

З

а роки свого існування філією підготовлено
понад 11,5 тисячі фахівців з вищою освітою. Серед них
директори Херсонського держаного заводу «Паллада» різних років
Віктор Дяченко, Василь Прудивус,
Валерій Маломан, генеральний директор ПАТ «Смарт Мерітайм Груп»
Василь Федін, директор верфі Херсонського суднобудівного заводу
Олег Федак, директор з маркетингу
ПАТ «Смарт Мерітайм Груп» Віктор Трубач, заступники директора
Херсонського суднобудівного заводу
різних років Володимир Антипенко,
Леонід Полівко, Василь Філіпьєв,
генеральний директор ТОВ «Вторресурси» Володимир Боєв, голова
правління ПАТ «Проторус» В’ячеслав
Босакевич, заступник директора
Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія
«Херсонобленерго» Роман Червінський, директор Херсонського інституту
Міжрегіональної Академії управління
персоналом Сергій Діденко, президент Чорноморської штаб-квартири
Міжнародної академії інформатизації, офіційний представник Академії
в ООН Віктор Кот. Серед випускників
чимало начальників цехів, відділів,
керівників служб виробничих та проектних організацій, вчених.
Херсонська філія Національного
університету кораблебудування імені
адмірала Макарова була створена
у 1967 році як вечірня філія всесвітньо
відомого Миколаївського кораблебудівного інституту імені адмірала
Макарова. Її відкриття пов’язане
з бурним розвитком суднобудування
в Херсоні, що вимагало висококваліфікованих спеціалістів, перш
за все, в сфері будівництва корпусів
суден та механічного виробництва.
Тому легендарний директор
Херсонського суднобудівного заводу
Всеволод Заботін, який підготовці
кадрів для підприємства завжди
приділяв величезну увагу, виступив
з ініціативою створення в місті філії
Миколаївського кораблебудівного
інституту. Ідея була підтримана
керівництвом області, Міністерством
суднобудівної промисловості та
Міністерством вищої та середньої
спеціальної освіти.
Символічно, що його першим
керівником (за сумісництвом) став
директор Херсонського суднобудівного заводу, Герой Соціалістичної

