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Ректор НУК Євген Трушляков
вітає абітурієнтів з посвятою в студенти

Бажаємо нашим абітурієнтам участі
в святі посвяти в студенти

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

імені адмірала Макарова
оголошує прийом студентів у 2019 році на денну та заочну форми навчання
Дорогі абітурієнти!
Для вас настає відповідальний і хвилюючий момент — знайти відповідь на
одвічне питання: що робити, куди йти
далі? Від того, який вибір ви в цей ключовий момент життя зробите, значною
мірою залежить, чи отримаєте ви якісну
і по-справжньому потрібну суспільств
освіту, а, головне, чи досягнете успіху
в житті.
Успішна людина — це щаслива людина. Кожен із вас — унікальна особистість! І головне завдання викладачів
НУК — допомогти вашій самореалізації
в професії, науці, творчості, створити
максимально сприятливі умови для виявлення і розвитку ваших здібностей
і талантів. Студентська пора — найкращий час для пізнання себе і вибудовування стратегії свого майбутнього!
Ми прагнемо, щоб наші академічні
програми були актуальними, інноваційними, насиченими глибоким розумінням сьогодення та викладалися досвідченими фахівцями, яким не байдуже
майбутнє їхніх студентів. При цьому
зміст освіти стане ближче до реальних
завдань економіки України, процес навчання — більш технологічним і в той же

час — індивідуалізованим. Ви зможете
брати участь у міжнародних програмах
академічного обміну, будете розробляти
і впроваджувати власні бізнес-проекти,
стартапи, вести наукові дослідження,
вивчати дисципліни англійською мовою і, звичайно ж, активно займатися
творчістю і спортом.
Студенти НУК відрізняються високим рівнем професійної підготовки,
здатністю нестандартно підходити до
вирішення виробничих завдань, що
робить їх конкурентоспроможними на
ринку праці. Наші випускники працюють на великих виробничих підприємствах, в державних та комерційних
структурах, міжнародних компаніях,
освітніх установах і науково-дослідних
інститутах. Нашому колективу — з його
новаторським підходом, корпоративною
культурою, науковим і творчим потенціалом — під силу вийти на найвищі
позиції в системі сучасної вищої освіти.
Для більшості роботодавців диплом
Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова є серйозним аргументом при прийомі фахівця
на роботу. Вважаємо, що це найкраще
підтвердження високої якості освіти
в нашому університеті.

Ми створюємо атмосферу поваги,
свободомислення та взаємопорозуміння,
намагаючись навчити кожного студента
бути відкритим до потреб суспільства
та людей, які поряд. На нас з вами чекає
захоплюючий спільний пошук відповідей на складні питання, які ставлять
перед нами час, суспільство, країна.
Віримо і сподіємося, що освіта, яку ви
отримаєте в НУК, стане надійним фундаментом для вашого професійного та
особистісного зростання.
Яскраві події, захоплюючі проекти,
наукові відкриття і нові цікаві знайомства — все це чекає на вас в нашому
університеті! А вибір за вами! Крім
знань, Університет дає студентам глибокі моральні орієнтири, включаючи їх
в унікальну атмосферу «НУКівського»
життя, де спираються на традиції і відгукуються на інновації! Цей корпоративний дух патріотизму, лідерства та
конкурентоспроможності залишається
з вихованцями нашої технічної школи
назавжди!
Сім футів під кілем
на вашому шляху в НУК!
З повагою,
ректор НУК Євген Трушляков
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Короткий путівник абітурієнта НУК
КОРАБЛЕБУДІВНИЙ
НАВЧАЛЬНОНАУКОВИЙ
ІНСТИТУТ
Прикладна механіка
Інжиніринг зварювання та
споріднених процесів
Освітня програма «Інжиніринг
зварювання та споріднених процесів»
готує спеціалістів, рівень підготовки
яких із процесів зварювання, технології та устаткування знайшов визнання
практично в усіх галузях виробництва.
Крім того, бажаючі можуть отримати
сертифікат міжнародного зразка.
Матеріалознавство
Композиційні та порошкові
матеріали, покриття
Освітня програма «Композиційні та
порошкові матеріали, покриття» вивчає
сучасні питання матеріалознавства, металознавства, створення складних матеріалів та покриттів. Тільки фахові знання матеріалів та технологій відкривають
нові можливості для виробництва.
Авіаційна та ракетно-космічна
техніка
Проектування та виробництво
конструкцій із композиційних матеріалів
Освітня програма «Проектування
та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів» дає можливості для
розробки, комп’ютерного моделювання,
створення прогресивних технологій виробництва об’єктів із полімерних композиційних матеріалів: від медичного та
спортивного обладнання до космічної
та військової техніки.
Суднобудування
Провідна спеціальність університету. Студенти, що навчаються за цією
спеціальністю, отримують повний обсяг знань, навичок та вмінь, необхідних
для інженерного забезпечення всього
життєвого циклу суден та об’єктів океанотехніки: проектування, побудови,
експлуатації, ремонту та утилізації.
Випускники цієї спеціальності отримують дипломи, що визнаються всіма

країнами світу і не потребують нострифікації. Спеціальність включає в себе
6 основних освітніх програм.
Кораблі та океанотехніка
Основним напрямом цієї освітньої
програми є підготовка висококваліфікованих фахівців для суднобудування та
інших галузей промисловості. У процесі навчання студенти отримують знання
з комп’ютерного проектування, дизайну
морських та річкових суден різних типів,
яхт, засобів океанотехніки та морських
плавучих споруд, оволодівають новітньою
комп’ютерною технікою, сучасними системами автоматизованого проектування
та мовами програмування.
Суднокорпусобудування
У процесі навчання за освітньою
програмою «Суднокорпусобудування»,
окрім фундаментальних дисциплін і основних дисциплін кораблебудівного профілю, студенти вивчають комп’ютерне
проектування суден та технологічних
процесів, механізацію і автоматизацію
суднобудівного виробництва, технологію
побудови яхт, транспортних і спеціальних суден, нормування праці в суднобудуванні, забезпечення якості та сертифікації продукції, основні економічні
дисципліни (макро- та мікроекономіку,
маркетинг і економіку підприємства,
організацію виробництва та менеджмент,
кадровий та контрактний менеджмент).
Суднові машини та механізми
В рамках освітньої програми вивчається сукупність технічних засобів для
споруд, суден, надводних та підводних
пристроїв і апаратів, які призначені для
утилізації мінеральних енергетичних
і біологічних ресурсів океану, для його
охорони та очищення від забруднення.
У процесі навчання студент освоює: сучасне комп’ютерне проектування, техніко-економічне обґрунтування проектів
суднових машин і механізмів з різним
рівнем автоматизації та технологічними можливостями, фінансовий аналіз,
контроль планування та прийняття інвестиційних рішень.

Лабораторні заняття в лабораторіях Університету
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Яхтинг та малі судна
Основним напрямком освітньої програми є підготовка фахівців в галузі малого суднобудування. Це багатогранна
освітня програма, яка передбачає придбання навичок дизайнера і конструктора. Студенти отримують знання про
особливості проектування та побудови малих суден різного призначення.
У програму навчання входять, поряд
з традиційною інженерною підготовкою,
сучасні спецкурси з комп’ютерного проектування та машинної графіки. Фахівці
цієї освітньої програми затребувані
в проектних організаціях, на малотоннажних верфях, інших підприємствах,
що займаються розробкою і побудовою
сучасних яхт та малих суден.
Міжнародна технічна інформація
у морській діяльності
Випускники отримують диплом бакалавра (магістра) з кораблебудування
та сертифікат менеджера з міжнародної
технічної інформації. Знання англійської
мови та сучасних комп’ютерних технологій дозволяє випускникам знаходити високооплачувану роботу на ринку
праці як в Україні, так і за її межами.
Вивчаються теорія та практика технічного перекладу, інформаційне право,
теоретичні основи комунікаційних
процесів, основи теорії інформації та
інформаційні структури, масові комунікації в міжнародних відносинах, основи
моделювання господарчих процесів та
ситуацій.
Кораблебудування
Випускники отримують знання та
вміння, необхідні для проектування,
будування та обслуговування кораблів
різних класів та допоміжних суден
Військово-морських сил. У процесі
навчання студенти, окрім традиційних
для суднобудування дисциплін, вивчають тенденції розвитку, класифікацію,
основи захисту кораблів, зразки озброєння та військової техніки. Фахівці
даної освітньої програми мають можливість працювати у проектних організаціях, заводах та підприємствах, які
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займаються проектуванням, будуванням та ремонтом кораблів різних класів та допоміжних суден Військовоморських сил.

Двигуни внутрішнього згоряння

МАШИНОБУДІВНИЙ
НАВЧАЛЬНОНАУКОВИЙ
ІНСТИТУТ
Річковий та морський транспорт
Управління судновими технічними
системами і комплексами
До компетенції випускників входить забезпечення безпечної роботи
та технічного обслуговування суднових машин, механізмів і обладнання;
організація та контроль несення ходових і стоянкових машинних вахт. Вони
можуть займати посади: четвертий та
третій механік.
Теплоенергетика
Теплоенергетика
Спеціальність дає знання з розробки та експлуатації оптимальних сучасних енергетичних систем і обладнання
для підприємств муніципального та
державного підпорядкування, енергогенеруючих станцій, енергорозподільчих установ.
Енергетичне машинобудування
Турбіни
Готує спеціалістів із проектування,
виробництва, технічної експлуатації
турбінних двигунів та агрегатів морського призначення, газотурбінних
станцій магістральних газопроводів,
енергогенеруючих станцій.
Газотурбінні установки
і компресорні станції
Випускники отримують знання та
вміння з прикладного напрямку розробки і використання сучасних турбін для
транспортування енергоносіїв. Розвиток
транспортних систем забезпечує постійну потребу у фахівцях цього напряму.
Технології комбінованого
виробництва енергії
Готуються фахівці широкого профілю з розробки, експлуатації та дослідження установок комбінованого
виробництва механічної/електричної
енергії тепла та холоду як стаціонарного, так і транспортного застосування: на суднах, залізничному та автомобільному транспорті.
Холодильні машини і установки
Готуються фахівці для проектної,
виробничої, дослідницької діяльності
в напрямку створення та експлуатації
систем кондиціювання, холодильних
та компресорних машин і установок різноманітного функціонального
призначення.

