МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Таблиця 6.1
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ ПЛОЩУ ПРИМІЩЕНЬ НУК У М. МИКОЛАЇВ,
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Площа, кв. метрів

Адреса
приміщення

1
"Головний"
навчальний
корпус.
Проспект Героїв України,
9.

Гуманітарний
інститут.
Проспект Героїв України,
9а.

Повне
найменування
власника
загальна
майна

2

3

35848,4

призначена для використання під час
навчання
за спеціальністю,
що
акредитується

4

192

-

Інформація про наявність
документів

7

10

Найменування
та реквізити
призначена
документа про
для вистрок
право
користання
наявпро віддії
наявпро відза іншими власності або
ність
про відповідність
повідність
оперативного догово- ність
спеціальнотарі- повідність вимогам
ру
держав
нормам з
ностями
ального санітарним
правил
управління
оренди ної реєохорони
відповідно
посвіднормам
пожежної
або
(з__по_ страції
праці
до
чення
безпеки
користування
___)
отриманої
ліцензії

5

6

35656,4

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

–

–

–

Державна
власність, в
оперативному
управлінні
НУК

5379,4

Документ про право
користування
(договір оренди)

8

9

11
Оцінка
№ 18
протипожежного стану
об’єкта
від
11.05.2016

12

Паспорт
санітарноАкт
технічноперевірки
го стану
суб’єкта
примігосподащень НУК
рювання
імені
Оцінка
від
адмірала № 1/1-2017
10.05.2016
Макарова
проти№ 41
від
пожежно20.04.2016
го стану
об’єкта
від
06.02.2017

1

"Старий"
навчальний
корпус.
Вулиця Кузнецька, 5.

"Новий"
навчальний
корпус.
Проспект
Центральний, 3.

Фізкультурно-оздоровчий
комплекс.
Проспект Героїв України,
11а.

2

3

13397,5

Державна
власність, в
оперативному
управлінні
10064,3
НУК

1164,8

4

-

224

-

5

-

9840,3

-

6
Витяг з
Державного
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

7

8

9

–

–

–

10

Продовження таблиці 6.1
11
12

Оцінка
№ 18
протипожежного стану
об’єкта
від
11.05.2016

–

–

–

–

–

–

Паспорт
санітарноАкт
технічноперевірки
го стану
суб’єкта
примігосподащень НУК
рювання
імені
Оцінка
від
адмірала № 1/1-2017
10.05.2016
Макарова
проти№ 41
від
пожежно20.04.2016
го стану
об’єкта
від
06.02.2017

1

Водна
станція.
Вулиця Спортивна, 3.

2

3

4

5

603,4

-

-

1379,7

-

-

Державна
власність, в
оперативному
управлінні
НУК

Учбовий
корпус.
Вулиця Потьомкінська,
138а.

6

7

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
майно
від
01.04.2005 р.
ЯЯЯ № 015533

8

9

–

–

–

–

–

–

10

Продовження таблиці 6.1
11
12
Оцінка
№ 18
протипожежного стану
об’єкта
від
11.05.2016

Паспорт
санітарноАкт
технічноперевірки
го стану
суб’єкта
примігосподащень НУК
рювання
імені
Оцінка
від
адмірала № 1/1-2017
10.05.2016
Макарова
проти№ 41
від
пожежно20.04.2016
го стану
об’єкта
від
06.02.2017

Σ 67837,5

Ректор НУК

Трушляков

Є.І.

