Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення
освітньої діяльності

До складу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
входить 6 навчальних корпусів та 5 відокремлених структурних підрозділів: Херсонська
філія, Первомайський політехнічний інститут, Феодосійський політехнічний інститут
(зараз на тимчасово окупованій території), Первомайський коледж НУК та Коледж
корабелів НУК. В університеті функціонує науково-технічна бібліотека, центр
довузівської підготовки, видавничий центр.
Слід зауважити, що залишився недобудованим навчально-лабораторний корпус
машинобудівного інституту, готовність якого ще у 1992 р. була 80%.
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; фізкультурнооздоровчий корпус; яхт-клуб та водна станція. В університеті є медичний пункт, який
розташований у Головному навчальному корпусі та філія медичного пункту, розміщена в
Новому навчальному корпусі. До складу медпункту входить 4 кабінети: кабінет лікарятерапевта, кабінет долікарняного прийому, маніпуляційний та фізіотерапевтичний
кабінети.
Розроблено

і

впроваджується

перспективний

генеральний

план

розвитку

університету.
Загальна площа будівель університету у м. Миколаїв складає 67837,5 м2. НУК
готовий забезпечити навчальний процес навчальними площами на весь термін навчання.
Всі приміщення, що знаходяться у розпорядженні студентів та викладачів,
відповідають санітарним вимогам, що підтверджено у паспорті санітарно-технічного
стану приміщень НУК.
Інформацію про приміщення (навчальні площі), що використовуються у
навчальному процесі наведено у таблиці 1.
Інформація про структуру наявної матеріально-технічної бази подано у таблиці 2.

Таблиця 1
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ ПЛОЩУ ПРИМІЩЕНЬ НУК У М. МИКОЛАЇВ,
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Документ про право
користування
(договір оренди)

Площа, кв. метрів

Адреса
приміщення

1

Повне
найменування
власника майна

2

"Головний"
навчальний
корпус.
Проспект Героїв України, 9.

Гуманітарний
інститут.
Проспект Героїв України,
9а.
1
"Старий"
навчальний

загальна

3

35848,4

призначена
для використання
під час
навчання за
спеціальністю,
що
акредитується
4

119,9

призначена
для використання
за іншими
спеціальностями
відповідно
до
отриманої
ліцензії
5

35728,5

Державна
власність, в
оперативному
управлінні НУК
5379,4

-

5379,4

3

4

5

13397,5

-

13397,5

Найменування та
реквізити
документа про
право власності
або
оперативного
управління або
користування

6
Витяг з
Державного
реєстру прав на
нерухоме майно
про реєстрацію
іншого речового
права
від 30.09.2016 р.
№ 69397400
Свідоцтво про
право власності
від 23.06.2001 р.
№ 468
6
Витяг з
Державного

Інформація про наявність документів

строк
дії
договору
оренди
(з__по_
___)

наявність
державної реєстрації

наявність
нотаріального
посвідчення

про відповідність
санітарним
нормам

про відповідність
вимогам
правил
пожежної
безпеки

про відповідність
нормам з
охорони
праці

7

8

9

10

11

12

–

–

–

–

–

–

7

8

9

–

–

–

Паспорт
санітарнотехнічного
стану
приміщень
НУК імені
адмірала
Макарова
від
20.04.2016

Оцінка
№ 18
протипожежного
стану
об’єкта від
11.05.2016
Оцінка
№ 1/1-2017
протипожежного
стану
об’єкта від
06.02.2017

Акт
перевірки
суб’єкта
господарювання
від
10.05.2016
№ 41

корпус.
Вулиця Кузнецька, 5.

"Новий"
навчальний
корпус.
Проспект
Центральний,
3.

10064,3

Фізкультурнооздоровчий
комплекс.
Проспект Героїв України,
11а.

Водна станція.
Вулиця
Спортивна, 3.

Учбовий
корпус.