Підготовка інженерів із проектування, експлуатації, ремонту та обслуговування двигунів внутрішнього
згорання. Поширеність ДВЗ різного
призначення дає перспективи для майбутнього працевлаштування.
Суднобудування
Суднові енергетичні установки та
устаткування
Спеціаліст-механік з СЕУ підготовлений до проектування, монтажу
ефективних суднових установок та їхньої якісної, безаварійної експлуатації.
Додаткова освітня програма дозволяє
після закінчення університету працювати на судні.
Прикладна механіка
Технології машинобудування
Готуються кваліфіковані спеціалісти, знавці сучасного виробничого
обладнання та новітніх технологій
металообробки для машинобудівних,
суднобудівних,
судноремонтних
підприємств,
станцій
технічного
обслуговування.
НАВЧАЛЬНОНАУКОВИЙ
ІНСТИТУТ
АВТОМАТИКИ
ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
Кібербезпека
Системи технічного захисту
інформації, автоматизація її о бробки
Серед основних напрямів діяльності
випускників можна відзначити: програмування, адміністрування мереж;
криптографічний захист інформації;
проектування і технічна експлуатація
систем і пристроїв технічного захисту
інформації; захист від витоку інформації
по технічним каналам, захист програмних продуктів; розробка і впровадження
комплексних систем захисту інформації, в тому числі систем захисту об’єкта
(систем контролю доступу, систем відео
спостереження, систем охоронно-пожежної сигналізації).
Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка
Електромеханіка та
електроенергетика
Випускники вміють проектувати та
обслуговувати електроприводи складних механічних пристроїв, електричні
машини і апарати, системи керування
електромеханічними комплексами, робототехнічні системи; вміють здійснювати монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв, автоматизацію
конвеєрних ліній і систем програмного
керування верстатами. Студенти також
отримують знання з проектування та
korablebudivnik.nuos.edu.ua
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експлуатації електротехнічного обладнання, систем генерування та розподілу
електроенергії, систем електропостачання комунальних та промислових
об’єктів. Крім того, одним з напрямів навчання є підготовка суднових
електромеханіків.
Електротехніка та
електротехнології
Підготовка здійснюється на базі
Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України з використанням
унікального електрофізичного обладнання, сучасної вимірювальної апаратури, комп’ютерних мереж, електронної
мікроскопії, лазерного устаткування.
Студенти вивчають нові перспективні імпульсні технології обробки та створення
нових матеріалів (наноалмазів, фулеренів
та ін.), навчаються основам проектування
та експлуатації високовольтних електротехнічних комплексів, опановують
сучасні інформаційні технології.
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Комп’ютеризовані системи
управління та автоматика
Студенти отримують базові знання
з будови комп’ютерних систем, програмування, мікропроцесорної техніки,
автоматики, електроніки, мереж передачі даних та інших технічних напрямів.
Вчаться управлінню потоками даних
у комп’ютерних мережах, обробці сигналів, програмуванню мікропроцесорних
пристроїв, що здійснюють автоматичне
управління конвеєрами, промисловими
роботами, підйомниками, гідравлічними
системами, термічними установками та
іншими технічними об’єктами.
Електроніка
Електронні системи
Студенти навчаються самостійно
проектувати, виготовляти, налаштовувати та ремонтувати електронні прилади,
пристрої та системи різного призначення — від побутових до складних промислових. Крім аналогової, цифрової та
мікропроцесорної електроніки студенти
вивчають найсучасніші програмні продукти як загального призначення, так
і спеціалізовані, які надають можли-
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вість програмувати мікроконтролери й
однокристальні ЕОМ, логічні матриці
та сигнальні процесори.
Телекомунікації та радіотехніка
Телекомунікації (Комп’ютеризовані
системи зв’язку)
Студенти навчаються самостійно
проектувати, виготовляти та налаштовувати різноманітні засоби електрорадіотелезв’язку, отримують знання
та уміння, необхідні для технічного
обслуговування телекомунікаційного
обладнання, а також для проектування
нових та модернізації існуючих систем
передачі інформації, телекомунікаційних та інформаційних мереж, систем
мобільного та супутникового зв’язку.
Річковий та морський транспорт
Експлуатація суднового
електрообладнання і засобів автоматики
Ця освітньо-професійна програма
є базовою для підготовки суднових
електромеханіків. В процесі навчання студенти отримують необхідний
плавальний стаж (один рік для денної
форми навчання) та перший робочий
диплом. По закінченню бакалаврату,
випускник, при відповідності національним вимогам щодо присвоєння звань
особам командного складу морських
суден, отримує право виходити в море
на посаді суднового електромеханіка.
З огляду на повну електрифікацію та
високий рівень автоматизації всіх систем і технічних комплексів сучасних
суден, фахівці зазначеної освітньої
програми користуються попитом серед
роботодавців.

Практичні і семінарські заняття в сучасних
аудиторіях
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НАВЧАЛЬНОНАУКОВИЙ
ІНСТИТУТ
К ОМП’ЮТЕРНИХ
НАУК
ТА У ПРАВЛІННЯ
ПРОЕКТАМИ
Інженерія програмного забезпечення
Це спеціальність, яка забезпечує
широкий спектр знань у сфері інформаційних технологій з акцентом на
розробку та створення програмних
продуктів для різних галузей сучасних
виробництв: в державному управлінні,
банківських системах, системах фінансового аналізу, медицині, транспорті
та іншіх.
Випускники працюють у ITкомпаніях в якості розробників програмного забезпечення, тестувальників,
аналітиків програмного забезпечення
та мультимедіа, архітекторів програмних систем, системних аналітиків,
адміністраторів баз даних, керівників
програмних проектів, фахівців з якості
програмного забезпечення.
У 2016 році на кафедрі ПЗАС стартувала навчальна програма «QATestLab»
з підготовки тестувальників програмного забезпечення відповідно до вимог
ринку праці — це дає змогу отримати
безкоштовно сертифікат спеціаліста
з тестування.
Комп’ютерні науки
Бакалаври комп’ютерних наук
мають широкий спектр професійних
знань та навичок. Окрім сучасних мов
та технологій програмування студенти
опановують технології моделювання та
проектування інформаційних систем,
комп’ютерних мереж, хмарних технологій, розподілених та паралельних
обчислень, тощо. Після бакалаврату,
випускники можуть отримати повну
вищу освіту в магістратурі за однією
з наступних спеціалізацій:
Магістратура забезпечує підготовку досвідчених «комп’ютерників», які
можуть розробляти та підтримувати інформаційні системи в різних галузях
економічної діяльності.
Випускники працюють у ІТкомпаніях аналітиками комп`ютерних
систем, програмістами, керівниками
проектів, адміністраторами інформаційних систем і мереж, адміністраторами баз даних, проектують і реалізовують складні інформаційні системи
і технології.
Управління проектами
Освітньо-професійна програма забезпечує підготовку магістрів, які володіють сучасними засобами та інформаційними технологіями, що дозволяють
korablebudivnik.nuos.edu.ua
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підвищити ефективність будь-якого виду
діяльності в умовах обмежених ресурсів,
мінливості зовнішнього середовища та
«правил гри» на ринку.
Управління проектами на сьогодні
є однією з найбільш актуальних та прогресивних управлінських технологій,
що забезпечує попит на відповідних
спеціалістів у всіх сферах економіки,
у тому числі державному управлінні.
Системний аналіз
По даній спеціальності готують висококваліфікованих аналітиків-програмістів для рішення різноманітних задач
як у галузі автоматизованого управління
складними технологічними процесами, так
і в сфері організаційного управління бізнес-процесами. На відміну від більшості
спеціальностей, які орієнтовані на практичне застосування в галузі ІТ-технологій,
системний аналіз відноситься до категорії
універсальних. Універсальність спеціальності зумовлена освітньою програмою, яка
базується на дисциплінах орієнтованих
на вивчення сучасної теорії управління,
теорії прийняття рішень, методів математичного та комп’ютерного моделювання
широкого спектру техніко-економічних,
соціальних, фінансових, екологічних і політичних процесів.
Випускники працюють в області інформаційних технологій для проведення
системних досліджень в гуманітарних,
суспільних, природних і технічних сферах діяльності.
Інформаційні системи та
технології
Це нова спеціальність, яка з’явилась
в Україні у 2017 році як результат розділення спеціальності 122 Комп’ютерні
науки та інформаційні технології»
(стара назва спеціальності 122) на
дві частини: 122 «Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та
технології».
Фахівець з інформаційних систем
(або системотехнік) має такий же широкий арсенал знань як і комп’ютерник,
оскільки областю професійної діяльності системотехніка є розробка інформаційних систем. При цьому особлива
увага приділяється супроводженню інформаційних систем та проектів різного
призначення.
Випускники працюють у ІТ-компаніях
системними та бізнес-аналітиками, інженерами з аналітики даних, бізнес-консультантами з впровадження та реінжинірингу
складних систем, розробниками та тестувальниками інформаційних управляючих,
комп’ютеризованих систем і технологій,
адміністраторами систем управління базами даних та базами знань, менеджерами з розвитку бізнесу, архітекторами ІТрішень, керівниками ІТ-проектів.
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Ус і м а г і с т р и г а л у з і з н а н ь
12 «Інформаційні технології» можуть
реалізувати свій науковий потенціал,
якщо продовжать навчання за освітньо-науковою програмою підготовки
докторів філософії (в аспірантурі) зі
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».
Менеджмент
Управління інноваційною
діяльністю
Освітня програма готує магістрів
до рішення професійних задач при
здійсненні науково-дослідної, проектно-економічної,
патентно-ліцензійної, аналітичної, маркетингової,
підприємницької, комерційної та педагогічної діяльності в сфері управління
інноваційними процесами.
У сучасних умовах практично
кожна організація, кожна галузь економіки змушена вносити удосконалення в свою діяльність, які створюють
конкурентні переваги і дозволяють
зберегти і посилити позиції на ринку.
НАВЧАЛЬНОНАУКОВИЙ
ГУМАНІТАРНИЙ
ІНСТИТУТ
Прикладна лінгвістика
Студенти вивчають англійську,
німецьку, латинську мови, прикладну
та теоретичну лінгвістику, теорію та
практику науково-технічного перекладу,
комп’ютерні науки та сучасні інформаційні технології. Також є можливість
отримати міжнародний сертифікат PTE,
який є необхідним для участі у програмах академічної мобільності, пройти
безкоштовний факультативний курс китайської мови, професійно стажуватися
у Китайській Народній Республіці, США
та багатьох країнах Європи. Випускник
НУК може працювати викладачем,
перекладачем, співробітником дипломатичних служб, консульств, міжнародних організацій, GR-менеджером,
PA-менеджером, PR‑менеджером,
ком’юніті-менеджером, фахівцем з текстового наповнення сайтів (копірайтер,
SEO-оптимізатор).
Фізична культура і спорт
Студенти вивчають такі базові дисципліни, як олімпійський та професійний спорт, теорія та методика обраного
виду спорту, плавання, спортивні ігри,
єдиноборства, легка атлетика, гімнастика, водні види спорту, масаж, фізична реабілітація, медико-біологічні
дисципліни, управління у сфері фізичної
культури і спорту. Наші студенти мають
можливість користуватися сучасними
тренувальними базами м. Миколаєва,
безкоштовно займатися у спортивних
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секціях під керівництвом тренерів високої кваліфікації, вступити до магістратури за спеціальностями «Фізична
культура і спорт», «Менеджмент у
спорті». Є шанс стати олімпійським
чемпіоном, оскільки НУК — справжня
кузня українських олімпійських переможців (Ольга Харлан, Олена Хомрова,
Олександр Абраменко, Ігор Цвєтов,
Богдан Гриненко, Антон Дацко, Віктор
Конкін та ін.). Випускники також реалізовують себе на ниві професійного спорту, тренерства, у сфері фітнес-індустрії,
у державних та громадських органах
управління фізичною культурою.
Дизайн
Студенти вивчають такі дисципліни: рисунок, живопис, дизайн-проектування інтер’єру, ергономіка, кольорознавство, основи композиції та
формоутворення, проектна графіка,
інформаційні технології, комп’ютерна
графіка та ін. Навчання проходить у
відомих заслужених діячів мистецтв
України, заслужених та народних художників України. Поєднуються мистецькі навички з вивченням сучасних
комп’ютерних програмних продуктів — Photoshop, AutoCAD, CorelDraw,
3DMax та ін. Випускники працюють
дизайнерами поліграфічних видань та
реклами, дизайнерами просторового
середовища,
дизайнерами-проектувальниками інтер’єру та середовища,
фахівцями з комп’ютерної графіки, керівниками закладів, організацій у сфері дизайну, мистецтва та культури.
ФАКУЛЬТЕТ
МОРСЬКОГО
ПРАВА
Факультет морського права здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 081 Право. До складу факультету
входять три кафедри: морського та господарського права, адміністративного
та конституційного права, теорії та історії держави та права.
Право
На факультеті морського права передбачається підготовка бакалаврів та
магістрів з цивільного, кримінального, господарського, адміністративного,
транспортного, морського та інших галузей права.
Високий рівень юридичної освіти відкриває широкі можливості для
працевлаштування та професійної діяльності, а саме: вести приватну адвокатську, нотаріальну та іншу юридичну
діяльність, працювати в органах державної влади та місцевого самоврядування, судах, правоохоронних органах,
продовжити навчання в аспірантурі.
korablebudivnik.nuos.edu.ua

