
ВІДОМОСТІ  
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої 

діяльності на фаховому передвищому рівні освіти  
за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, та електромеханіка» 

у галузі знань 14 «Електрична інженерія» в Національному університеті 
кораблебудування імені адмірала Макарова 

 
До складу Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова (НУК) входить 6 навчальних корпусів та 5 відокремлених структурних 

підрозділів: Херсонська філія, Первомайський політехнічний інститут, Феодосійський 

політехнічний інститут (зараз на тимчасово окупованій території), Первомайський 

фаховий коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова та Фаховий коледж корабелів Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. В університеті функціонує науково-

технічна бібліотека, центр довузівської підготовки, видавничий центр. 

Основну матеріальну базу НУК зосереджено в Миколаєві – це корпуси Старий, 

Новий і Головний. На балансі університету знаходяться: два студентських 

гуртожитки загальною площею 21825,3 м2; дві бази відпочинку на чорноморському 

узбережжі ("Корабел" у c. Коблево і "Акваторія" у м. Очаків); три котельні; 

фізкультурно-оздоровчий корпус; яхт-клуб та водна станція. Здобувачі вищої освіти, 

які цього потребують, забезпечені гуртожитками. 

У 2009 році в університеті розроблена "Концепція розвитку НУК", де серед 

стратегічних напрямів передбачено перетворення НУК в університет європейського 

типу з розвиненою матеріально-технічною базою. Головною складовою концепції є 

розробка і реалізація Генерального плану розвитку території НУК. За підтримки 

голови Миколаївської обласної державної адміністрації і міського голови м. 

Миколаєва, сесією міськради у червні 2009 року під реалізацію нового генерального 

плану розвитку НУК виділено 4 гектари землі. Новий генеральний план дозволяє 

реалізувати можливість створення "наукового містечка" в м. Миколаєві зі своєю 

науковою та соціальною інфраструктурою. 

Загальна площа будівель НУК у м. Миколаїв складає біля 90 000 м2. НУК 

готовий забезпечити навчальний процес навчальними площами на весь термін 

навчання. Всі приміщення університету відповідають санітарним вимогам, що 

підтверджено у паспорті санітарно-технічного стану приміщень НУК. Університет 

забезпечив доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших 



маломобільних груп населення, зокрема налагоджений безперешкодний доступ до 

будівлі та приміщень відповідно до державних будівельних норм і стандартів. 

Інформація про структуру наявної матеріально-технічної бази подано у табл. 1. 

Інформацію про приміщення (навчальні площі), що використовуються у навчальному 

процесі наведено у табл. 2. 

Загальний ліцензійний обсяг підготовки фахівців усіх рівнів вищої освіти на всіх 

курсах навчання в Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова складає 24996 ос. За даними наведених таблиць розраховано площу 

навчальних приміщень для проведення освітнього процесу на одного здобувача 

освіти:  = (Нп
Ло

) × Кз = (     ,       ) × 3 ≥ 2,4 ≡ 3,72 ≥ 2,4, 
де: Нп – площа навчальних приміщень всього в університеті (м2); 

Ло – загальний ліцензійний обсяг освітньої діяльності університету (осіб); 

Кз – коефіцієнт змінності навчання (3 зміни). 

 
Таким чином площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу 

на одного здобувача освіти в НУК імені адмірала Макарова складає 3,72 м2 на особу, 

що перевищує нормативний показник 2,4 м2/ос на 1,32 м2/ос. 

В Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова 

наявно навчальних приміщень, що використовуються у навчальному процесі, 

30961,44 кв. м., що задовольняє ліцензійним вимогам, відхилення складає +6972,64 

кв. м. 

З урахуванням ліцензованого обсягу (на одному курсі (році навчання) 

проведення в НУК освітньої діяльності із підготовки фахівців зі спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка, та електромеханіка» на передвищому рівні 

освіти, який становить 75 ос. при розширенні загального ліцензованого обсягу до 

25046 ос., для забезпечення нормального проведення освітньої діяльності необхідно 

25046 ∙ 2,4 / 3 = 20036,8 кв. м. < 30961,44 кв. м. 
 
З урахуванням того, що студенти спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка, та електромеханіка» передвищого рівня освіти обслуговуються 

іншими кафедрами і підрозділами університету, загальна площа навчальних 

приміщень, що використовуються у навчально-виховному процесі підготовки 



фахівців фахового передвищого рівня освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка, та електромеханіка» становить 909,4 кв. м., що достатньо для 

розміщення    ,  , = 378,9 ос., а на одного студента денної форми навчання за 

ліцензійного обсягу підготовки (на одному курсі (році навчання) 75 осіб припадає 

6,06 м2 аудиторного фонду, що відповідає вимогам до навчальних закладів IV рівня 

акредитації:  =    ,   = 12,13 м . 