1164,8

Державна
власність, в
оперативному
управлінні НУК

603,4

1379,7

-

-

10064,3

1164,8

реєстру прав на
нерухоме майно
про реєстрацію
іншого речового
права
від 01.11.2016 р.
№ 17308152
Витяг з
Державного
реєстру прав на
нерухоме майно
про реєстрацію
іншого речового
права
від 19.07.2017 р.
№ 21522253
Свідоцтво про
право власності
на нерухоме
майно
ЯЯЯ № 015580
Витяг з
Державного
реєстру прав на
нерухоме майно
про реєстрацію
іншого речового
права
від 30.09.2016 р.
№ 9438749
Свідоцтво про
право власності
на нерухоме

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Паспорт
санітарнотехнічного
стану
приміщень
НУК імені
адмірала
Макарова
від
20.04.2016

Оцінка
№ 18
протипожежного
стану
об’єкта від
11.05.2016
Оцінка
№ 1/1-2017
протипожежного

Акт
перевірки
суб’єкта
господарювання
від
10.05.2016
№ 41

Вулиця
Потьомкінська,
138а.

майно
від 01.04.2005 р.
ЯЯЯ № 015533
Σ

67837,5

стану
об’єкта від
06.02.2017

Таблиця 2
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИМІЩЕННЯМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ТА ІНШИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ *
№
з/п

1.
1.1.

1.2.
1.3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Найменування приміщень за
функціональним призначенням

Навчальні приміщення, усього:
у тому числі:
Приміщення для занять студентів,
курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні
приміщення, кабінети, лабораторії тощо)
Комп’ютерні лабораторії
Спортивні зали
Приміщення для науково-педагогічних
(педагогічних) працівників
Службові приміщення
Бібліотека,
у тому числі читальні зали
Гуртожитки
Їдальні, буфети
Профілакторії, бази відпочинку
Медичні пункти
Інше

Площа приміщень (кв. м)
У тому числі
Власні
ОрендоЗдано в
вані
оренду
23615,12
23615,12
1359,20
Загальні

21233,25

21233,25

1065,07
1316,8
5152,56

1065,07
1316,8
5152,56

10881,4
2227
580,8
21825,3
752
4407,65
125,8
25083,62

10881,4
2227
580,8
21825,3
752
4407,65
125,8
25083,62

1359,20

60,40

562.40

* – 100% забезпечено покриттям Wi-Fi з виходом в Internet (безкоштовно для студентів та
викладачів)

Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньопрофесійною

програмою

«Управління

фінансово-економічною

безпекою»

зі

спеціальності 073 «Менеджмент» здійснюється у спеціалізованому та методичному
кабінетах кафедри «Економічна політика та безпека», приміщеннях навчальнообчислювальної лабораторії та лабораторії інноваційних технологій Факультету
економіки моря, які забезпечені сучасними засобами ЕОТ з можливістю користування
мережею Internet.
У 2012 році Факультетом економіки моря введено в експлуатацію сучасну
Лабораторію інноваційних технологій в економіці, управлінні та фінансовій діяльності
загальною площею – 77,9 м2.
Продовжується робота щодо обладнання її сучасною комп’ютерною технікою.
У лабораторії «Охорони праці та екологічної безпеки» створено кращу у Миколаєві
базу та відповідне методичне забезпечення. Студенти спеціальності мають можливість
користуватися послугами існуючого в університеті кабінету електронних засобів
навчання, де вони отримують доступ до міжнародних баз даних.

Перелік лабораторій та спеціалізованих кабінетів, що забезпечують навчальний
процес підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньопрофесійною

програмою

«Управління

фінансово-економічною

безпекою»

зі

спеціальності 073 «Менеджмент» у відповідності до навчального плану, а також їх
обладнання, представлено у таблиці 3.
В цілому навчальний процес у НУК забезпечений необхідною кількістю
обчислювальної техніки з виходом у мережу Internet. У головному навчальному
корпусі, де відбуваються заняття студентів з підготовки фахівців другого
(магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Управління
фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 «Менеджмент» експлуатуються
2 локальні мережі, обидві підключені до провайдера Internet, ще три локальні мережі з
виходом до Internet діють у інших корпусах університету.
Таблиця 3
ОБЛАДНАННЯ ЛАБОРАТОРІЙ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КАБІНЕТІВ,
задіяних для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за
освітньо-професійною програмою «Управління фінансово-економічною
безпекою» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та
адміністрування»
№
з/п

Найменування лабораторій,
кабінетів, їх площа

Найменування навчальної
дисципліни

1

2

3
1. Глобальна економіка
2.Проблеми економічного розвитку
3.Теорія безпеки соціальних систем
4.Управління системою фінансовоекономічної безпеки
5.Обгрунтування господарських
рішень та оцінка ризиків
6. Комплексне забезпечення
фінансово-економі
1. Інформаційно-аналітичне
забезпечення економічної безпеки

1.