Таблиця 6.2
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИМІЩЕННЯМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ТА ІНШИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ *
№
з/п

Найменування приміщень за
функціональним призначенням

Площа приміщень (кв. м)
У тому числі
Власні
Орендо- Здано в
вані
оренду
30961,44 30961,44
1359,20
Загальні

Навчальні приміщення, усього:
у тому числі:
1.1. Приміщення для занять студентів, 28579,57 28579,57
1359,20
курсантів,
слухачів
(лекційні,
аудиторні
приміщення,
кабінети,
лабораторії тощо)
1.2. Комп’ютерні лабораторії
1065,07
1065,07
1.3. Спортивні зали
1316,8
1316,8
2.
Приміщення для науково-педагогічних 5152,56
5152,56
(педагогічних) працівників
3.
Службові приміщення
10881,4
10881,4
4.
Бібліотека,
2227
2227
у тому числі читальні зали
580,8
580,8
5.
Гуртожитки
21825,3
21825,3
60,40
6.
Їдальні, буфети
752
752
7.
Профілакторії, бази відпочинку
4407,65
4407,65
8.
Медичні пункти
125,8
125,8
9.
Інше
17737,3
17737,3
562.40
* – 100% забезпечено покриттям Wi-Fi з виходом в Internet (безкоштовно для студентів та
викладачів)
1.

Ректор НУК

Є.І. Трушляков
Таблиця 6.3

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНУ ІНФРАСТРУКТУРУ НУК
№
Найменування об’єкта соціальної інфраструктури
Площа,
Кількість
з/п
(показника, нормативу)
кв. метрів
1
2
3
4
1. Гуртожитки для студентів
2
21825,3
2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку
–
6,0
3 Їдальні та буфети
6
752,0
4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах
4
–
5. Актові зали
3
936,0
6. Спортивні зали
3
1316,8
7. Плавальні басейни
немає
–
8. Інші спортивні споруди:
- яхт-клуб, водна станція, м2;
1
603,4
- яхти, шт.;
18
–
- шлюпки, шт.;
3
–
- моторні катера, шт.
2
–
9. Студентський палац (клуб)
1
529,2
10. Інші
–
–
Ректор НУК
Трушляков Є.І.

Таблиця 6.4

ОБЛАДНАННЯ, УСТАТКУВАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ЛАБОРАТОРІЙ, які забезпечують
виконання начального процесу другого (магістерського) рівня вищої освіти
освітньо-професійної програми «Інженерія композиційних матеріалів»
спеціальності 132 – «Матеріалознавство» галузі знань 13 – «Механічна
інженерія»
Найменування
лабораторії,
спеціалізованого кабінету,
їх площа, кв. метрів
2

№
з/п
1

Лінгафонний кабінет кафедри
прикладної лінгвістики, 35,0 м2.

1.

2.

Лабораторія випробувань екотехніки, 35,0 м2.
Лабораторія охорони праці та
екологічної безпеки, 37,0 м2.
Лабораторія організації та
нормування праці, 87,0 м2.

3.

Лабораторія цивільного захисту, 60,6 м2.
Лабораторія АСМА, 12,9 м2.

Комп’ютерний
клас
№1
Кораблебудівного навчальнонаукового інституту, 44,0 м2,
а.507

Ректор НУК

Найменування
навчальної
дисципліни

Найменування
обладнання, устаткування, їх кількість та опис

3

4

Іноземна мова

Аудіо та відео обладнання.
Фонотека (більше 100 аудіо
файлів з записами сучасних
курсів іноземної мови).
Відеотека (біля 20 відео
курсів).
Охорона праці в галузі Спектрофотометри
аналізу
забруднення води важкими
металами, установки аналізу
забруднення
води
нафтопродуктами, аналізатори шумового забруднення повітря.
Аспіраційні установки, аналітичні фільтри контролю повітря, фотоелектричні аналізатори часток та аерозолів АЗ-5
та ФАН У4. Шумомір,
психрометр, люксметр. Верстати: токарний, фрезерний,
свердлильний, заточний.
Цивільний захист
Дозиметри:
ДП-22В – 4 шт,
ДП-5В – 5 шт,
ИД-1-30 – 8 шт.
СИМ-01НБ – 1 шт.;
Прилад ВПХР – 1 шт.,
Протигази ГП-5 – 5 шт.,
Протигази ГП-7 – 5 шт,
Прилад ИМД-1Р – 2 шт,
Радіометр «Припять» – 2 шт.
Стенд для розробки пристроїв
зниження забруднення гідросфери нафтопродуктами.
Комп'ютерно орієнто- Intel Pentium IV – 6 од.
ване проектування
AMD Athlon 64 – 4 од.
суден та ТЗОО
Стаціонарний мультимедійний
проектор Benq MP 515 – 1 шт.