День Європи – наше свято

Праці Всеволод Заботін. Першим Всеволод Заботін, головний інженер,
деканом був призначений кандидат лауреат Державної премії УССР та
технічних наук доцент Геннадій Ве- премії Ради Міністрів СРСР Федір
личенко.
Багненко, директор заводу ВолодиПід керівництвом Всеволода мир Волков, заступник директора
Заботіна силами заводу, а також Валерій Войтенко, головний зварючастково Миколаївського корабле- вальник Богдан Ґудзь та інші.
будівного інституту, була створена
У 1987 році директором філії був
матеріально-технічна база філії. призначений Анатолій Ломоносов.
В результаті до кінця першого деся- З цього часу у філії почалися кардитиліття свого існування вона мала нальні зміни і вона вийшла на новий
18 навчальних та науково-дослід- етап свого розвитку.
них лабораторій, чотири кабінети,
На початку 1988 року Міністерсспеціалізовані аудиторії. Частина твом вищої та середньої спеціальної
практичних та лабораторних робіт освіти та Міністерством суднобудівдо цього часу виконується на заводі ної промисловості при Херсонсьв виробничих умовах на діючому кому суднобудівному виробничому
обладнанні, що сприяє наближенню об'єднанні був створений один
навчання до реального виробниц- з перших в СРСР навчально-науковотва.
виробничий комплекс. Його основУ 1967 році на перший курс філії ною метою стало підвищення якості
було прийнято 150 студентів. Вони підготовки та перепідготовки кадрів
були зараховані на три спеціальності: шляхом максимального наближен«Суднобудування та судноремонт», ня навчального процесу до потреб
«Технологія та устаткування зварю- виробництва, інтеграції науково-певального виробництва» та «Суднові дагогічного та навчально-допоміжсилові установки». У наступні роки ного складу, а також колективного
для навчання за цими спеціальнос- використання матеріально-технічної
тями на перший курс
бази.
філії щорічно прийо складу навмалося по 150–175
чально-наукоНаціональний
студентів, головним
во-виробниуніверситет кочином з числа прараблебудування чого комплексу крім
цівників Херсонсьзавжди входив до числа Х е р с о н с ь к о ї ф і л і ї
кого суднобудівного
провідних ВНЗ. І сьогод- увійшли базовий вуз
заводу. Саме випусні його дипломи визна- – Миколаївський кокники філії завжди
раблебудівний інстиються в усьому світі
складали ядро кадтут, а також Херсонрового потенціалу
с ь к и й
с у д даного підприємства, яке забезпе- н о м е х а н і ч н и й т е х н і к у м
чувало його розвиток.
і професійно-технічне училище
В період становлення філії вели- № 5. Таким чином, він об’єднав усі
кий внесок в організацію навчального навчальні заклади, що здійснювали
процесу зробили його перші викла- підготовку та перепідготовку кадрів
дачі та співробітники – кандидати для Херсонського суднобудівного
технічних наук доценти Геннадій Ве- виробничого об'єднання, а також інличенко, Юрій Петропавлов, Віктор ших підприємств та організацій судЩедролосєв, Юрій Ломаковський, нобудівної промисловості Херсона.
Володимир Горячкин, Станіслав
Незважаючи на те, що ХерсонТкаченко, Анатолій Розмариця, ська філія була створена як вечірній
Олександр Єпіфанов, Анатолій Ри- вищий навчальний заклад судноков, кандидат фізико-математичних будівного профілю, з 1988 року вона
наук, доцент Фарід Зіатдинов, старші розпочала підготовку студентів і за
викладачі Володимир Цвіклис, Гали- денною формою навчання. Перші два
на Величенко, Надія Малая, завіду- роки студенти навчилися у Херсоні,
юча бібліотекою Поліна Бояринова а потім продовжували освіту в бата інші.
зовому ВНЗ в Миколаєві. Навчання
Приділяючи значну увагу підго- здійснювалося за п’ятьма спеціальтовці фахівців, у навчальному процесі ностями.
в різні часи брали участь керівники та
З 1996 році було прийнято ріпровідні спеціалісти Херсонського шення навчати студентів з першого
суднобудівного заводу: директор до останнього курсу в Херсоні.
Підставою для цього
стали суттєве посилення викладацького
корпусу філії, організація використання
лабораторного та виробничого обладнання суднобудівних та
інших підприємств,
розробка та впровадження новітніх методів
управління навчальним процесом. Число спеціальностей у
філії збільшилось до
дев’яти. Вони були
зорієнтовані не тільки
на потреби суднобудування, а й забезпечували кадрами підприємства, установи
та заклади інших галузей економіки.
У наступному році
філія вперше в Херсоні розпочала
п р и й о м
в и -

Д

Директор філії Національного університету кораблебудування
Анатолій Вадимович Ломоносов
пускників
технікумів
та морських навчальних закладів на другий і третій курси для навчання за інтегрованими планами.
У цьому ж 1997 році вперше численність студентів філії, які навчалися
за денною формою, перевищила
кількість студентів-заочников. Філія
заявила про себе як повноцінний
вищий навчальний заклад і зайняла
своє місце серед інших вишів Херсонщини. Її студенти та викладачі
беруть активну участь у науковому,
суспільному, культурному та спортивному житті міста.
Ця урочиста подія стала причиною розмови журналіста з директором філії, доктором економічних
наук, професором Національного
університету кораблебудування
Анатолієм Вадимовичем Ломоносовим.
- Анатолію Вадимовичу, яке
місце сьогодні займає Херсонська
філія Національного університету
кораблебудування в освітянському середовищі Херсонщини?
- Херсонська філія – один з п’яти
державних вищих навчальних закладів в Херсоні. Кожен з цих ВНЗ
має свою спеціалізацію. Херсонська
філія спеціалізується на підготовці
фахівців за інженерними напрямами підготовки та спеціальностями
для суднобудівних підприємств та
організацій. Наш навчальний заклад
вдало доповнює спектр спеціальностей херсонських університетів,
забезпечуючи підготовку інженерівкораблебудівників різного профілю.
Усі спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців, так чи
інакше пов’язані з проектуванням,
побудовою та експлуатацією суден,
організацією й управлінням суднобудівним виробництвом.
Як відомо, місто Херсон було
закладено одночасно як фортеця,
саме місто і верф. Тому Херсон
завжди був і залишиться містом
корабле- і суднобудівників. Україна
завжди приділяла суднобудуванню
велику увагу. Слід зауважити, що
розвиток даної галузі забезпечує
суттєвий мультиплікативний ефект
для цілої низки суміжних галузей,
про що свідчить світовий досвід. Це
стосується, передусім, тих галузей,
які поставляють свою продукцію
суднобудуванню (металургія, машино-, приладо-, електротехнічне
та електронне машинобудування
тощо). В свою чергу, пожвавлення їх
роботи викликає необхідність розвитку верстатобудування, гірничозбагачувального виробництва та ін.
Все це збільшує доходи населення
(за рахунок заробітної плати) і при-