Спеціалізована аудиторія
кафедри економічної
політики та безпеки
№ 335 (38,7 м2)

2.

Навчально-обчислювальна
лабораторія факультету
економіки моря
№ 454 а (42 м2)

3.

Лабораторія інноваційних
технологій в економіці,
управлінні та фінансової
діяльності
№ 100 (78 м2)

1. Тренінг-курс «Наукове та
методичне забезпечення діяльності
фахівців з фінансово-економічної
безпеки»
2. Тренінг-курс «Методика
викладання безпекових дисциплін»
3. Тренінг-курс «Організація
системи економічної безпеки на
підприємстві »
4. Наукове стажування

Найменування
обладнання,
устаткування, їх
кількість
4

Мультимедійний
проектор – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт

AMD Duron 1200 – 10
шт.
Мультимедійний
проектор, ноутбук

На базі процесорів
Intel – 5 шт
Мультимедійний
проектор, ноутбук

Продовження табл. 3
1

2
Спеціалізована
аудиторія кафедри
економіки та
4.
організації
виробництва

3

4

1.Педагогіка вищої школи

Мультимедійний
проектор – 1 шт.,
ноутбук – 2 шт

1.Соціальна відповідальність
2.Організація та управління системою
фінансово-економічної системи банків

Мультимедійний
проектор – 1 шт.,
ноутбук – 2 шт

1. Правове забезпечення безпеки суб’єктів
господарської діяльності

Мультимедійний
проектор – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт

1. Цивільний захист

Рентгенометри,
радіометри,
дозиметри, ВПХР,
КРХП

№ 414 (86 м2)
Спеціалізована
аудиторія кафедри
5.
фінансів
№ 355 б ( 82,8м2)
Спеціалізована
аудиторія кафедри
6.
права
№ 603 (54,6 м2)

Лабораторія
7. цивільного захисту
№ 503 (60 м2)

Спеціалізована
лабораторія з
8. охорони праці та
екологічної безпеки
№ 643 (37 м2)

Методичний кабінет
кафедри
9. «Економічної
політики та безпеки»
№ 349 (18,2 м2)

1. Охорона праці в галузі

1. Консультації курсового та дипломного
проектування

Аспіраційні установки,
аналітичні
фільтри
аналіза-тори часток та
аерозолів АЗ-5 та ФАН
У4.
Шумомір, психрометр,
люксметр.
Верстати:
токарний,
фрезерний,
свердлильний, заточний.
AMD Semtron – 2 шт.
IntelCore – 1 шт.

У 2012 році розпочато програму по впровадженню новітніх цифрових
технологій – Wi-Fi доступу до мережі Internet у Головному корпусі НУК. На
сьогоднішній день мережу розширено та забезпечено безкоштовний Wi-Fi доступ до
мережі Internet у Головному корпусі НУК, Новому корпусі НУК, Старому корпусі
НУК.
Кількість робочих комп’ютерних місць в розрахунку на 100 студентів є
відповідним до існуючого нормативу. Загальна наявність усіх робочих комп'ютерних
місць в обчислювальних лабораторіях забезпечує тривалість роботи кожного студента
з ПЕОМ відповідно існуючим нормативам.
Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами НУК,
який забезпечує комп’ютерну підготовку студентів, є учасником програми Microsoft