 

 
 
 
 
 

  

 



Таблиця 1 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ ПЛОЩУ ПРИМІЩЕНЬ НУК У М. МИКОЛАЇВ, 

ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Адреса приміщення Повне найменування 
власника майна 

Площа, кв. метрів 

Найменування та 
реквізити документа про 
право власності або 

оперативного управління 
або користування 

Документ про право 
користування 

(договір оренди) 

загальна 
призначена для використання 
під час навчання за спеціаль-
ністю, що акредитується 

призначена 
для ви-

користання 
за іншими 
спеціаль-
ностями 
відповідно 
до отрима-
ної ліцензії 

строк 
дії 

догово-
ру 

оренди 
(з__ 

по____) 

наяв-
ність 
держав-
ної реє-
страції 

наяв-
ність 
нотарі-
ального 
посвід-
чення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

"Головний" 
навчальний 
корпус. 

Проспект Героїв 
України, 9. 

Державна власність, в 
оперативному управлінні 

НУК 

35848,4   

Витяг з Державного 
реєстру прав на нерухоме 
майно про реєстрацію 
іншого речового права 
від 30.09.2016 р. 
№ 69397400 

– – – 

Гуманітарний 
інститут. 

Проспект Героїв 
України, 9а. 

5379,4   
Свідоцтво про право 

власності від 23.06.2001 р. 
№ 468 

– – – 

"Старий" 
навчальний 
корпус. 

Вулиця Кузнецька, 
5. 

13397,5   

Витяг з Державного реєст-
ру прав на нерухоме майно 
про реєстрацію іншого 
речового права від 

01.11.2016 р. № 17308152 

– – – 

"Новий" 
навчальний 
корпус. 

Проспект Централь-
ний, 3. 

10064,3   

Витяг з Державного 
реєстру прав на нерухоме 
майно про реєстрацію 
іншого речового права 
від 19.07.2017 р. 
№ 21522253 

– – – 







Таблиця 3. 
ОБЛАДНАННЯ ЛАБОРАТОРІЙ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КАБІНЕТІВ 

Найменування лабораторії, 
спеціалізованого кабінету, їх площа, 

кв. метрів 

Найменування навчальної дисципліни Найменування обладнання, 
устаткування, їх кількість 

Опис обладнання, 
устаткування 

Спеціалізована аудиторія кафедри 
сучасних мов №421, 40,6 кв.м. 

Іноземна мова. Стенди – 4 од. 
Аудіо обладнання – 15 компл. 

Доступ до Інтернету 
бездротовий 

Спеціалізована аудиторія кафедри 
сучасних мов №422, 41,8 кв.м. 

Українська мова./Культура ділового 
мовлення. 

Стенди – 4 од. 
Мультимедійне обладнання – 1 компл. 

Доступ до Інтернету 
бездротовий 

Спеціалізована аудиторія кафедри 
математики №547, 77,9 кв.м. 

Вища Математика.  Стенди – 8 од. Доступ до Інтернету 
бездротовий 

Спеціалізована аудиторія кафедри 
прикладної інформатики №521, 52,7 
кв.м. 

Основи інформаційних технологій та 
програмування. 

Стенди – 6 од. 
Мультимедійне обладнання – 1 компл. 

Доступ до Інтернету 
бездротовий 

Спеціалізований кабінет кафедри 
екологічної безпеки та охорони праці, 
№639, 76,2 кв.м. 

Безпека життєдіяльності./Техногенна 
безпека. 

Аспіраційні установки (2 шт.), 
аналітичні фільтри контролю повітря, 
фотоелектричні аналізатори часток та 
аерозолів АЗ-5 та ФАН У4 (по 1 шт.). 
Мультимедійне обладнання SANYO 

PLC-xw57 – 1 компл. 

Доступ до Інтернету 
бездротовий 

Спеціалізована аудиторія кафедри 
технології суднобудування №219, 38,4 
кв.м. 

Енциклопедія суднобудування. Стенди – 6 од. Доступ до Інтернету 
бездротовий 

Спеціалізована аудиторія кафедри 
філософії, № 328, 36,8 кв.м. 

Філософія/Актуальні проблеми сучасної 
світової філософії. 

Стенди – 2 од. Доступ до Інтернету 
бездротовий 

Спеціалізована аудиторія кафедри 
соціогуманітарних дисциплін, №410, 
62,7 кв.м. 