зводить до приросту споживання,
розвитку харчосмакової, легкої промисловості, будівництва, торгівлі,
наповнюванню державного бюджету
(у вигляді податків) і т. д.
Розуміння важливості суднобудування для України ще раз було
підтверджено під час візиту Президента України Петра Порошенка до
Херсону у квітні 2016 року. І сьогодні,
незважаючи на тимчасові економічні
труднощі, в нашому місті працюють
суднобудівні та судноремонтні підприємства, проектні й інші організації
суднобудівного профілю. Для їх забезпечення висококваліфікованими
кадрами, які для своєї успішної роботи мають отримати особливу підготовку, і працює Херсонська філія.
У травні цього року під час відвідування Національного університету
кораблебудування Міністр освіти
і науки України Лілія Гриневич сказала, що фахівці-суднобудівники
потрібні Україні, оскільки вона є
морською державою.
- Тобто Херсонська філія Національного університету кораблебудування готує фахівців лише
для суднобудування?
- Наші випускники працюють не
тільки на підприємствах і проектних
організаціях суднобудування. У теперішній час філія здійснює підготовку
фахівців для будь-яких підприємств
безвідносно їхньої галузевої належності, а не лише для суднобудування. Окрім суднобудівних молоді
спеціалісти працевлаштовуються на
промислових підприємствах Херсона і Херсонської області, в агропромисловому комплексі, транспорті,
перед усім – на морському та річковому флоті, морському та річковому
портах, в будівництві, зв’язку, у житловому господарстві тощо.
Це пояснюється тим, що сучасне
судно є надскладним інженерним
спорудженням. По суті воно являє
собою невелике плавуче місто.
В його побудові беруть участь висококваліфіковані фахівці самих різноманітних спеціальностей. Тому частина спеціальностей та спеціалізацій
є безпосередньо суднобудівними
(«Кораблі та океанотехніка», «Суднокорпусобудування», «Судноремонт
та технічне обслуговування флоту»,
«Суднові енергетичні установки», а
інші відносяться до політехнічних.
Але вони мають спеціалізації, орієнтовані на суднобудування.
- Якщо мова зайшла про спеціальності філії, то поясніть, які
спеціальності вважаються політехнічними?
- Політехнічними, тобто такими,
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Закладка балкера на китайській судноверфі Kouan Shipbuilding (випускники філії А. Піскун, С. Абакумов, А. Сторончак, А. Марченко та інші )