ФАКУЛЬТЕТ
ЕКОНОМІКИ
МОРЯ
Для талановитих та амбітних студентів ФЕМ відкриті неперевершені
перспективи: опанувати ключові мови
сучасності — англійську і китайську;
набути фахові компетенції і здобути
привабливі посади на підприємствах
реального сектору економіки, у фінансово-кредитних установах України й
провідних країн світу; брати участь
у програмах міжнародних академічних обмінів; отримати дипломи про
вищу освіту в НУК та у закордонних
ВНЗ; реалізувати авторські стартапи,
скориставшись послугами студентського бізнес-інкубатору… Усе це та
багато іншого — на будь-якій з омріяних спеціальностей.
Економіка

Економіка підприємства
Наші випускники здатні професійно вирішувати найскладніші проблеми, які постають перед засновниками
та спеціалістами компаній, — досліджувати товарний та фондовий ринки,
кон’юнктуру, дії конкурентів і посередників; аналізувати сильні та слабкі сторони діяльності підприємств;
оцінювати ефективність інвестицій
для створення бізнесу, впровадження
новітніх технологій; планувати економічне піднесення, втілювати в життя
програми підвищення ефективності
виробництва і маркетингу; оптимізувати форми організації виробництва
конкурентоспроможної продукції.
Міжнародна економіка
Випускники цієї освітньої програми — в авангарді руху нашої держави
шляхами європейської та світової економічної інтеграції. Набуті фахові компетенції — це ключ до міжнародних
ринків, оптимізації експортно-імпортних операцій, суб’єктів господарювання: транснаціональних компаній,
фінансово-кредитних установ, малих
та середніх підприємств.

Парусна регата ім. С. Шаповалова
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Бізнес та приватне підприємництво
Це — пропозиція до тих, хто мріє
про захоплюючі стартапи, венчурні
бізнес-проекти, хто відчуває в собі
креативний потенціал для самореалізації в межах власноруч започаткованої
справи. Впевненість та наполегливість
будуть підсилені компетентними знаннями практичної економіки, менеджменту та маркетингу, а також навичками бізнес-планування, обґрунтування
інвестиційних проектів, організації та
комплексного бізнес-адміністрування підприємства. Досвід тих, хто вже
перебуває серед еліти вітчизняного
підприємництва, переконливо засвідчує — Ви зможете поповнити їх лави.
Публічні закупівлі
Це — кар’єра в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування,
державних підприємствах, установах,
організаціях на посадах керівників
і співробітників відділів закупівель, тендерних комітетів, вибудувана на вмінні
системно та інноваційно мислити, аналізувати, прогнозувати, володіти сучасними інформаційно-комунікаційними
технологіями. Сфера діяльності: пошук
і вибір постачальників та споживачів,
визначення потреб, проведення переговорів, укладання контрактів, організація й здійснення перевезень товарів,
їх митне оформлення тощо.
Фінанси, банківська справа та
страхування
Випускник спеціальності — фахівець вищої кваліфікації: магістр
з фінансів, банківської справи та страхування, спроможний професійно організувати фінансову роботу на підприємстві, розробити стратегію його
розвитку та втілити її у життя.
Менеджмент організацій
і адміністрування
Професійні керівники, які відповідають за розробку та прийняття управлінських рішень. Фахівець
з менеджменту організацій і адміністрування готується до професійної
управлінської роботи в органах державного і регіонального рівнів, ліній-
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них та функціональних підрозділах
підприємств та організацій. Наші випускники успішно працюють на керівних посадах підприємств, торгових
компаній, банків і страхових компаній
та успішно розвивають власний бізнес.
Менеджмент транспортних
систем і логістика
Випускники цієї освітньої програми оволодівають інструментами та технологіями для розв’язання широкого
кола задач управління матеріальними
ресурсами та пасажирськими перевезеннями. Вони здійснюють планування та координацію доставки людей та
потоків матеріальних, інформаційних
та фінансових ресурсів підприємств;
забезпечують ефективність процесів
постачання, транспортування і зберігання матеріальних ресурсів, побудову
каналів збуту та інформаційне забезпечення вищого керівництва.
Менеджмент у спортивній індустрії
Освітня програма передбачає підготовку фахівців в галузі управління
фізичною культурою і спортом, як
державної так і комерційної сфери.
Випускники успішно працюють в управліннях ФКіС різних рівнів, а також на
керівних посадах в спортивних клубах
і очолюють федерації з різних видів
спорту. Компетентність випускників
посилюється знаннями в галузі олімпійського та професійного спорту у поєднанні з практичною економікою, менеджментом та маркетингом, а також
навичками сучасного бізнес-планування.
Менеджмент готельного
і туристичного бізнесу
Випускники цієї освітньої програми отримують знання та вміння для
ефективного виконання обов’язків керівника готелю чи туристичної фірми.
Вони здійснюють стратегічне планування розвитку підприємства сфери
гостинності та розваг; планування та
впровадження новітніх туристичних
послуг та послуг у сфері гостинності;
впроваджують технології соціалмедіа-маркетингу в готельно-туристичному
бізнесі; встановлюють та зміцнюють
міжнародні зв’язки у туризмі.

Після урочистого вручення дипломів
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Облік і оподаткування
Підготовка фахівців зі знаннями
з фінансово-економічного аналізу,
бухгалтерського обліку та аудиту за
міжнародними стандартами, які можуть працювати на посадах бухгалтера, бухгалтера-експерта, головного
бухгалтера, аудитора, фінансового
інспектора, заступника директора
з економіки, економіста, фінансового
аналітика, економічного радника, спеціаліста з фінансово-економічної безпеки, податкового інспектора, спеціаліста з податкового консалтингу.
Ò
ÔÅ Á

ФАКУЛЬТЕТ
Е КОЛОГІЧНОЇ ТА
Т ЕХНОГЕННОЇ
БЕЗПЕКИ

Екологія
Підготовка фахівців з охорони довкілля, розвитку природно-заповідного фонду, моніторингу об’єктів навколишнього середовища. Випускники
можуть займати керівні посади в адміністраціях, наукових підрозділах
національних парків, біосферних заповідників; працювати в екологічних
відділах державних установ та екологічних лабораторіях.
Технології захисту навколишнього
середовища
Підготовка фахівців з проектування та експлуатації устаткування для
захисту навколишнього середовища.
Одна з найперспективніших спеціальностей для роботи на підприємствах,
у проектних організаціях та екологічних відділах державних установ.
ФАКУЛЬТЕТ
МОРСЬКОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
Комп’ютерна інженерія
Належить до галузі знань
«Інформаційні технології». Підготовка
бакалаврів і магістрів проводиться за
освітньою програмою «Комп’ютерні
системи та мережі». Випускники спеціальності — це професіонали, які спроможні займатися розробкою сучасного
програмного забезпечення, мікропроцесорних і вбудованих мікроконтролерних
систем, створювати та використовувати
бази даних та технології Big Data, використовувати сучасні технології проектування інтелектуальних систем та
робототехніки.
Випускники володіють системами автоматизованого проектування
комп’ютерних систем та мереж, сучасними методами математичного
та комп’ютерного моделювання, мо-
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вами програмування, у повній мірі
відповідають вимогам роботодавців
з ІТ-технологій та знайдуть своє достойне місце в відповідних кластерах.
Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
Належить до галузі знань
«Автоматизація та приладобудування». Підготовка бакалаврів і магістрів
проводиться за освітньою програмою
«Вимірювально-інформаційні системи».
Фахівець з метрології та інформаційно-вимірювальних технологій працює на підприємствах і організаціях різного призначення в галузі комп’ютерних
систем збору та обробки даних, в галузі
проведення досліджень, прогнозування, контролю і випробувань об’єктів та
процесів; у відділах і лабораторіях з метрології, стандартизації, сертифікації та
контролю якості продукції, конструкторських бюро, пов’язаних з проектуванням нової інформаційно-вимірювальної

техніки (в тому числі і для оборонного
комплексу України), з впровадженням
новітніх інформаційних технологій в метрологічну діяльність.
Енергетичний менеджмент
Забезпечує
енергоефективне
управління енергетичними потоками
в морської інфраструктурі, галузях
виробництва та житлово-комунального господарства з метою сталого
розвитку. Енергоменеджери з успіхом
працюють в енергосервісних компаніях і відділах, здійснюють енергоаудит,
розробку та впровадження енергозберігаючих заходів.
Системотехніка об’єктів
морської інфраструктури
Дозволяє виявити додаткові позитивні властивості сукупностей об’єктів. Фахівці-системотехніки мають
знання і навички з інформаційно-споряджених систем морської інфраструктури різноманітного призначен-

ня, процесів їх дослідження, розробки,
монтажу, експлуатації, модернізації
і ліквідації, а також пов’язаного з цим
математичного моделювання та програмного забезпечення з використання
комп’ютерних технологій.
Логістика
Належить
до
галузі
знань
«Управління та адміністрування».
До сфери діяльності випускників освітньо-професійної програми
«Логістика» належить: управління
матеріальними, інформаційними, фінансовими потоками підприємств та
установ усіх галузей народного господарства, військових частин, державних та громадських установ. Фахівці
з логістики займають на підприємствах та установах керівні посади, що
пов’язані з постачанням, розподілом,
рухом ресурсів та готової продукції до
кінцевого споживача.

Актуальні питання вступників та відповіді на них
Які потрібні
документи при
вступі до НУК?
Вступники
на
основі повної загальної середньої
освіти (ПЗСО) за денною та заочною
формами навчання подають заяви
тільки в електронній формі, а у паперовій формі в наступних випадках:
• для реалізації права на вступ за
співбесідою, іспитами та/або
квотою-1, квотою-2, квотою для
іноземців;
• для реалізації права на повторне
безоплатне здобуття освіти за
бюджетні кошти;
• для реалізації права на першочергове зарахування;
• за наявності розбіжностей в даних
вступника в Єдиній базі і в атестаті про ПЗСО та у сертифікаті ЗНО;
• у разі подання іноземного документа про освіту;
• у разі подання заяви іноземцями
та особами без громадянства, які
постійно проживають в Україні;
• у разі подання документа про
ПЗСО, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх
виготовлення;
• у разі подання заяви після завершення строків роботи електрон
них кабінетів, якщо вступник не
зареєстрував електронний кабінет раніше;
• для реалізації права на нарахування додаткових балів;
• у разі неможливості зареєструвати
електронний кабінет або подати
заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу
вищої освіти.

Заява в паперовій формі подається
вступником особисто до приймальної
комісії закладу вищої освіти.
Реєстрація електронних кабінетів
вступників починається 01 липня. При
реєстрації вступник повинен завантажити сканкопії: додатку до атестату про ПЗСО, кольорової фотокартки
розміром 3×4 см, довідки про реєстрацію місця проживання (якщо претендує на врахування у конкурсному балі
сільського коефіцієнту).
Заява в електронній формі на денну форму навчання на основі ПЗСО
подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн в період з 10.07.2019
по 22.07.2019 та розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти. При поданні заяв треба
обов’язково звертати увагу на характер конкурсної пропозиції (кількість
місць прийому вступників на певний
рівень вищої освіти, спеціальність,
форму освіти тощо). Конкурсні пропозиції можуть бути відкритими, закритими, які передбачають наявність
державного замовлення та небюджетними, які передбачають навчання виключно за кошти юридичних або фізичних осіб. Для отримання допомоги
при поданні заяв в електронній формі вступники можуть звернутися до
Консультаційного центру НУК, який
знаходиться за адресою: м. Миколаїв,
пр. Центральний, 3.

