КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Таблиця 2
ПІБ викладача

Посада

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧІВ
Чи входить у Навчальні дисципліни, що
групу забезїх викладає викладач на
печення?
ОП (на основі таблиці 1)

Обґрунтування

1

2

3

4

5

ТРИБУЛЬКЕВИЧ
Катерина
Георгіївна

Завідувач кафедри "Соціально-гуманітарних
дисциплін".

–

Педагогіка вищої школи
(15 лекц. годин).

СМУГЛЯКОВА
Марина
Костянтинівна

Старший викладач
кафедри "Сучасних мов".

–

Іноземна мова
(0 лекц. годин).

Освіта: Миколаївський державний педагогічний
інститут ім. Бєлінського, 1999 р. зі спеціальності
"Українська мова та література, практична психологія" (вчитель української мови і літератури,
зарубіжної літератури, психолог);
Інститут медико-біологічних досліджень, 1999 р. зі
спеціальності "Практична психологія".
Доктор педагогічних наук зі спеціальності 011 –
"Науки про освіту" (відповідна спеціальність за
дипломом: 13.00.01 – "Загальна педагогіка та історія
педагогіки"), ДД № 006404, 2017 р.
Тема дисертації: "Розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України
(1917-2010 рр.)".
Доцент кафедри "Соціально-гуманітарних дисциплін", 02ДЦ № 013992, 2006 р.
Стаж науково-педагогічної діяльності: 14 років.
Показники активності: 1, 2, 3, 10, 11, 15, 16, 17.
Освіта: Миколаївський державний педагогічний
інститут імені В. Г. Белінського, 1991 р., зі спеціальності

ПАТЛАЙЧУК
Оксана
Віталіївна

Завідувач кафедри
"Філософії та культурології".

"Історія з додатковою спеціальністю іноземна мова"

–

Філософські проблеми
наукового пізнання
(15 лекц. годин).

(вчитель іноземної мови, історії і суспільствознавства).
Стаж науково-педагогічної діяльності: 23 роки.
Показники активності: 3, 5, 15, 17.
Освіта: Київський державний університет ім.
Т.Г. Шевченка, 1996 р. зі спеціальності "Історик"
(викладач історії).
Кандидат філософських наук зі спеціальності 033 –
"Філософія" (відповідна спеціальність за дипломом:

Продовження таблиці 2
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3
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БОГАТИРЬОВ
Костянтин
Олександрович

Завідувач кафедри
"Теоретичних основ
олімпійського та
професійного спорту",
професор

Член
групи
забезпечення

Основи наукових
досліджень
(15 лекц. годин).
Теорія спортивного
відбору
(15 лекц. годин).

МАРКІНА
Людмила
Миколаївна

Завідувач кафедри
"Техногенної та
цивільної безпеки",
доцент

–

Цивільний захист
(15 лекц. годин).
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09.00.05 – "Історія філософії"), ДК № 039973, 2007 р.
Тема дисертації: "Відродження ідеї природного права в
філософії України (кінець XIX – початок XX ст.)".
Доцент кафедри "Філософії та культурології", 12ДЦ
№ 022766, 2009 р.
Стаж науково-педагогічної діяльності: 18 років.
Показники активності: 1, 2, 3, 8, 10, 13, 15, 16.
Освіта: Миколаївський педагогічний інститут,
1995р., зі спеціальності "Російська мова та література
і психологія" (вчитель російської мови та літератури,
практичний психолог в системі освіти)
Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 011 –
"Науки про освіту" (відповідна спеціальність за
дипломом: 13.00.04 – "Теорія і методика професійної
освіти"), ДК № 016051, 2002 р.
Тема дисертації: "Особливості підготовки студентівменеджерів до професійного спілкування"
Доктор економічних наук зі спеціальності 07 –
"Управління та адміністрування" (відповідна
спеціальність за дипломом: 08.00.05 – "Розвиток
продуктивних сил і регіональна економік"),
ДД № 002067, 2013 р.
Тема дисертації: "Регіональні особливості розвитку
ринку праці Причорноморського регіону в системі
управління економікою"
Професор кафедри "Теоретичних основ
олімпійського та професійного спорту", 12ПР
№ 010083, 2014 р.
Стаж науково-педагогічної діяльності: 23 роки.
Показники активності: 2, 3, 4, 8, 10, 11, 16, 17, 18.
Освіта: Український державний морський технічний
університет, 2000 р, зі спеціальності "Екологія та
охорона навколишнього середовища" (інженереколог).
Кандидат технічних наук зі спеціальності 183 –
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ЛІТВАК
Сергій
Михайлович

Декан факультету
"Екологічної та
техногенної безпеки",
доцент

–

Охорона праці в галузі
(15 лекц. годин).