Студентів філії завжди запрошують на спуски суден на Херсонському суднобудівному заводі
що відносяться до різноманітних
галузей техніки, є інжиніринг зварювання та споріднених процесів, електромеханіка, двигуни внутрішнього
згоряння, холодильні машини та
установки. Усі вони необхідні як для
побудови сучасних суден, так і для
підприємств різноманітних галузей,
де є системи автоматизації виробничих процесів, зварювання, яке сьогодні являє собою найбільш поширений технологічний процес з’єднання
матеріалів, двигуни внутрішнього
згоряння, системи охолодження та
компресорна техніка тощо.
Для філії характерне практичне
стовідсоткове працевлаштування
випускників. Вони працюють в Києві,
Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі тощо,
а також за межами України – в Китаї,
Південній Кореї, Польщі, Латвії, Естонії, Чехії, Бельгії, Австрії, Німеччині,
Австралії та в інших країнах світу.
З нашими випускниками ми підтримуємо тісні зв’язки, і вони діляться
своїми враженнями, спогадами та
побажаннями. Урахування вимог
закордонних підприємств допомагає нам удосконалювати підготовку
студентів.
- Які особливості навчання
у Херсонській філії Національного
університету кораблебудування?
- Відмінною рисою філії є те, що
для навчання херсонських студентів
ми частково використовуємо викладацький склад і матеріально-технічну
базу одного з провідних ВНЗ України – Національного університету
кораблебудування, який здобув заслужене визнання не тільки в Україні,
а й за кордоном.
Так, крім своїх викладачів, до
навчального процесу ми залучаємо
також провідних докторів і кандидатів наук, професорів і доцентів
з Миколаєва. Вони займають керівні
посади (завідувачі кафедр, декани,
директори інститутів) або є провідними вченими у своїй галузі, відомими
в Україні та у світі. Це забезпечує
постійний поточний контроль якості
навчального процесу і дозволяє
Херсонській філії реалізовувати освітянську та наукову політику базового
університету.
Окремі лабораторні роботи з деяких дисциплін (гідроаеродинаміка,
суднові котли та ядерні реактори,
будівельна механіка корабля, теорія
корабля тощо) проводяться у базовому вищому навчальному закладі
(м. Миколаїв). Це дозволяє студентам ознайомитися з унікальним
обладнанням, якого немає у Херсоні,
наприклад, попрацювати з великою
аеродинамічною трубою, оснащеною
устаткуванням і пристроями. Вони
допомагають візуалізувати потоки
рідини та газу, спостерігати роботу
суднового котла з оригінальним
сучасним вимірювальним комплексом, що дає змогу відслідковувати
процеси його роботи, взяти участь
у натурних випробуваннях моделей
у дослідному басейні тощо. Придбавати це обладнання для філії недоцільно через його високу вартість
та незначний час використання на
протязі навчального року. Незначна
віддаленість міст Херсона та Миколаєва (60 км) і невеликий час на
переїзд дозволяє другу половину
дня після проведення занять студентам разом із супроводжуючим
викладачем або куратором присвя-

тити культурній програмі.
Крім того, для проведення лабораторних робіт використовується
спеціально відведена виробнича
ділянка з розташованим на ній зварювальним обладнанням, а також
діюче обладнання устаткування
навчального цеху Херсонського
суднобудівного заводу, який разом
з базовим університетом, філією
та ще чотирма суднобудівними
підприємствами створили спільний
навчально-науковий комплекс.
- Анатолію Вадимовичу, сьогодні багато говорять про якість
підготовки фахівців. Як ви її забезпечуєте?
- Ми використовуємо навчальні
плани, робочі навчальні програми, іншу методичну документацію,
розроблену нашим базовим університетом, залучаємо до навчального
процесу кращих фахівців у своїй
галузі з Миколаєва і використовуємо
його унікальне обладнання. Тобто ми
певним чином копіюємо навчальний
процес базового ВНЗ.
А Національний університет кораблебудування завжди входив до
числа провідних ВНЗ. І сьогодні його
дипломи визнаються в усьому світі.
У 2015 році він здобув міжнародні
та державні сертифікати якості підготовки фахівців ISO 9001 : 2008 і ДСТУ
9001 : 2001 від світового лідера серед кваліфікаційних товариств «Бюро
Верітас Сертифікейшн Україна» на
проведення всієї освітньої, наукової
діяльності та підготовки в аспірантурі
та докторантурі.
Про якість підготовки фахівців
свідчать також підсумки захисту
дипломних проектів і висновки Державних екзаменаційних комісій, до
складу яких входять провідні фахівці підприємств та організацій,
а також Національного університету
кораблебудування, і лише один або
два представники філії. Усі проекти
виконуються із застосуванням персональних комп’ютерів за реальною
тематикою.
- Сучасний університет немислимий без активної наукової роботи, поєднання навчання, науки
й інновацій. За якими основними
напрямами у вас виконуються
наукові дослідження?
- Українські вчені, конструктори
та виробники тривалий час успішно
працюють над вирішенням найбільш
сучасних завдань будівництва суден та морських плавучих споруд.
Науковцями ці роботи не припинялися за весь період незалежності
України. У цьому напрямку важлива
місія Національного університету
кораблебудування та його відокремлених підрозділів. У Херсоні
– це Херсонська філія НУК. Нині
у філії працюють спеціалізована
лабораторія енергозберігаючих та
енергоефективних технологій при
Науково-дослідному інституті проблем екології та енергозбереження
Національного університету кораблебудування (розробка та впровадження сучасних енергозберігаючих,
енергоефективних та екологічно
чистих технологій, обладнання та
устаткування в суднобудуванні, на
морському та річковому транспорті,
промисловості та інших галузях);
навчально-дослідницька лабораторія зварювання та споріднених