Вступник під час подання заяви
про участь у конкурсному відборі на
основі ПЗСО, що претендує на місця
державного або регіонального замовлення, для здобуття ступеня бакалавра
зазначає у кожній заяві пріоритетність
цієї заяви відносно інших поданих
ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність. Змінити пріоритетність заяв
після їх подання неможливо.
Деякі спеціальності передбачають складання творчого конкурсу
для визначення конкурсного балу
(наприклад у НУК — це спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»
та 022 «Дизайн»). У 2019 році творчі
конкурси проводяться у період з 01
по 10 липня для вступників на місця
державного замовлення та у період
з 11 по 20 липня для вступників, які
вступають на місця за кошти фізичних
та юридичних осіб. Графік проведення творчих конкурсів кожен заклад
вищої освіти визначає самостійно,
тому вступнику треба самостійно до
01 липня його уточнити.
Особи, які подали заяви в паперовій
або в електронній формі на денну форму навчання на основі ПЗСО та беруть
участь у конкурсному відборі на місця
державного та регіонального замовлення
(у разі його надання НУК), після прийняття приймальною комісією рішення про
рекомендування до зарахування (не пізніше 1800 години 26 липня 2019 року)
Продовження на стор. 18
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Національний університет кораблебудування запрошує на навчання
для здобуття ступеня «Бакалавр» за 29 спеціальностями та 46 освітньо-професійними
програмами на основі повної загальної середньої освіти за бюджетними пропозиціями
Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна
програма

01 Освіта

017 Фізична культура
і спорт

Олімпійський та
професійний спорт

02 Культура
і мистецтво

022 Дизайн

Дизайн середовища

03 Гуманітарні
науки

035 Філологія

Прикладна лінгвістика

05 Соціальні
та поведінкові
науки

051 Економіка

Українська мова
і література, Біологія

Творчий конкурс

Українська мова
і література, Історія
України або Фізика
Українська мова
і література,
Іноземна мова

Творчий конкурс
Історія України
або Географія

Міжнародна економіка
Публічні закупівлі
Облік і аудит
Фінанси, банківська
справа та страхування

Українська мова
і література,
Математика

Іноземна мова
або Географія

–

Українська мова
і література,
Історія України

Іноземна мова
або Математика

Українська мова
і література, Біологія

Географія
або Хімія

Українська мова
і література,
Математика

Іноземна мова
або Фізика

073 Менеджмент

Менеджмент організацій
і адміністрування
Менеджмент транспортних
систем і логістика
Менеджмент готельного
і туристичного бізнесу

076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Бізнес та приватне
підприємництво

08 Право

081 Право

10 Природничі
науки

101 Екологія

Екологія та охорона
навколишнього середовища

121 Інженерія
програмного
забезпечення

Інженерія програмного
забезпечення

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна
інженерія

Комп’ютерні системи
та мережі

124 Системний аналіз

Системний аналіз

12 Інформаційні
технології

Конкурсні предмети
на вибір вступника

Економіка підприємства

071 Облік
і оподаткування
072 Фінанси,
банківська справа
та страхування
07 Управління
та адміністру
вання

Обов’язкові
конкурсні предмети

Системи технічного
захисту інформації,
автоматизація її обробки
126 Інформаційні
Інформаційні системи
системи та технології та технології
125 Кібербезпека

Технології машинобудування

13 Механічна
інженерія

13 Механічна
інженерія

131 Прикладна механіка

Інжиніринг зварювання
та споріднених процесів

132 Матеріалознавство

Композиційні та порошкові
матеріали, покриття

та
134 Авіаційна та ракетно- Проектування
виробництво конструкцій із
космічна техніка
композиційних матеріалів
Кораблі та океанотехніка
Суднокорпусобудування
Суднові машини та механізми
Міжнародна технічна
інформація в морській
діяльності
135 Суднобудування
Яхтинг та малі судна
Системотехніка об’єктів
морської інфраструктури
Кораблебудування
Суднові енергетичні
установки та устаткування
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Початок переліку на стор. 8
Галузь знань

Спеціальність
141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

14 Електрична
інженерія

142 Енергетичне
машинобудування

144 Теплоенергетика
151 Автоматизація
та комп’ютерноінтегровані технології
15 Автоматизація
та приладо
152 Метрологія та
будування
інформаційновимірювальна
техніка
171 Електроніка
17 Електроніка
та телеко
172 Телекомунікації
мунікації
та радіотехніка
18 Виробництво
та технології

27 Транспорт

Освітньо-професійна
програма

Обов’язкові
конкурсні предмети

Електромеханіка та
електроенергетика
Електротехніка та
електротехнології
Турбіни
Холодильні машини
і установки
Двигуни внутрішнього
згоряння
Технології комбінованого
виробництва енергії
Теплоенергетика
Енергетичний менеджмент
Комп’ютеризовані системи
управління та автоматика
Вимірювальноінформаційні системи

Конкурсні предмети
на вибір вступника

Іноземна мова
або Фізика
Українська мова
і література,
Математика

Електронні системи
Телекомунікації
(Комп’ютеризовані
системи зв’язку

183 Технології захисту
навколишнього
середовища

Технології захисту
навколишнього середовища

271 Річковий та
морський транспорт

Експлуатація суднового
електрообладнання
і засобів автоматики
Управління судновими
технічними системами
і комплексами

Біологія
або Фізика

Іноземна мова
або Фізика

Національний університет кораблебудування запрошує на навчання
для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
за небюджетними пропозиціями *)
Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна
програма

05 Соціальні
та поведінкові
науки

051 Економіка

Публічні закупівлі
Облік і аудит

07 Управління
та адміністру
вання

071 Облік
і оподаткування
072 Фінанси,
банківська справа
та страхування
076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

10 Природничі
науки

101 Екологія

Екологія та охорона
навколишнього середовища
Інженерія програмного
забезпечення

12 Інформаційні
технології

121 Інженерія
програмного
забезпечення
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна
інженерія

Комп’ютерні науки
Комп’ютерні системи
та мережі

124 Системний аналіз

Системний аналіз

Фінанси, банківська
справа та страхування
Бізнес та приватне
підприємництво

126 Інформаційні
Інформаційні системи
системи та технології та технології
13 Механічна
інженерія

135 Суднобудування

Суднові енергетичні
установки та устаткування
Кораблебудування

korablebudivnik.nuos.edu.ua

Обов’язкові
конкурсні предмети

Конкурсні предмети
на вибір вступника
Математика
або Географія

Українська мова
і література,
Історія України

Іноземна мова
або Географія

Біологія
або Іноземна мова
Математика
або Географія
Українська мова
і література,
Математика

Історія України
або Географія
Біологія
або Хімія

Українська мова
і література,
Історія України

Фізика
або Іноземна мова

Українська мова
і література,
Математика

Історія України
або Географія
Іноземна мова
або Географія

Продовження переліку на стор. 10
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Початок переліку на стор. 9
Галузь знань

14 Електрична
інженерія

17 Електроніка
та телеко
мунікації
18 Виробництво
та технологі

27 Транспорт

Освітньо-професійна
програма

Спеціальність
141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

Електромеханіка та
електроенергетика
Електротехніка та
електротехнології

142 Енергетичне
машинобудування

Турбіни

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

171 Електроніка

Електронні системи

172 Телекомунікації
та радіотехніка

Телекомунікації
(Комп’ютеризовані
системи зв’язку)

183 Технології захисту
навколишнього
середовища

Технології захисту
навколишнього середовища

271 Річковий та
морський транспорт

Управління судновими
технічними системами
і комплексами
Експлуатація суднового
електрообладнання і
засобів автоматики

Обов’язкові
конкурсні предмети

Конкурсні предмети
на вибір вступника
Історія України
або Географія

Українська мова
і література,
Математика

Біологія або Хімія
Біологія
або Іноземна мова
Іноземна мова
або Географія

Українська мова
і література,
Історія України

Іноземна мова
або Географія
Іноземна мова
або Хімія

Українська мова
і література,
Математика

Біологія
або Іноземна мова
Історія України
або Іноземна мова
Історія України
або Географія

*) — небюджетна пропозиція — конкурсна пропозиція, на яку не надаються
місця для навчання за державним або регіональним замовленням.

Національний університет кораблебудування запрошує на навчання
для здобуття ступеня «Магістр»за 24 спеціальностями
та 58 освітньо-професійними програмами
Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

01 Освіта

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

Прикладна лінгвістика

05 Соціальні
та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка підприємства

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

072 Фінанси, банківська
справа та страхування

–
Менеджмент організацій і адміністрування
Менеджмент у спортивній індустрії
Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

07 Управління
та адміністрування

Менеджмент транспортних систем і логістика
073 Менеджмент

Логістика в морегосподарському комплексі
Логістика
Управління фінансово-економічною безпекою
Управління інноваційною діяльністю
Управління закладом охорони здоров’я

08 Право
10 Природничі науки

076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Бізнес та приватне підприємництво

081 Право
101 Екологія

–
Екологія та охорона навколишнього середовища

121 Інженерія програмного
забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

123 Комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз

Комп’ютерні науки
Управління проектами
Комп’ютерні системи та мережі
Системний аналіз

126 Інформаційні системи
та технології

Інформаційні системи та технології

122 Комп’ютерні науки
12 Інформаційні технології
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Початок переліку на стор. 10
Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма
Технології машинобудування
Технології автоматизованого виробництва

131 Прикладна механіка

Інноваційна діяльність на підприємствах
машинобудування
Інжиніринг зварювання та споріднених процесів

132 Матеріалознавство

Композиційні та порошкові матеріали, покриття
Інженерія композиційних матеріалів
Суднові енергетичні установки та устаткування
Експлуатація, випробування та монтаж
суднових енергетичних установок

13 Механічна інженерія

Системотехніка об’єктів морської інфраструктури
Кораблі та океанотехніка
135 Суднобудування

Суднові машини та механізми
Суднокорпусобудування
Міжнародна технічна інформація у морській діяльності
Яхтинг та малі суда
Кораблебудування
Проектування та виробництво суднових
конструкцій із композиційних матеріалів
Техніка та електрофізика високих напруг
Морська робототехніка

141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

Системи генерування електроенергії
та електропостачання
Експлуатація суднових автоматизованих систем
Електричні системи і комплекси транспортних засобів
Електромеханічні системи  автоматизації
та електропривод
Системи технічного захисту інформації,
автоматизація її обробки

14 Електрична інженерія

Турбіни
Газотурбінні установки і компресорні станції
142 Енергетичне
машинобудування

Холодильні машини і установки та
системи кондиціювання
Технології комбінованого виробництва енергії
Двигуни внутрішнього згоряння
Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
15 Автоматизація та
приладобудування

152 Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

17 Електроніка та
телекомунікації

171 Електроніка

18 Виробництво та технології

183 Технології захисту
навколишнього середовища

Енергетичний менеджмент
Обліково-аналітичне забезпечення
системи управління та аудит промислових
і комунальних підприємств
Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
Управління проектною діяльністю
Вимірювально-інформаційні системи
Програмні та інформаційні системи
Електронні системи
Телекомунікаційні системи та мережі
Технології захисту навколишнього середовища

korablebudivnik.nuos.edu.ua
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Календар для вступників на основі повної загальної середньої освіти
Денна форма
навчання

Етапи вступної компанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
від осіб, які мають проходити творчі
конкурси (спеціальності «Фізична
культура і спорт», «Дизайн»)
Закінчення прийому заяв та документів
від осіб, які мають складати вступні
іспити та проходити співбесіду
Закінчення прийому заяв та документів від
осіб, які не складають вступних іспитів, не
проходять творчі конкурси та співбесіду

Строки проведення співбесід

Строки проведення творчих конкурсів

Строки проведення вступних іспитів

Строки оприлюднення рейтингового
списку вступників, які складали
співбесіду та за квотою-2
Термін оприлюднення рейтингового
списку інших категорій вступників
Виконання вимог до зарахування вступників,
які складали співбесіду та за квотою-2

Виконання вимог до зарахування
інших категорій вступників

на місця за державним
замовленням
на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб
на місця за державним
замовленням

10 липня 2019 р.