Developer Network Academic Alliance (MSDN-AA). В зв’язку з цим в кожний
комп’ютерний зал, де проводяться заняття, може бути встановлено ліцензійне
програмне забезпечення фірми Microsoft для навчальних цілей і некомерційної
наукової діяльності при умові дотримання додаткових умов ліцензії. Крім того, кожний
студент і викладач можуть отримати і встановити на особистому (робочому і
домашньому) комп’ютері таке саме програмне забезпечення на тих самих умовах. До
переліку програмного забезпечення, що може бути використано в навчальному
процесі, входять: операційні системи MS Windows різних версій; середовище розробки
програмного забезпечення MS Visual Studio; СКБД MS SQL Server; MS Visio; MS
Project та інше, окрім MS Office.
В рамках академічної програми американської корпорації Sun Microsystem, НУК
приєднався до програми Sun Academic Initiative, завдяки цьому студенти, аспіранти та
викладачі НУК отримали доступ до освітніх послуг, що надає Sun Microsystem.
Провідні спеціалісти Sun Microsystem проводять on-line семінари для студентів,
аспірантів та викладачів НУК, де розповідають про сучасні відкриті інформаційні
технології та їх практичне використання.
Інформація про кількість та якісні характеристики комп’ютерного забезпечення,
що використовується у навчальному процесі для підготовки фахівців другого
(магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Управління
фінансово-економічною безпекою» зі спеціальності 073 «Менеджмент», наведена в
таблиці 4.

Таблиця 4
ОБЛАДНАННЯ, УСТАТКУВАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ЛАБОРАТОРІЙ,
які забезпечують виконання навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньопрофесійною програмою «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань
07 «Управління та адміністрування»
№
з/п

1.

2.

Найменування
комп’ютерної
лабораторії
(аудиторії), її площа

Найменування навчальної дисципліни

Модель і марка
персональних
комп’ютерів, їх
кількість

Навчальнообчислювальна
лабораторія
факультету економіки
моря
№ 454 а (42 м2)

1. Інформаційно-аналітичне
забезпеченні фінансово-економічної
безпеки

1.
2.
3.
AMD Duron 12004.
– 10 шт.
5.
Мультимедійний6.
7.
проектор,
8.
ноутбук
9.
10.
11.

Лабораторія
інноваційних
технологій в
економіці, управлінні
та фінансової
діяльності
№ 100 (78 м2)

1. Тренінг-курс «Наукове та
методичне забезпечення діяльності
фахівців з фінансово-економічної
безпеки»
2. Тренінг-курс «Методика
викладання безпекових дисциплін»
3. Тренінг-курс «Організація системи
економічної безпеки на підприємстві
»
4. Наукове стажування

На базі
процесорів Intel –
5 шт
Мультимедійний
проектор,
ноутбук

Найменування пакетів прикладних програм
(в тому числі ліцензованих)*

Доступ до
Інтернету,
наявність каналів
доступу
(так / ні)

Парус – менеджмент-маркетинг
Парус – підприємство
Пакет Microsoft Office 2010
1-С: Підприємство Версія 8.3.
Projeсt Expert 7 Professional
Business Studio3.6
ППП «Статистика»
Microsoft Project 2016
Spider Project
Liga-закон
M.E.Doc

Так

-

Так

* – В університеті налагоджено та функціонує локальна мережа, яка поєднує всі комп’ютери, через це у відповідних навчальних класах та
лабораторіях наявний повний перелік ліцензійного програмного забезпечення.

Наукова бібліотека НУК одна з найбільших вузівських бібліотек південного
регіону України, методичний центр вузівських бібліотек м. Миколаєва та постійна
учасниця обласних, всеукраїнських та міжнародних конференцій. Бібліотека надає
доступ науковцям та студентам до електронних інформаційних ресурсів. Користувачам
бібліотеки доступні: електронний каталог, бази даних власного виробництва і
придбані; електронні навчальні, методичні та наукові видання викладачів; електронні
реферативні журнали; електронні енциклопедії та багато іншого. Наукова бібліотека
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макаров – це понад
770000 примірників друкованих видань (400000 в активному використанні); понад
380000 примірників підручників; більш 94000 примірників наукової літератури; понад
500 примірників періодичних видань; щорічне поповнення фонду до 12000
примірників; понад 286000 відвідувань читачів; біля 570000 книговидач; понад 8000
читачів за єдиним читацьким квитком; понад 30000 читачів обслуговує бібліотека
протягом року.
Наукова бібліотека НУК має наступну структуру.
1) Відділ обслуговування в Головному корпусі НУК:
 загальний читальний зал;
 абонемент кораблебудівного навчально-наукового інституту та факультету
економіки моря НУК;
 абонемент молодших курсів машинобудівного навчально-наукового інституту
та інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук НУК;
 відділ наукової та іноземної літератури, читальний зал періодичних видань;
 читальний зал для роботи з дипломними проектами;
 електронний читальний зал;
 інформаційно-бібліографічний відділ;
 відділ комплектування та наукової обробки літератури;
 відділ маркетингу, інноваційної та методичної роботи.
2) Відділ обслуговування в машинобудівному навчально-науковому інституті
НУК (абонемент, читальний зал).
3) Відділ обслуговування в інституті автоматики та електротехніки НУК
(абонемент, читальний зал).
4) Відділ обслуговування в гуманітарному інституті НУК (абонентський відділ,
читальний зал).
Діяльність бібліотеки визначена “Концепцією розвитку НУК”, згідно якої
пріоритетними напрямками є: впровадження інноваційних технологій та подальший