технологій (впровадження сучасних
технологій газотермічного напилення покриттів у промисловості та
інших галузях); наукова лабораторія
економічних проблем вищої школи
(розробка економічних методів
управління діяльністю вищих навчальних закладів та впровадження
їх у практику роботи ВНЗ, вирішення
економічних проблем вищої школи,
дослідження проблем регіональної
вищої освіти).
Серед найбільш масштабних
наукових проектів Херсонської філії
у співпраці з Національним університетом кораблебудування та херсонськими суднобудівними заводами є створення нового покоління
сучасних композитних плавучих
доків великої підйомної сили на
Херсонському державному заводі
«Паллада». За створення, освоєння
виробництва цих доків групі вчених,
конструкторів і фахівців присуджена
Державна премія України в області
науки і техніки.
Результати наукових досліджень
доктора технічних наук, професора
Олександра Щедролосєва стали
основою для розробки комплексу
заходів щодо здійснення енергозбереження на водному транспорті
відповідно до Державної програми
енергозбереження України.
Приємно, що ми виховуємо талановитих молодих вчених. Серед
них особливо слід виділити кандидата технічних наук доцента Дмитра
Коновалова, який за останні п’ять
років отримав грант Президента України, стипендію Кабінету Міністрів
України для молодих вчених і премію
Верховної Ради України.
До виконання наукових робіт
у філії постійно залучається талановита молодь – студенти молодших та
старших курсів, які виявили схильність до наукових досліджень. За
п’ять останніх років студентами філії
опубліковано 170 наукових праць.
- Яким життям живуть студенти філії?
- Якщо відповісти коротко, то
можна зазначити, що життя студентів філії таке саме, як і в інших
ВНЗ. Наші студенти беруть активну
участь в усіх суспільно-культурних
та спортивних заходах міста, а
додатково – у заходах, які проводяться в базовому університеті. Це
різноманітні конкурси, студентські
олімпіади, що проходять на рівні
міста, області й України. Досить
часто вони стають переможцями та
призерами на конкурсах, олімпіадах
та в спортивних змаганнях у Херсоні,
а також в Україні.
Відносно невелика кількість студентів, що навчаються у філії, має
свої переваги. Ми вважаємо, що
філія – це єдина сім’я. І викладачі,
і студенти знають один одного в обличчя та за прізвищами й іменами.
Куратори разом зі студентським
парламентом постійно спілкуються
зі студентами та їхніми батьками,
знають про досягнення та проблеми,
які виникають у студентів в навчанні
та в особистому житті. Ми у філії
розглядаємо людину, її розвиток як
головну мету освіти.
- Дякуємо за інтерв’ю, Анатолію Вадимовичу!
Світлана КАРПЕНКО
Р
фото з архіву університету
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Ми не професійні спортсмени, але ми вміємо перемогати
у спортивних змаганнях

Випускники філії Д. Стеценко (зліва) і А. Піскун, які працюють на фірмі
North Star Marine, з представниками регістру та колегами.

Випробування нової системи керування робототехнічним комплексом
в лабораторії штучного інтелекта філії

Студенти філії на виробничих практиках

Випускники філії А. Квятковський (зліва) і В. Гайворонський працюють
на південнокорейській судноверфі Sundong Shipyard