на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб

о 1800 годині
16 липня 2019 р.

на місця за державним
замовленням
на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб
на місця за державним
замовленням

о 1800 годині
22 липня 2019 р.

на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб
на місця за державним
замовленням

19 серпня 2019 р.
о 1800 годині
16 липня 2019 р.

о 1800 годині
22 липня 2019 р.
27 серпня 2019 р.
17-19 липня 2019 р

17-19 липня 2019 р

на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб

20-22 серпня 2019 р.

на місця за державним
замовленням

01-10 липня 2019 р.

01-10 липня 2019 р.

на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб

11-22 липня 2019 р.

11-22 липня 2019 р.
20-23 серпня 2019 р.

на місця за державним
замовленням

17-22 липня 2019 р.
17-22 липня 2019 р.

на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб
на місця за державним
замовленням
на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб

20-23 серпня 2019 р.
не пізніше 12 години
20 липня 2019 р.
00

не пізніше 1200 години
20 липня 2019 р.
28 серпня 2019 р.

на місця за державним
замовленням

не пізніше 1800 години
26 липня 2019 р.

не пізніше
26 липня 2019 р.

на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб

не раніше 1200 години
01 серпня 2019 р.

01 серпня 2019 р.
28 серпня 2019 р.

на місця за державним
замовленням

до 1000 години
22 липня 2019 р.

на місця за державним
замовленням

до 1800 години
31 липня 2019 р.

на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб

на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб

на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб

Переведення на вакантні місця державного
замовлення осіб, які зараховані на навчання
за кошти фізичних та/або юридичних осіб

01 серпня 2019 р.

19 серпня 2019 р.

на місця за державним
замовленням
Строки зарахування інших
категорій вступників

10 липня 2019 р.

о 1800 годині
16 липня 2019 р.

на місця за державним
замовленням
Строки зарахування вступників, які
складали співбесіду та за квотою-2

Заочна форма
навчання

на місця за державним
замовленням

07 серпня 2019 р.
16 серпня 2019р.
29 серпня 2019р.
27 вересня 2019 р.

07 серпня 2019 р.
29 серпня 2019 р.

не пізніше 1500 години
22 липня 2019 р.
08 серпня 2019 р.
19 серпня 2019 р.
30 серпня 2019 р.
30 вересня 2019 р.

08 серпня 2019 р.
30 серпня 2019 р.

не пізніше 1200 години 01 серпня 2019 р.
08 серпня 2019 р.
19 серпня 2019 р.
30 серпня 2019 р.
30 вересня 2019 р.

08 серпня 2019 р.
30 серпня 2019 р.

09 серпня 2019 р.

Адреса приймальної комісії:

 54010, м. Миколаїв, просп. Центральний, 3, кімн. 222, 224, 226 ( Телефон для довідок: (0512) 47-97-47
@ Internet-сторінка: www.nuos.edu.ua, e-mail: PK_NUK@nuos.edu.ua
korablebudivnik.nuos.edu.ua
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Календар для вступників на основі освітньокваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Денна форма
навчання

Етапи вступної компанії
на місця за державним
замовленням

Початок прийому заяв та документів

на місця за кошти фізичних
та юридичних осіб
на місця за державним
замовленням

Закінчення прийому заяв та документів

на місця за кошти фізичних
та юридичних осіб
на місця за державним
замовленням

Строки проведення фахових
вступних випробувань

Заочна форма
навчання
22 липня 2019 р.

10 липня 2019 р.
18 лютого 2019 р.
19 серпня 2019 р.

о 1800 годині
22 липня 2019 р.

11 березня 2019 р.

23-30 липня 2019 р.

на місця за кошти фізичних
та юридичних осіб
на місця за державним
замовленням

Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників

на місця за кошти фізичних
та юридичних осіб

Виконання вступниками
вимог до зарахування

І сесія
27-28 липня 2019 р.
ІІ сесія
20-23 серпня 2019 р.
12 березня 2019 р.
28 серпня 2019 р.

01 серпня 2019 р.
13 березня 2019 р.

на місця за державним
замовленням

до 1800 години
03 серпня 2019 р.

29 серпня 2019 р.

на місця за кошти фізичних
та юридичних осіб

09 серпня 2019 р.

14 березня 2019 р.

за державним
замовленням

05 серпня 2019 р.

30 серпня 2019 р.

за кошти фізичних та
юридичних осіб

12 серпня 2019 р.

15 березня 2019 р.

Строки зарахування вступників

Календар для вступників для здобуття ступеня «Магістр»
на основі базової та повної вищої освіти крім спеціальностей 051 «Економіка»;
071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси; банківська справа та страхування»;
073 «Менеджмент»; 076 «Підприємництво; торгівля та біржова діяльність»;
081 «Право»; 122 «Комп’ютерні науки»; 123 «Комп’ютерна інженерія»;
124 «Системний аналіз»; 126 «Інформаційні системи та технології»
Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2019 р.

28 січня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів

14 серпня 2019 р.

19 серпня 2019 р.

І сесія
04-09 липня 2019 р.
ІІ сесія
14-18 серпня 2019 р.

І сесія
07-10 лютого 2019 р.
ІІ сесія
18-21 квітня 2019 р.
ІІІ сесія
04-09 липня 2019 р.
IV сесія
20-25 серпня 2019 р.

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників

19 серпня 2019 р.

28 серпня 2019 р.

Виконання вступниками вимог до зарахування

до 1800 години
22 серпня 2019 р.

до 1800 години
29 серпня 2019 р.

Терміни зарахування вступників

23 серпня 2019 р.

30 серпня 2019 р.

Строки проведення вступних випробувань

korablebudivnik.nuos.edu.ua
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Календар для вступників для здобуття ступеня «Магістр»
на основі базової та повної вищої освіти за спеціальностями
051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування»; 073 «Менеджмент»; 076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність»; 122 «Комп’ютерні науки»; 123 «Комп’ютерна інженерія»;
124 «Системний аналіз»; 126 «Інформаційні системи та технології»
Денна та заочна
форми навчання

Етапи вступної компанії
Початок реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
та єдиного фахового вступного випробування

13 травня 2019 р.

Закінчення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
та єдиного фахового вступного випробування

о 1800 годині
03 червня 2019 р.

Строки проведення додаткового фахового вступного випробування

13-31 травня 2019 р

Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів у НУК

17 червня 2019 р.

*)

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають
на основі вступних іспитів у НУК *)

25 червня 2019 р.

Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного
вступного іспиту з іноземної мови

10 липня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного
вступного іспиту з іноземної мови

23 липня 2019 р.

Строки проведення єдиного вступного іспиту

02 липня 2019 р.

Строки проведення вступного іспиту з іноземної мови у НУК

02 липня 2019 р.

*)

Строки проведення фахового вступного випробування та додаткового вступного
випробування для вступників, які вже склали єдиний вступний іспит з іноземної мови

05-26 липня 2019 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, надання рекомендації для зарахування
за державним замовленням

не пізніше
05 серпня 2019 р.

Виконання вступниками вимог до зарахування

до 1800 години
10 серпня 2019 р.

Терміни зарахування вступників

до 1200 години
11 серпня 2019 р.

Строки додаткового прийому заяв та документів на
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

з 02 по 27 вересня 2019 р.

Додаткове зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

30 вересня 2019 р.

*) — для осіб, визначених у пункті 15 розділу VIII «Умов прийому на навчання до з акладів
вищої освіти України в 2019 році» (наказ МОН України від 11.10.2018 № 1096)

Головний корпус на проспекті Героїв
України, 9, де розташовані приймальні
ректора та проректорів, адміністративні та
навчальні відділи, більшість інститутів

Новий корпус на проспекті Центральному, 3,
де розташовані Приймальна комісія та
дирекція і кафедри Навчально-наукового
інституту автоматики і електротехніки

Старий корпус на вул. Кузнецькій, 5, де
розташовані дирекція і більшість кафедр
Машинобудівного навчально-наукового
інституту

Адреса приймальної комісії:

 54010, м. Миколаїв, просп. Центральний, 3, кімн. 222, 224, 226
( Телефон для довідок: (0512) 47-97-47

@ Internet-сторінка: www.nuos.edu.ua, e-mail: PK_NUK@nuos.edu.ua
korablebudivnik.nuos.edu.ua
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Календар для вступників для здобуття ступеня «Магістр»
на основі базової та повної вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»
Етапи вступної компанії

Денна та заочна
форми навчання

Початок реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного
фахового вступного випробування

13 травня 2019 р.

Закінчення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного
фахового вступного випробування

о 1800 годині
03 червня 2019 р.

Строки проведення додаткового фахового вступного випробування

13–31 травня 2019 р

Початок прийому заяв та документів для осіб,
які вступають на основі вступних іспитів у НУК *)

17 червня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають
на основі вступних іспитів у НУК *)

25 червня 2019 р.

Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного
вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

10 липня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного
вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

23 липня 2019 р.

Строки проведення єдиного вступного іспиту

02 липня 2019 р.

Строки проведення вступного іспиту з іноземної мови у НУК

02 липня 2019 р.

*)

Строки проведення єдиного фахового вступного випробування

04 липня 2019 р.

Строки проведення єдиного фахового вступного випробуванняу НУК *)

04 липня 2019 р.

Строки проведення додаткового фахового вступного випробування для вступників, які вже
склали єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине фахове вступне випробування

05-26 липня 2019 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, надання рекомендації для зарахування
за державним замовленням

не пізніше
05 серпня 2019 р.

Виконання вступниками вимог до зарахування

до 1800 години
10 серпня 2019 р.

Терміни зарахування вступників

до 1200 години
11 серпня 2019 р.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше
15 серпня 2019 р.