Історія України. Стенди – 6 од. Доступ до Інтернету 
бездротовий 

Спеціалізована аудиторія кафедри 
автоматики. Лабораторія 
обчислювальної техніки, 56,1 м2 

Основи інформаційних технологій та 
програмування. 

Основи моделювання електромеханічних 
систем. 

Комп’ютери – 17 од. 

Спеціалізоване обладнання. 
Мультимедійний проектор. 

Доступ до Інтернету 
бездротовий 

Спеціалізована аудиторія кафедри 
автоматики.Лабораторія 
мікропроцесорних систем керування 
електроприводами, 27,7 м2 

Теоретичні основи електротехніки. 
Основи автоматики. 

Вступ до спеціальності. 

6 спеціалізованих лабораторних 
стенди. 

Комп’ютери – 17 од. 
Мультимедійний проектор. 

Доступ до Інтернету 
бездротовий 





 

У цілому, кількість посадочних місць та загальна площа спеціалізованих 

аудиторій кафедри сучасних мов, призначених для вивчення іноземних мов та 

української мови при підготовці фахівців фахового передвищого рівня освіти 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка, та електромеханіка»  у галузі 

знань 14 «Електрична інженерія» дозволяє розмістити достатню кількість студентів 

усіх курсів, рівнів вищої освіти та спеціальностей. 

Обладнання спеціалізованої аудиторії кафедри екологічної безпеки та охорони 

праці виконує функції наочного приладдя та забезпечує ознайомлення здобувачів 

передвищої освіти за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка, та 

електромеханіка»  із засадами роботи із забезпечення екологічної безпеки та охорони 

праці на промислових підприємствах. Загальна кількість посадочних місць в 

спеціалізованих аудиторіях кафедри екологічної безпеки та охорони праці, 

призначених для вивчення відповідних дисциплін при підготовці фахівців фахового 

передвищого рівня освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка, та 

електромеханіка»  у галузі знань 14 «Електрична інженерія», дозволяє розмістити 

достатню кількість студентів усіх курсів, рівнів вищої освіти та спеціальностей, щоб 

задовольнити вимогам ліцензованого обсягу підготовки (на одному курсі (році 

навчання) фахівців фахового передвищого рівня освіти спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка, та електромеханіка»  у галузі знань 14 

«Електрична інженерія» – 75 осіб.  

Обладнання та загальна кількість посадочних місць спеціалізованих аудиторій 

кафедр морського та господарського права, економіки та організації виробництва, 

соціогуманітарних дисциплін, філософії, математики, технології суднобудування, 

призначених для вивчення відповідних дисциплін при підготовці фахівців початкового 

рівня вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка, та 

електромеханіка»  у галузі знань 14 «Електрична інженерія», дозволяє розмістити 

достатню кількість студентів усіх курсів, рівнів вищої освіти та спеціальностей, щоб 

задовольнити вимогам ліцензованого обсягу підготовки (на одному курсі (році 

навчання) фахівців фахового передвищого рівня освіти спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка, та електромеханіка»  у галузі знань 14 

«Електрична інженерія» – 75 осіб. 

  



 

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 

комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану за 

спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, та електромеханіка»  галузі 

знань 14 «Електрична інженерія», вказане в таблиці 4. Його кількість та якість також 

достатні для того, щоб задовольнити вимогам ліцензованого обсягу підготовки (на 

одному курсі (році навчання) фахівців фахового передвищого рівня освіти 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка, та електромеханіка»  у галузі 

знань 14 «Електрична інженерія» – 75. 

 

Таблиця 4. 

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення 
спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, 

які забезпечують виконання навчального плану за спеціальністю 141 
«Електроенергетика, електротехніка, та електромеханіка»  у галузі знань 14 

«Електрична інженерія» 
Найменування 
комп’ютерної 

лабораторії, її площа, 
кв. метрів 

Навчальна 
дисципліна 

Кількість 
персональних 
комп’ютерів із 

строком 
використання 
не більше 
восьми років 

Найменування 
пакетів 

прикладних 
програм (у тому 

числі 
ліцензованих) 

Наявність 
каналів доступу 
до Інтернету 

(так/ні) 

Лабораторія 
обчислювальної техніки, 

56,1 м2 

Основи 
інформаційних 
технологій та 
програмування. 