розвиток автоматизації; створення власних інформаційних ресурсів та їх використання;
розвиток бібліотечно-інформаційного сервісу; культурно-просвітницька діяльність та
формування інформаційної культури студентської молоді; збереження культурної та
наукової спадщини; активна участь в загальноуніверситетських заходах та їх
інформаційна підтримка; встановлення постійних зв’язків і книгообміну з бібліотеками
України.
З 1998 р. розпочато автоматизацію бібліотеки. Сьогодні локальна комп’ютерна
мережа бібліотеки налічує 19 комп’ютерів. Бібліотека регулярно придбає комп’ютерне
обладнання. Створена система доступу до джерел інформації через інформаційну
міжнародну мережу Internet.
Студенти НУК мають можливість користуватися послугами існуючого в
університеті кабінету електронних засобів навчання, де вони отримують доступ до
міжнародних баз даних.
Бібліотека надає доступ науковцям та студентам до електронних інформаційних
ресурсів. Користувачам бібліотеки доступні наступні електронні ресурси: електронний
каталог (на 01.01.2018 р. загальна кількість описів складає понад 99000 назв), бази
даних власної генерації (18) і придбані; електронні навчальні, методичні і наукові
видання викладачів; електронні реферативні журнали; електронні енциклопедії та
багато іншого. Формування електронної бібліотеки здійснюється за такими темами:
лінгвістика, математика, матеріалознавство, право, інформаційні технології та
програмування, соціально-гуманітарні науки, суднобудування, техніка, управління
проектами, фізика, хімія, екологія та охорона навколишнього середовища, економіка,
електротехніка та електроніка.
У 2011 році

Національним

університетом кораблебудування підписано

Декларацію приєднання до Проекту “Електрона бібліотека України: створення Центрів
Знань в університетах України”. Ініціатором приєднання до цього проекту виступила
Наукова бібліотека НУК. Бібліотека веде науково-аналітичну діяльність по виданню
бібліографічних покажчиків, дайджестів з актуальної тематики та інше. Проведено
декілька маркетингових досліджень з метою вивчення потреб читачів для
вдосконалення роботи бібліотеки.
Вузівські бібліотеки об'єднали зусилля в проведенні заходів системи підвищення
кваліфікації. Саме ці заходи надали можливість придбати всім вузівським бібліотекам
міста однакову автоматизовану систему “УФД/Бібліотека”, що важливо для подальшої
співпраці. Площі, які займає бібліотека університету, кількість посадкових місць у

читальних залах відповідають діючим нормам.
В НУК працює видавництво, яке щорічно випускає більш ніж 130 найменувань
друкарської продукції, що відповідає приблизно 600 облікових друкарських аркушів
середнім

тиражуванням

300

екземплярів.

Національним

університетом

кораблебудування імені адмірала Макарова з 2009 р. придбано доступ до
повнотекстових

електронних

колекцій

книг

видавництва

"Центр

навчальної

літератури". За 9 років доступ збільшився на 603 підручники (2009 – 528, 2017 – 1065
(на сайті)). На 01.01.2018 видавництво «Центр навчальної літератури» надало доступ
через сайт до 1065 книг, які було надруковано у 2007-2018 рр. за темами: Аудит,
бухгалтерський, кадровий облік (100); Фінанси (136); Економіка (308); Менеджмент
(136); Маркетинг (30); Правова література (131); Гуманітарні науки (240); Природничі
та технічні науки (142).