*) — для осіб, визначених у пункті 15 розділу VIII «Умов прийому на навчання до з акладів
вищої освіти України в 2019 році» (наказ МОН України від 11.10.2018 № 1096)

Календар для вступників для здобуття ступеня «Магістр» на основі ступеня
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) виключно за кошти
фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до пункту 10 розділу 5 Умов прийому)
за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»; 073 «Менеджмент»; 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність»; 121 «Інженерія програмного забезпечення»;
122 «Комп’ютерні науки»; 123 «Комп’ютерна інженерія»; 124 «Системний аналіз»;
126 «Інформаційні системи та технології»
Денна та заочна форми навчання
Етапи вступної компанії

вступники на основі ступеня магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
Строки проведення вступних випробувань
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
Виконання вступниками вимог до зарахування
Терміни зарахування вступників

15 липня 2019 р.
19 серпня 2019 р.
20-25 серпня 2019 р.
28 серпня 2019 р.
до 1800 години
29 серпня 2019 р.
30 серпня 2019 р.

korablebudivnik.nuos.edu.ua
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Коледж корабелів НУК продовжує роботу

Коледж корабелів Національного
університету кораблебудування створений наказом МОН України за № 157
від 15 лютого 2013 р. як відокремлений
структурний підрозділ НУК без права
юридичної особи.
Коледж здійснює навчання студентів за денною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти
та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник.
Для конкурсного відбору осіб, які
на основі повної загальної середньої
освіти вступають для здобуття ОКР
молодшого спеціаліста, зараховуються
бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступ-

•

них іспитів) з української мови та літератури, математики або історії України.
Для конкурсного відбору осіб, які
на основі ОКР кваліфікованого робітника вступають для здобуття ОКР молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з української
мови та фахового вступного випробування з математики.
Після закінчення навчання і успішного захисту дипломної роботи, випуск
ники отримують диплом державного
зразка. Також під час навчання студенти
можуть отримати свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації, передбаченої навчальним планом відповідної
спеціальності за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
ВІДДІЛЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Кваліфікація: Технік-програміст
Термін навчання — 2 роки 10 місяців.
Випускники можуть продовжити навчання за першим (бакалаврським) рівнем, або працювати на посадах:
• технік-програміст;

•
•
•

технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
оператор комп’ютерного набору;
оператор комп’ютерної верстки;
оператор з уведення даних в ЕОМ.

ВІДДІЛЕННЯ М ОРСЬКОЇ
ТЕХНІКИ
Професія: 8284 Складальник
корпусів металевих суден
Термін навчання — 9 місяців (для студентів — 5 місяців).
Кваліфікація — 1‑2 розряди.
Конкурсний відбір осіб проводиться за
середнім балом документу про повну
загальну середню освіту (ліцензований
обсяг — 25 осіб).
Професія: 7212 Електрогазозварник*
Кваліфікація — 2 розряд (II рівень НРК)
Конкурсний відбір осіб проводиться за
середнім балом документу про повну
загальну середню освіту (ліцензований
обсяг — 25 осіб).
*) — на стадії ліцензування

Адреса коледжу:

 54010, м. Миколаїв,
просп. Центральний, 3, к. 236

телефон/факс (0512) 47‑97‑47
(e-mail:
dekan232@gmail.com

Отримай два дипломи за один період навчання
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова надає можливість одночасно отримати два дипломи ступеня магістра європейського зразка!
Навчання проводиться паралельно за
інтегрованими навчальними планами різних навчальних програм, з поглибленим
вивченням англійської мови з видачою дипломів за обома спеціальностями.
Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Зарахування на додаткові навчальні програми проводиться після зарахування на основну. Оплата за паралельне навчання на декількох навчальних
програмах визначається під час зарахування на паралельне навчання.
Уся нормативно-правова база навчання відповідає Закону України «Про вищу освіту».

Не втрачай свій шанс!

Спеціальність за другим дипломом
(навчання за інтегрованими планами)
Управління інноваційною діяльністю

Усі спеціальності

Усі освітні прграми (спеціалізації)

Управління проектами
Економіка довкілля і природних ресурсів

073 Менеджмент
131 Прикладна механіка

Логістика

Логістика

Технології машинобудування

Технології машинобудування

Інжиніринг зварювання та
споріднених процесів

Технології та устаткування зварювання

Системотехніка об’єктів морської інфраструктури Системотехніка об’єктів морської інфраструктури
135 Суднобудування

Кораблі та океанотехніка

Кораблі та океанотехніка

Суднокорпусобудування

Суднокорпусобудування

Суднові машини та механізми

Суднові машини та механізми

Турбіни

Турбіни

142 Енергетичне
машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції

Газотурбінні установки і компресорні станції

Двигуни внутрішнього згоряння

Двигуни внутрішнього згоряння

144 Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

Енергетичний менеджмент

korablebudivnik.nuos.edu.ua
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Календар для вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
«Молодший спеціаліст» у Коледжі корабелів і Первомайському коледжу НУК

Етапи вступної
компанії

Первомайський
коледж НУК —
денна форма
навчання
(на базі БЗСО)

Коледж корабелів
та Первомайський
коледж НУК —
денна форма
навчання
(на базі ПЗСО)

Коледж корабелів
та Первомайський
коледж НУК —
денна форма
навчання
(на базі ОКР
«кваліфікований
робітник»)

Первомайський
коледж НУК –
заочна форма
навчання
(на базі ОКР
«кваліфікований
робітник»)

Реєстрація електронних
кабінетів вступників,
завантаження
необхідних документів

—

01 липня 2019 року

01 липня 2019 року
(за бажанням)

—

Початок прийому
заяв та документів

01 липня 2019 року

10 липня 2019 року

10 липня 2019 року

23 липня 2019 року

Закінчення прийому
заяв та документів від
осіб, які мають вступати
на основі співбесіди
та вступних іспитів

13 липня 2019 року
о 1800 годині

о 1800 годині
22 липня 2019 року

о 1800 годині
30 серпня 2019 року

о 1800 годині
21 серпня 2019 року

—

о 1800 годині
29 липня 2019 року

—

—

30 серпня 2019 року

—

Закінчення прийому
заяв та документів
від осіб, які вступають
тільки на основі
сертифікатів ЗНО
Строки проведення
співбесід
Строки проведення
вступних іспитів
(фахових вступних
випробувань)

14-21 липня 2019 року 23-25 липня 2019 року
14-21 липня
2019 року

23-28 липня
2019 року

31 серпня –
03 вересня 2019 року

22-27 серпня
2019 року

Строки оприлюднення
рейтингового списку
вступників, які
складали співбесіду
та за квотами-2

о 1200 годині
23 липня 2019 року

не пізніше 1200 години
01 серпня 2019 року

не пізніше 1200 години
29 серпня 2019 року

—

Термін оприлюднення
рейтингового списку
інших категорій
вступників

о 1200 годині
23 липня 2019 року

не пізніше 1200 години
01 серпня 2019 року

не пізніше 1200 години
04 вересня 2019 року

не пізніше 1200 години
28 серпня 2019 року

Виконання вимог
до зарахування на
місця державного
(регіонального)
замовлення вступників,
які складали співбесіду
та за квотами-2

до 1200 години
27 липня 2019 року

до 1800 години
03 серпня 2019 року

до 1200 години
05 вересня 2019 року

—

за державним замовленням
Виконання вимог до
зарахування інших
категорій вступників

до 12 години
05 серпня 2019 року

до 1200 години
05 вересня 2019 року

00

до 1200 години
27 липня 2019 року

за кошти фізичних та юридичних осіб
29 серпня 2019 року

за державним
або регіональним
замовленням
не пізніше 18 години
29 липня 2019 року
00

Строки зарахування
вступників

06 вересня 2019 року

29 серпня 2019 рок

вступники, які складали співбесіду та за квотами-2
за державним замовленням
не пізніше 12 години
04 серпня 2019 року

не пізніше 1200 години
06 вересня 2019 року

00

за кошти фізичних
та юридичних осіб

не пізніше 1200 години
30 серпня 2019 року

інші категорії вступників

не пізніше 1800 години
01 серпня 2019 року

не пізніше 1200 години
30 серпня 2019 року
не пізніше 1200 години
06 серпня 2019 року

додаткове
зарахування

до 1800 години
29 серпня 2019 року

не пізніше
30 серпня 2019 року

korablebudivnik.nuos.edu.ua

не пізніше 1200 години
06 серпня 2019 року

за кошти фізичних
та юридичних осіб
30 серпня 2019 року
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зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто до Приймальної
комісії до 31 липня оригінали документа
про освітній рівень та додатка до нього,
оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (2017, 2018 або
2019 років, крім оцінок з англійської,
французької, німецької та іспанської мов,
які приймаються лише за 2018 або 2019
рік) та/або інші документи, передбачені
Правилами прийому.
Чи мають переваги слухачі
підготовчих курсів та Академії
гардемаринів НУК?
Слухачам Центру довузівської підготовки (підготовчих курсів) НУК або
Академії гардемаринів НУК на спеціальності, яким надається особлива підтримка держави, додатково нараховуються до
200 балів, помножених на ваговий коефіцієнт. Крім того, при встановленні пріоритету 1 або 2 для заяв на спеціальності,
які мають особливу підтримку держави,
рейтинговий бал на ці заяви збільшується
на 2%. Також при вступі до НУК застосовується регіональний коефіцієнт — рейтинговий бал на всі спеціальності додатково збільшується на 4%.
На скільки спеціальностей
одночасно дозволяється подавати
документи?
Вступники можуть подати до
семи заяв на місця державного та ре-

гіонального замовлення в закритих
(фіксованих) та відкритих конкурсних
пропозиціях не більше ніж з чотирьох
спеціальностей. Кількість заяв для
участі в конкурсі на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб не
обмежується.
Які переваги отримують при
вступі до НУК особи, які досягли
визначних успіхів у поточному році?
Призерам (особам, нагородженим
дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад
2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук
України 2019 року додатково до конкурсного балу нараховуються 10 балів.
Яку допомогу може надати
НУК майбутнім вступникам щодо
підготовки до ЗНО?
1. В нашому університеті діє унікальний проект — «Академія гардемаринів НУК», вступивши до якої ви
отримаєте можливість отримати кваліфіковану допомогу викладачів у підготовці до вступу у вищі навчальні заклади. Детальну інформацію щодо роботи
Академії гардемаринів можна отримати за електронною адресою приймальної комісії (pk_nuk@nuos.edu.ua).

Початок на стор. 7
2. На підготовчих курсах НУК навчальний процес ведеться з дисциплін
історія України, українська мова та
література, математика, фізика, англійська мова, основи композиції, рисунок,
живопис. Курси враховують конкретні
вимоги ЗНО, підготовка безсумнівно
спрямована на позитивний результат,
для слухачів проводиться пробне ЗНО.
Слухачі забезпечуються навчально-методичними матеріалами з бібліотечного
фонду курсів.
Де можна отримати повну інформацію про спеціальності за якими
здійснюється підготовка в НУК та про
перебіг вступної кампанії?
Детальну інформацію про спеціальності за якими здійснюється підготовка
у НУК, Правила прийому та інші документи щодо вступної кампанії наведено на стендах приймальної комісії, на
офіційній Internet-сторінці сайту НУК
www.nuos.edu.ua.
З інформацією щодо конкурсної
ситуації можна ознайомитись на сайті
Міністерства освіти та науки України
www.vstup.info.
Також інформацію можна отримати, звернувшись до Приймальної комісії НУК щоденно, крім суботи та неділі,
з 1200 до 1700 години.