Є.І. Трушляков

Таблиця 6.5
Перелік лабораторій та спеціалізованих кабінетів кафедри
проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів
№
з/
п
1

2

Назва лабораторій,
спеціалізованих кабінетів,
площа
Лабораторія механіки ПКМ ауд.
114, пл.112 кв.м.

Лабораторія
технологічних
процесів виготовлення ПКМ
ауд.115 б
пл..42 кв.м

Назва дисципліни за
навчальним планом

Наявне технічне забезпечення (обладнання)

Додаткові розділи
теорії та технології
композиційних
матеріалів

- прес гідравлічний 200 т (1 шт.),
- прес механічний УМЄ-10ТМ 10 т (1 шт.),
- ИДМ-ПУ10 30 т (1 шт.),
- прес механічний ФП-10/1 1 т (1 шт.),
- прес механічний ИР-5057-50 5 т (1 шт.),
-прес гідравлічний МР-100 10 т (1 шт.),
-копер маятниковий КМ-05 (1 шт.)
- стенд лабораторний для вимірювання випробувань на крутіння (1шт.),
- гідростатичні камери з насосним обладнанням та системами регулювання
30-160 МПа (6 шт.),
- камера тепла та холоду вакуумна (2 шт.),
- холодильна камера (1 шт.),
- сосуди Дюара (16 шт.),
- тензостанція Топаз (4 шт.),
- лабораторна установка на звукопоглинання.
- стенд лабораторний для вимірювання теплопровідності (1 шт.),
- стенд лабораторний для вимірювання теплофізичних характеристик (1 шт.),
- стенд лабораторний для вимірювання теплостійкості по Віка (1 шт.),
Моделювання і
- стенд лабораторний для вимірювання звукопоглинання (1 шт.),
проектування виробів - вимірювач шуму та вібрації (1 шт.),
та технологічних
- електровимірююче обладнання (в асортименті) (12 шт.),
процесів
- генератор високочастотних коливань ВЧД (1 шт.),
- вакуумна станція (2 шт.).
- вібростенд (1 шт);
- установка для вакуум інжекції (1 шт).

Продовження таблиці 6.5

1

3

2

3

Спеціалізована аудиторія,
ауд. 216,
пл.30 кв.м;

4

Майстерня для формування
виробів із ПКМ ауд.115 а,
пл.40 кв.м.

5

6

Лабораторія фізики полімерів
ауд. 116
пл. 20 кв.м

Кабінет
проектування
ауд. 238
пл. 30 кв.м.

дипломного

Ректор НУК

Моделювання і
проектування виробів
та технологічних
процесів
Прикладне
матеріалознавство,
Дисципліни за темою
дослідження
Оптимізація складу та
структури
композиційних
матеріалів, Прикладне
матеріалознавство,
Дисципліни за темою
дослідження
Дипломний проект,
Наукове стажування

4
Комп’ютери:
AMD Semp/DDR2048 Mb/500Gb (3 шт).
Розетки для підключення індивідуальних комп’ютерів, мультимедійний
центр Epson (1 шт)
- станок токарний (1 шт),
- станок фрезерний (1 шт),
- станок деревообробний (1 шт).
- стол формовочний (4 шт).
- мікроскоп МИМ (1 шт.),
- обладнання для лінійних вимірювань (в асортименті) (10 шт.),
- потенціометр КСП (3 шт.),

Комп’ютери: AMD Semp/DDR2048 Mb/500Gb (4 шт).
Розетки для підключення індивідуальних комп’ютерів

Є.І. Трушляков