Основи 
моделювання 

електромеханічних 
систем 

17 17 пакетів ППЗ так 

Лабораторія 
мікропроцесорних систем 

керування 
електроприводами, 27,7 

м2 

Теоретичні 
основи 

електротехніки. 
Основи 

автоматики 
Вступ до 

спеціальності 

17 17 пакетів ППЗ так 

Лабораторія промислових 
роботів, 30,8 м2 Електропривод

и робототехнічних 
комплексів 

Електричні 
машини та апарати 

Основи 
технічної механіки 

12 12 пакетів ППЗ так 





 

«Електроенергетика, електротехніка, та електромеханіка»  відповідних навчальних 

курсів. Ауд. 110, 313 та 27 не використовуються у навчальному процесі інших 

спеціальностей. 

У розпорядженні кафедри знаходиться наступна обчислювальна техніка: в 

комп’ютерних класах встановлено 44 од. ПЕОМ  

15 комп’ютерів Intel Celeron /1 Гб/ HDD 512 Мб / 17"- 15 од, Intel Xeon 

X5450x2/20 Гб/ HDD 80 Гб х 4/17" – 2 од, Intel Celeron /1 Гб/ HDD 512 Мб / 17" – 8 

од.,Intel Pentium Q6600/8 Гб/ HDD 80 Гб /17", Intel Pentium 4 /1 Гб/ HDD 80 Гб /17", 

Intel Pentium 4 /1 Гб/ HDD 80 Гб /17" – 4 од., Intel Pentium 4 /512 Mб/ HDD 40 Гб /17" – 

3 од, Intel Celeron /1 Гб/ HDD 512 Мб / 17" – 6 од., Intel Xeon X5450x1/8 Гб/ HDD 40 Гб 

х 2/17", Intel Pentium E2160/2 Гб/ HDD 80 Гб /17" – 2 од., багатофункціональні пристрої 

– 5 од. (Canon MF4410, XEROX Work Centre 3108, Canon MF3221, Canon MF4230, 

Canon Pixma), принтер Epson R270 – 1 од. Кількість персональних комп’ютерів (із 

строком експлуатації не більше восьми років та тих, що пройшли модернізацію до 

актуальних технічних параметрів) – 55 од. 

Спеціальні лабораторії, комп’ютерні класи, обладнання та устаткування, які 

необхідні для виконання навчального плану спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка, та електромеханіка»  в галузі знань 14 «Електрична інженерія», 

використовуються випускаючою кафедрою згідно із розкладом занять, які організовано 

в дві зміни для студентів денної форми навчання. Навчання студентів заочної форми 

навчання відбувається в другу (третю) зміну (установочні сесії) та по суботах 

(консультації). 

Кафедра постійно здійснює заходи щодо розбудови і розвитку матеріально-

технічної бази. На сьогодні матеріальна база забезпечує виконання викладацьким та 

навчально-допоміжним персоналом своїх функціональних обов’язків та дозволяє 

забезпечити необхідний рівень проведення лекційних і практичних занять в навчальних 

аудиторіях. Навчальні заняття для здобувачів фахового передвищого рівня освіти 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка, та електромеханіка»  у галузі 

знань 14 «Електрична інженерія» проводяться в аудиторіях університету. 

Співробітники кафедри докладають багато зусиль для створення сучасної 

матеріально-технічної бази та її подальшого розвитку. Щорічно відбувається частковий 

ремонт усіх аудиторій. Джерелами коштів на розвиток матеріальної бази є частина 



 

грошових надходжень, що сплачують студенти контрактної форми навчання, а також 

спонсорська допомога. Проводиться робота у плані поліпшення санітарно-технічного 

стану приміщень, виробничої санітарії та контролю за дотриманням вимог техніки 

безпеки в навчальному процесі. Система контролю за дотриманням вимог техніки 

безпеки, виробничої санітарії і протипожежної безпеки функціонує згідно з вимогами 

нормативно-правових актів та наказів по університету. Всі студенти та викладачі 

проходять інструктаж із дотримання вимог техніки безпеки та протипожежної безпеки. 

В цілому навчальний процес НУК забезпечений необхідною кількістю сучасної 

обчислювальної техніки з виходом у Internet. У головному навчальному корпусі НУК 

експлуатуються 2 локальні мережі, обидві підключені до провайдера Internet, ще три 

локальні мережі з виходом до Internet діють у інших корпусах університету. У НУК 

реалізована програма по впровадженню новітніх цифрових технологій –Wi-Fi доступ 

до мережі Internet. На сьогоднішній день мережу розширено та забезпечено 

безкоштовний Wi-Fi доступ до Internet у всіх навчальних корпусах та гуртожитках 

університету. 

Лабораторії, кабінети та аудиторії відповідають вимогам навчальних планів і 

обладнані усіма необхідними приладами. 