Адреса курсів:

м. Миколаїв, пр. Центральний 3,
кімн. 126, 127, 128, довідки за телефоном (0512) 47 93 00 щоденно, крім суботи та неділі з 1400 до 1800

Академія гардемаринів НУК чекає на Вас
Академія гардемаринів НУК
є новим структурним підрозділом
Національного університету кораблебудування, який засновано у 2015 р.
Метою роботи Академії в тому числі є підготовка учнів старших класів
до вступу у найсучасніші вищі нав
чальні заклади європейського типу,
яким є і Національний університет
кораблебудування.
До лав Академії запрошуються учні
8-11 класів шкіл, що бажають отримувати якісну позашкільну освіту. Академія
гардемаринів організовує свою діяльність у формі:
• регулярної роботи наукових гуртків, секцій, клубів юних дослідників, які працюють протягом усього
календарного року;
• індивідуальної роботи учнів під
керівництвом фахівців на базі
Національного університету кораблебудування, науково-дослідних
установ, навчальних закладів;
• заочних та очних шкіл з організацією сесійних зборів та консультацій для учнів з віддалених районів;

•

конференцій, зльотів і конкурсів-виставок творчих робіт учнів;
• олімпіад і турнірів з різних областей знань;
• сезонних наукових шкіл і оздоровчих одно- і багатопрофільних
таборів у канікулярний час.
Дійсні члени Академії, що є призерами обласних, Всеукраїнських, міжнародних учнівських конкypсів-захистів
наукових робіт, користуються пільгами
при вступі до Національного університету кораблебудування імені адмірала
korablebudivnik.nuos.edu.ua

Макарова відповідно до нормативних актів Міністерства освіти і науки
України.
В рамках Академії активну роботу
проводить значна кількість її відділень,
серед яких усі учні можуть знайти цікавий для себе напрям (або декілька
з них): інформатика, математика, фізика,
екологія, економіка, енергомашинобудування, кораблебудівні науки та ін.
Щоб залишатися у курсі усіх заходів Академії, необхідно вступити до
її рядів. Для цього слід звернутися за
електронною адресою приймальної комісії (pk_nuk@nuos.edu.ua).
Після заповнення відповідної анкети
усі бажаючі учні шкіл будуть зараховані
до неї у якості слухачів та включені до
переліку розсилки (стануть отримувати усю корисну інформацію пророботу
Академії).
Ми чекаємо на Вас!
Залучайтеся до с пільноти
талановитої та е рудованої молоді!
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Якість освітніх послуг і наукових робіт НУК
відповідає міжнародним стандартам!

Сертифікат Національного стандарту ДСТУ
ISO 9001:2009

Підвищення
якості
діяльності Національний університет кораблебудування
імені
адмірала
Макарова – ключова запорука посилення позицій університету на висококонкурентному ринку освітніх послуг. Підтверджуючи свої прагнення
до невпинного вдосконалення, підтримки і розширення міжнародного
визнання, і до зміцнення лідерських
позицій у галузі морської освіти і науки України Національний університет кораблебудування імені адмірала
Макарова здійснює плідну роботу для
підвищення якості підготовки фахівців та наукових робіт і розробок.
З 2013 року в університеті розроблено і впроваджено систему управління якістю, що базується на вимогах міжнародного стандарту якості
серії ISO 9001:2008 та Національного
стандарту ДСТУ ISO 9001:2009.
Сертифікація системи управління
якістю важливий та необхідний еле-

мент в структурі ефективної освіти
і науки сьогодення. Саме прагнення до
невпинного підвищення якості привело до плідної співпраці Національного
університету кораблебудування імені
адмірала Макарова з лідером у сфері сертифікації європейської компанії зі світовим ім’ям, авторитетом
та репутацією компанією «Bureau
Veritas Certification». Результатом такої співпраці стало підтвердження
у 2015 році компанією «Бюро Верітас
Сертифікейшн Україна» відповідності
вимогам стандартів ISO 9001:2008 та
ДСТУ ISO 9001:2009 системи управління якістю НУК і надання 9 лютого
2015 року двох сертифікатів – і державного і міжнародного.
Сферою сертифікації НУК є – 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 до подальшого впровадження та виробництва.
Функціонування в університеті
системи управління якістю це процес безперервного вдосконалення, що
потребує кропіткої системної роботи
усього науково-педагогічного і адміністративного персоналу НУК, що підтверджувалося щорічними наглядовими аудитами компанією «Бюро Верітас
Сертифікейшн Україна». Так за останні
три роки НУК успішно пройшов перший цикл сертифікації системи управління якістю і підійшов до процедури
ресертифікації за вимогами вже нової
редакції стандарту ISO 9001:2015, що
вступає в дію з 1 вересня 2018 року.
У грудні 2017 року фахівцями компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн»
здійснено ресертифікаційний аудит,
за результатами якого аудитори нада-

Сертифікат Міжнародного стандарту якості
серії ISO 9000

ли позитивний висновок про функціонування системи управління якістю
університету, оцінили її високу ефективність і підтвердили сертифікацію
нашого університету. Результатом
цієї
роботи
стало
отримання
Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова
нових сертифікатів відповідності вимогам стандартів ISO 9001:2015 та
ДСТУ ISO 9001:2015 з терміном дії до
8 лютого 2021 року.
Відповідне міжнародне визнання
підтверджує, що керівництво НУК
приймає на себе обов’язки лідера в галузі якості при наданні послуг з вищої
освіти та наукових досліджень, забезпечує необхідні ресурси і формує внутрішнє середовище для ефективного
співробітництва з метою задоволення
очікувань споживачів та інших зацікавлених сторін і реалізації наукового,
педагогічного і творчого потенціалу
співробітників університету.

НУК запрошує на навчання для здобуття вищої освіти за ступенем
доктора філософії (PhD) за такими спеціальностями:
051
071
122
131
132

Економіка
Менеджмент
Комп’ютерні наукиї
Прикладна механіка
Матеріалознавство

135 Суднобудування
141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
142 Енергетичне
машинобудування

144 Теплоенергетика
151 Автоматизація
та комп’ютерноінтегровані технології
183 Технології захисту
навколишнього
середовища

Контактна інформація про навчання для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії (PhD)
54010, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9, кімн. 361
( Телефон для довідок: (0512) 42-48-28
korablebudivnik.nuos.edu.ua
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Міжнародна співпраця
Грантові та академічні можливості для студентів НУК
Міжнародна співпраця Національ
ного університету кораблебудування
імені адм. Макарова направлена на інтеграцію університету в світовий загальноосвітній процес з метою розширення
міжнародних зв’язків і ініціації спільних
науково-дослідних, навчально-методичних і освітніх проектів, і це є одним
із стратегічних пріоритетів розвитку
університету в XXI столітті. З метою
ефективного здійснення міжнародної
співпраці в науково-технічній, освітній
і культурній сферах в університеті створено і функціонує навчально-науковий
центр міжнародного співробітництва
(ННЦМС).
Університет має багаторічну історію
співпраці з університетами, науково-дослідними установами і промисловими
підприємствами багатьох країн світу.
Важливим фактором розвитку університету є участь у міжнародному трансферті технологій, а саме в таких проектах як «Jiangsu Center of International
Technology Transfer». Університет
здійснює реалізацію багатьох спільних
міжнародних освітніх програм з партнерськими університетами декількох
країн світу!
Сектор грантової діяльності та академічної мобільності ННЦМС НУК —
це новий 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.
Стратегічним напрямом міжнародної діяльності Національного університету кораблебудування є участь
викладачів, співробітників, аспірантів
і студентів університету в конкурсах
для здобуття стипендій або грантів
міжнародних організацій і фондів, таких, як Німецька Служба Академічних
Обмінів (DAAD), Фонд Олександра фон
Гумбольдта (ФРН), Програма академічних обмінів імені Фулбрайта, Рад з міжнародних досліджень і обмінів IREX
(США), Фонд «Освіта для демократії»
(Польща), програми Європейського
Союзу «Еразмус+» та «Горизонт 2020»
та ін.
НУК активно співпрацює з багатьма
університетами Європи та світу безпосередньо для розширення академічних
можливостей своїх студентів.

korablebudivnik.nuos.edu.ua

Крім цього кожен рік проводиться
«Школа англійської мови», в рамках якої
близько 100 студентів проходять двотижневе навчання з викладачами-волонтерами з США. Діє викладання китайської мови в рамках «Класу Конфуція»
та багато інших цікавих програм та
проектів!
У Національному університеті кораблебудування імені адмірала
Макарова на контрактній основі навчаються громадяни країн: Сполучені
Штати Америки, Німеччина, Китайська
Народна Республіка, Соціалістична
Республіка В’єтнам, Іран, Пакистан,
Йорданія, Туреччина, Ліван, Лівія,
Індія, Саудівська Аравія, Туніс, Нігерія,
Камерун, Гвінея, Кенія, Росія, Білорусь,
Туркменістан, Грузія, Казахстан,
Молдова.
Кількість іноземних громадян, що
бажають навчатись в університеті, постійно збільшується!
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Миколаївський морський ліцей імені професора М. Александрова
«Майбутню еліту
інженерно-технічних
кадрів – готувати
заздалегідь»

Ліцей це:
простір партнерських стосунків,
співпраці та взаємопорозуміння
всіх учасників освітнього процесу;
• високий рівень інтелектуальної
насиченості;
• взаємна відповідальність;
• викладання
високофаховими
вчителями;
• фундаментальна фізико-математична підготовка;
• 100% вступ до вищих навчальних
закладів,
• розширення профільності на
наступний навчальний рік за
рахунок введення біолого-фізичного та інформатико-математичного профілів.
Миколаївський морський ліцей
ім. проф. М. Александрова, який заснований в 1996 році, є навчальним
закладом нового типу з поглибленим вивчанням математики та фізики
•

На турнірі Юних математиків

у структурі Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова. За 22 роки існування ліцею
випущено — 2679 учнів, з них 159 —
медалісти, 2669 — продовжили навчання в ВНЗ.
Ліцей нагороджений Почесною
Грамотою Кабінету міністрів України,
лауреат Всеукраїнського конкурсу
«100 кращих шкіл України», лауреат
Всеукраїнського конкурсу «Флагман
освіти і науки України», увійшов
до рейтингу журналу «Фокус» —
«50 кращих шкіл України», по результатах ЗНО‑2018 зайняв: з усіх предметів
2 місце в Миколаївській області, з математики — 1 місце в області.
Пріоритетним напрямком діяльності ліцею є формування компетентної,
творчої особистості, самореалізація потенціалу юних дарувань, тому в освітній
процес активно впроваджуються інноваційні технології, у тому числі проектна,
особистісноорієнтована, критичного
мислення, інформаційно-комунікаційна,
технологія зустрічних дій тощо.
Педагогічний колектив постійно
працює над розвитком обдарованості
ліцеїстів. Ліцей пишається своїми учнями, переможцями Всеукраїнських
предметних олімпіад усіх рівнів, конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів — членів Малої академії
наук України, інших інтелектуальних
конкурсів, кількість яких щорічно
зростає. Це стало можливим завдяки
високому професійному рівню педа-

гогічного колективу, який включає
35 учителів, у тому числі:
• вищої категорії — 16;
• заслужених вчителів України — 2;
• заслужених працівників освіти
України — 1;
• вчителів-методистів — 11;
• старших вчителів — 10.
Візитною карткою навчального закладу є меморіальний музей професора М. Александрова, ім’я якого носить
навчальний заклад.
Головним досягненням усіх працівників ліцею є конкурентна здатність учнів у сучасному суспільстві,
а це — найкраща нагорода.
Миколаївський морський ліцей
імені професора М. Александрова
запрошує учнів 8, 9 класів загально
освітніх шкіл до вступу в ліцей.
Чекаємо на Вас!
Адреса ліцею:
м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 138
( Телефони для довідок:
24‑90‑15; 24‑80‑82

Захист проекту

Центр довузівської підготовки НУК
У 2018-2019 н. р. Центр довузівської
підготовки Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова здійснює набір слухачів на
курси підготовки до вступних іспитів
(зовнішнього незалежного оцінювання та творчих конкурсів) для вступу до
вищих навчальних закладів України.
Навчання на підготовчих курсах за
декількома позиціями суттєво відрізняється від занять з репетиторами або
самостійної підготовки до зовнішнього
незалежного оцінювання (ЗНО) та творчих конкурсів (ТК).
По-перше, в університеті надається
максимально необхідний для вступу
до вищих навчальних закладів України
(ВНЗУ) обсяг знань, вмінь і навичок;
вступник отримує необхідну поточну
інформацію щодо правил та вимог
вступної кампанії.

По-друге, вартість такого навчання коштує значно менше занять
з репетиторами.
По-третє, слухачі, які закінчили
підготовчі курси й успішно склали
підсумкову атестацію, при вступі на
спеціальності, яким державою надається особлива підтримка, одержують
додаткові пільгові бали до конкурсного
бала рейтингового списку.
Навчальний процес на курсах йдеться за очною та заочною формами навчання з базових дисциплін, що затверджуються на поточний рік як необхідні
для складання ЗНО та ТК (українська
мова та література, математика, фізика, історія України, англійська мова,
рисунок, основи композиції тощо).
У роботі враховуються конкретні програмні вимоги ЗНО та творчіх конкурсів
поточного року; підготовка ґрунтовна,
korablebudivnik.nuos.edu.ua

упорядкована, широко практикується
тестування як навчальний прийом та
форма перевірки знань, умінь й навичок
слухачів; вся діяльність спрямована на
досягнення безсумнівно позитивного
результату при складанні ЗНО та творчих конкурсів.
Підготовчі курси Центру довузівської підготовки діють згідно з ліцензією на підготовку до вступу у вищі
навчальні заклади громадян України
(протокол ДАК від 30.06.15 р. за № 117).
За більш детальною інформацією
звертайтесь щоденно (крім суботи та
неділі) за адресою:
м. Миколаїв, пр. Центральний 3,
кімн. 126, 128 (з 1400 до 1800)

( Довідки за телефонами
(0512) 47 97 47 (з 1200 до 1400),
(0512) 47 93 00 (з 1400 до 1800)
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Студентський Парламент
Студентський Парламент було засновано 10 січня 2009 року на загальній
конференції студентів НУК. Ця структура
забезпечує захист прав та інтересів студентів, їхню участь в управлінні університетом, дає можливість для творчої та
особистої реалізації, розвиває лідерські
навички студентів. Усі студенти НУК
мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні та представництві
у Студентському Парламенті. На теперішній час діє розгалужена структура організації, яка представляє інтереси всіх без виключення інститутів та факультетів НУК.
Одним із важливих напрямків діяльності
Парламенту є допомога першокурсникам
в адаптації до навчального процесу
Основні завдання Парламенту:
• участь в управлінні Університетом
у рамках студентських питань;
• представлення інтересів студентів
на Вченій раді Університету;
• формування активної громадської
позиції та моральних принципів;
• створення можливостей для реалізації творчих здібностей студентів;
• участь у молодіжній політиці
міста/країни;
• популяризація здорового способу
життя;
• слідкування за якістю освіти
в Університеті;
• боротьба з будь-якими проявами
корупції.
За погодженням студентського
парламенту відбувається:
• відрахування студентів з Університету,
їх поновлення на навчання;
• переведення студентів з контрактної форми навчання на бюджетну
і навпаки;
• призначення заступника декана та
проректора, які відповідають за
роботу зі студентами;
• поселення студентів до гуртожитку та виселення студентів
з гуртожитку.
ДЕПАРТАМЕНТ
БЛАГОДІЙНОСТІ
Студентським
Парламентом
Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова було
створено Департамент Благодійної діяльності Студентського Парламенту
НУК для того щоб кожен студент,

тивістами Студентського Парламенту,
Студентського телебачення НУК-TV,
Студентського Профкому та запрошених спеціалістів. Даний проект створений для виховання та пробудження
в студентах лідерських якостей, неординарного креативного мислення та
навчає, як правильно реалізовувати
свої ідеї та думки в реальність.
аспірант або викладач університету
мав змогу допомогти або отримати
допомогу, якщо в цьому є потреба.
Головною метою створення та діяльності департаменту є: благодійництво
(у будь-якому напрямку), сприяння
розвитку культури, спорту, духовності, патріотизму, соціальної рівності.
Департамент Благодійної діяльності Студентського Парламенту НУК
завжди оприлюднює звіт про свою
діяльність. Департамент діє за усіма
законами України про благодійництво
та благодійні організації. Будь-який
студент чи аспірант НУК ім. адмірала Макарова може приймати участь
у благодійних акціях, організованих
департаментом. Також, заохочуються
ініціативні та активні студенти, які
хотіли би своїми силами та ідеями допомогти людям що потребують в них.
Діяльність департаменту відбувається
на законних підставах і контролюється
керівництвом Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
АКАДЕМІЯ СТУДЕНТСЬКОГО
ПАРЛАМЕНТУ
Освітній
проект
«Академія
Студентської Республіки» кожного року з приходом першокурсників
розпочинає свою роботу та відкриває
двері для активних та цілеспрямованих студентів, які мають власне бачення та ідеї стосовно студентського життя в нашому університеті.
«Академія Студентської Республіки»
представляє собою освітню програму,
що складається з лекційних блоків,
тренінгів та розважально-навчальних ігор організованих діючими ак-
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СТУДЕНТСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ НУК-TV
У НУК ім. адмірала Макарова
вперше в Україні реалізовано проект
студентського телебачення НУК-ТВ,
метою якого стало відображення поточних подій, наукових досягнень,
культурних і спортивних заходів університету, прославляння видатних діячів, випускників та кращих студентів
університету, відображення соціальної
думки студентства з актуальних проблем університету та країни, а також
для підвищення інформованості студентів про діяльність органів студентського самоврядування та залучення
нових активістів.
СТУДЕНТСЬКА ПРОФСПІЛКА
Первинна профспілкова організація студентів НУК – потужна самостійна студентська організація, одна із
найбільших у місті та області. 99,9%
студентів Університету є членами
Профспілки, що дає їм можливість користуватись всіма знижками та заохоченнями від організації.
Діяльність Профкому студентів:
• оздоровлення та відпочинок;
• навчальна програма;
• соціальний та інформаційно-правовий захист;
• працевлаштування студентів НУК
в літній період;
• покращення побутових умов для
студентів НУК;
• заохочення відмінників, обдарованої та творчої молоді;
• дозвілля студентів НУК;
• представлення та популяризація
діяльності ППОС та Університету.
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За покликом серця на благо Вітчизни
Майбутні офіцери — студенти НУК
В Університеті навчається 130 студентів — учасників АТО. Вони пройшли
горнило війни на Донбасі, зі зброєю
в руках дали гідну відсіч агресору, який
зазіхає на територіальну цілісність та
незалежність України. Їхні професіоналізм, мужність та героїзм відзначені високими державними нагородами. А сьогодні вони — студенти Національного
університету кораблебудування ім. адм.
Макарова.
В травні 2018 року захистив магістерську роботу і отримав другу
вищу освіту — Герой України, командир роти снайперів 79-ої бригади,
студент НУК, Валерій Чибінєєв. Він
з перших днів війни став на захист
України. Обороняв Ізварине, ДАП,
Авдіївку. Скрізь відзначився своєю
мужністю. В одному бою знищив 12
ворогів, в іншому — врятував з підбитого танку трьох поранених товаришів.
У третьому, сам отримавши поранення, продовжував керувати боєм.

23 жовтня 2017 року за активної участі та ініціативи Валерія в Університеті
облаштовано та відкрито «Музей АТО
в НУК ім. адм. Макарова». Експозиція
називається «Полум’я Українського
сходу» і складається з двох тематичних залів. Щонайменше 800 цікавих
експонатів нараховує виставка, які показують події останніх років на передовій.
Виставка в музеї АТО буде розширюватися — аж до цілковитої Перемоги
у війні з російським агресором.
Дякуємо нашім студентам АТОвцям
за мирне небо!

Патріотизм — не вибух емоцій,
а спокійна й тверда відданість країні впродовж усього життя людини

Студентське життя
Студентське життя в Університеті
кипить, вирує, залучаючи до свого
феєричного круговороту буквально
всіх — від першокурсника до без п’яти
хвилин магістра. У НУК нудьгувати
не доводиться, яскраві події та нові
враження йдуть низкою, в режимі
нон-стоп. Вибір великий, різноманітний і нескінченний. Кожного року
в Університеті народжується щось
нове: традиція, конкурс, проект!
Студентські роки — це не тільки
курсові роботи і іспити, заліки і семінари, це ще й захоплюючі події: творчі
конкурси, фестивалі, вечірки і зустрічі з цікавими людьми. Організацією
таких заходів, без яких неможливе
життя сучасного студента і займається Студентська рада.
Студентська рада — це, перш за
все, орган студентського самоврядування. Також це організація, яка існує
виключно на ентузіазмі її учасників,
які самі ставлять перед собою мету,
завдання, знаходять шляхи їх вирішення і досягають бажаних результатів.
Студенти Університету живуть цікавим, яскравим і насиченим студентським життям, що дає всі можливості
для професійного зростання, самореалізації в громадській діяльності,
творчості та спорті, підвищення рівня
особистісних компетенцій!

Бажаєте реалізувати особисті якості лідера? Вас чекає студентський
парламент НУК! Все, що там відбувається робиться в ім’я студентів,
для студентів і самими студентами.
В межах Університету розроблена і застосована система студентського самоврядування. Найвищим виконавчим
органом її є студентський парламент,
який реалізує права особистості на
участь в управлінні навчально-виховним закладом, репрезентує інтереси
студентів, створює умови для розвитку
соціальної творчості та навичок управлінської діяльності.
В Національному університеті кораблебудування ти можеш не просто
брати участь в заходах університетського рівня, але і стати організатором
великої кількості подій регіонального,
всеукраїнського і міжнародного масштабу! Студенти оперативно дізнаються
про задум запланованих заходів, безпосередньо беруть участь в підготовці
молодіжних проектів і допомагають
в організації їх проведення.
Студентське самоврядування НУК
дає студентам можливість відчути себе
повноправним членом колективу як під
час навчання, так і після занять. Вас
чекають численні громадські, наукові,
творчі та спортивні об’єднання, клуби та колективи, яскраві студентські
korablebudivnik.nuos.edu.ua

заходи та свята, змістовні форуми та
конференції, конкурси та змагання.
У стінах НУК вас чекає яскраве
і незабутнє студентське життя!
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Абітурієнт – 2019
Якщо є бажання бути не
тільки розумним, а ще й здоровим — Вас підхопить бурхлива
течія студентського життя в спортивному клубі, до складу якого
ввійшли баскетбольна, волейбольна, футбольна секції, а також
секція настільного тенісу, фітнесу
та ін. Його учасники розвивають
свої спортивні здібності з різних
видів спорту і здобувають призові місця на міських та обласних
змаганнях.

Розвиток спорту в НУК позитивно впливає на привабливість
навчання в нашому університеті абітурієнтів-спортсменів і є
одним з конкурентних переваг
перед іншими освітніми організаціями нашого міста.
Студенти НУК
не тільки розумні, спортивні та креативні, а й творчо
активні! За підсумками регіонального етапу конкурсу
«Кращий студент України
2018» переможцем, в комплексній номінації, став Павло
Ковпак — студент III курсу
Національного університету кораблебудування імені
адмірала Макарова.
Навіть поза навчанням студент
завжди залишається студентом — цікавою та захопливою особистістю, здатною виявити себе в науковому, громадському та культурному житті.
Колектив Національного університету кораблебудування ім. адм.
Макарова щиро запрошує Вас до вступу
на навчання.
Якщо ви обираєте НУК ‑—
ви вибираєте майбутнє!

Під час навчання в Університеті
іногородні студенти мають можливість проживати у гуртожитках. Якщо
абітурієнт хоче жити у гуртожитку, він
повинен подати заяву
на ім’я ректора.
В Університеті діє
2 гуртожитки:
• гуртожиток № 1
блочного типу
(2 кімнати, санвузол).
• гуртожиток № 2
коридорного типу
(вул. Бузніка, 3)

Плата за проживання здійснюється
посеместрово впродовж
першого тижня поточного навчального семестру.

Інформаційний центр НУК:
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