 

 



 

Соціальна інфраструктура Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова 
 

На балансі університету знаходяться: два студентські гуртожитки; дві бази 

відпочинку на чорноморському узбережжі; три котельні; фізкультурно-оздоровчий 

корпус; яхт-клуб та водна станція. Віддаленість гуртожитків від навчальних корпусів 

від 100 м до 500 м. Забезпеченість іногородніх студентів місцями – 100%. 

Щорічно в НУК складаються плани робіт по капітальному ремонту, що 

включають загальнобудівельні, сантехнічні та електричні роботи. Крім планів робіт по 

капітальному ремонту вживаються заходи щодо покращання умов праці, студентського 

побуту та оздоровлення на базах відпочинку. Щорічно за рахунок позабюджетних 

коштів готуються база відпочинку в м. Очакові i спортивно-оздоровчий табір в с. 

Коблеве. 

До початку навчального року готуються i ремонтуються аудиторії, лабораторії, 

виготовляються аудиторні столи, стільці, аудиторні дошки, здійснюється заміна ламп, 

світильників тощо. До осінньо-зимового періоду проводиться часткові ремонти даху, 

водопровідної та опалювальної систем, котелень i комунікацій. Ремонт, який 

проводиться в навчальних корпусах, гуртожитках, базах відпочинку, виконується i за 

рахунок позабюджетних коштів. 

Умови роботи, навчання i проживання співробітників та студентів відповідають 

санітарним правилам i нормам як в гуртожитках, так і в навчальних корпусах. 

Періодично, протягом року, проводяться вимірювання в корпусах університету. 

Результати вимірювань відповідають нормам. Утримання будинків гуртожитків i 

навчальних корпусів здійснюється штатними співробітниками з залученням органів 

самоврядування (студентська рада). В гуртожитках у відповідності з положенням "Про 

студентські гуртожитки" обрана студентська рада, яка проводить організаційно-

виховну роботу згідно з положенням про студентську раду. 

В структуру університету входить служба охорони праці (СОП). Як одна з 

основних виробничо-технічних служб, СОП функціонує як самостійний структурний 

підрозділ. До складу колективу СОП входять три співробітники. У встановленому 

порядку, до початку виконання працівниками своїх функціональних обов’язків i 

періодично, один раз в три роки, СОП здійснює перевірку знань з охорони праці у 



 

керівників структурних підрозділів НУК. СОП в університеті здійснює оперативно-

методичну роботу з охорони праці; складає разом зі структурними підрозділами 

університету комплексні заходи з метою досягнення встановлених нормативів безпеки, 

гігієни праці i виробничого середовища, а також забезпечує розділ "Охорона праці" 

колективного договору. СОП організувала i провела атестацію робочих місць за 

умовами праці. Щорічно СОП організовує проведення медогляду працівників, які 

виконують роботи у шкідливих умовах праці. СОП бере участь у розслідуванні 

нещасних випадків i аварій. Згідно з затвердженим у 1998 році Положенням про 

розробку інструкції з охорони праці працівниками СОП проведена робота по розробці 

та перегляду діючих інструкцій з охорони праці. В університеті СОП організувала 3-

ступiнчатий адміністративно-громадський контроль. 

Робота СОП проводиться згідно з річним планом, затвердженим ректором i 

узгодженим з держінспекцією з охорони праці. Працівники СОП здійснюють 

постійний контроль за дотриманням діючого законодавства, міжгалузевих, галузевих та 

інших нормативних актів, виконання працюючими посадових інструкцій з питань ОП, 

виконання розпоряджень органів держнагляду, пропозицій трудових колективів i 

профспілок з питань охорони праці. 

Слід зазначити наявність можливостей НУК для розвитку культурно-масової і 

спортивно-оздоровчої роботи: наявність в навчальному корпусі конференц-залу, існує 

консультаційний центр "Міжнародна освіта", студентська неприбуткова організація 

"Логос", англійський клуб, студентський "Лінгвотеатр", музична вітальня, газета 

"Кораблебудівник", клуб "Корабел", фізкультурно-оздоровчий корпус університету, 

яхт-клуб, водна станція. 

Велику роботу стосовно естетичного виховання молоді проводить протягом 

багатьох років культурний центр "Корабел". Центр постійно проводить концерти, 

літературно-художні вечори, спектаклі, студентські вечори і міжвузівські дискотеки, 

зустрічі КВК та інші заходи. 

Ректорат та профспілковий комітет НУК вживають заходи для забезпечення 

співробітників університету житлом. 

Таким чином, збереження необхідного технічного стану споруд, інженерних 

мереж та обладнання, баз відпочинку, гуртожитків, створення умов роботи, навчання i 

проживання співробітників i студентів відповідно до санітарних правил i норм 