ДЕРКАЧ
Віктор
Миколайович

Доцент кафедри
″Фізичного
виховання та спорту″

Член
групи
забезпечення

Сучасна система
спортивного тренування
(15 лекц. годин).
Теорія та методика
спорту вищих досягнень
(45 лекц. годин).
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"Технології захисту навколишнього середовища"
(відповідна спеціальність за дипломом: 21.06.01 –
"Екологічна безпека"), ДК № 061662, 2007 р.Тема
дисертації: "Створення екологічно безпечного
технологічного процесу та обладнання для переробки
побутових
органічних
відходів
методом
багатоконтурного циркуляційного піролізу"
Доцент з екологічної безпеки, 12ДЦ № 029483, 2011 р.
Стаж науково-педагогічної діяльності: 15 років.
Показники активності: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17.
Освіта: Миколаївський кораблебудівний інститут;
1984 р., зі спеціальності "Холодильні та компресорні
машини та устаткування" (інженер-механік).
Південно-слов’янський
інститут
Київського
славістичного університету, 2002 р. зі спеціальності
"Еономіка і підприємництво" (економіст-фінансист).
Кандидат технічних наук зі спеціальності 142 –
"Енергетичне
машинобудування"
(відповідна
спеціальність за дипломом: 05.08.05 – "Суднові
енергетичні установки та їх елементи"), ТН
№ 103467, 1987 р.
Тема дисертації: "Оптимізація параметрів суднових
комплексів кондиціонування дихальних газових
сумішей"
Доцент кафедри "Екології", ДЦ АР 002655, 1995 р.
Стаж науково-педагогічної діяльності: 31 рік.
Показники активності: 3, 5, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18.
Освіта: Київський державний інститут фізичної
культури; 1991 р., зі спеціальності "Фізична культура
і спорт" (викладач-тренер з легкої атлетики).
Кандидат наук з фізичного виховання та спорту зі
спеціальності 017 – "Фізична культура і спорт"
(відповідна спеціальність за дипломом: 24.00.01 –
"Олімпійський і професійний спорт"), ДК № 041922,
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2017 р.
Тема дисертації: "Управління тренувальним процесом легкоатлетів паралімпійців у змагальний період"
"Заслужений працівник фізичної культури і спорту",
2000 р.
"Заслужений тренер України", 2001 р.
Нагороджено орденом III ступеня, 2004 р.
Нагороджено орденом II ступеня, 2008 р.
Нагороджено орденом I ступеня, 2016 р.
Стаж науково-педагогічної діяльності: 19 років.
Показники активності: 1, 2, 3, 14, 16, 17, 18.
Визнаний професіонал з досвідом дослідницької,
управлінської, інноваційної або творчої роботи за
фахом: має понад 10 років стажу наукової роботи на
посадах, що відповідають або є спорідненими за змістом
відповідній навчальній дисципліні З 1996 р. по 2005 р. –

ТАРАСОВА
Ганна
Костянтинівна

Доцент кафедри
″Теоретичних основ
олімпійського та
професійного спорту″

Гарант ОП

Методика викладання
фізичного виховання у
вищих навчальних
закладах
(30 лекц. годин).

тренер-викладач СДЮШОР з легкої атлетики; з
2005 р. по 2007 р. – завувач СДЮШОР з легкої
атлетики; з 2008 р. по 2011 р. – головний тренер
штатної збірної команди України з легкої атлетики
серед спортсменів-інвалідів. Серед вихованців – С.
Норенко, С. Саковський, Р. Павлик, І. Цвєтов.
Визнаний професіонал з досвідом практичної роботи
за фахом: має понад 10 років стажу трудової діяльності. З
1996 р. по 2005 р. – тренер-викладач СДЮШОР з
легкої атлетики; з 2005 р. по 2007 р. – завувач
СДЮШОР з легкої атлетики; з 2008 р. по 2011 р. –
головний тренер штатної збірної команди України з
легкої атлетики серед спортсменів-інвалідів.
Освіта: Миколаївський педагогічний державний
інститут; 1995 р., зі спеціальності «Фізична культура»
(вчитель фізичної культури).
Кандидат наук з фізичного виховання та спорту зі
спеціальності 017 – «Фізична культура і спорт»
(відповідна спеціальність за дипломом: 24.00.02 –
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ЛАТАНСЬКА
Людмила
Олексіївна

Доцент кафедри
″Програмного
забезпечення
автоматизованих
систем″

–

Комп’ютерний аналіз
даних
(15 лекц. годин).

РУСІН
Роман
Михайлович

Доцент кафедри
″Теорії та історії
держави і права″

–

Правові основи спорту
(15 лекц. годин).
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«Фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення»), ДК № 018033, 2003 р.
Тема
дисертації:
«Розвиток
координаційних
здібностей учнів 5-6 класів у процесі навчання»
Доцент кафедри «Теорії і методики фізичного
виховання», 02 ДЦ № 012902, 2006 р.
Стаж науково-педагогічної діяльності: 22 роки.
Показники активності: 2, 3, 10, 15, 17.
Освіта: Київський державний університет імені
Т.Г. Шевченка;
1980 р.,
зі
спеціальності
«Математика» (математик-викладач).
Кандидат
фізико-математичних
наук
зі
спеціальності
113 –
«Прикладна
математика»
(відповідна спеціальність за дипломом: 01.02.04 –
«Механіка
деформівного
твердого
тіла»),
ЖВ № 963923, 2009 р.
Тема
дисертації:
«Нелінійні
осесиметричні
динамічні задачі теорії тришарових оболонок
обертання з кусково-однорідним заповнювачем при
нестаціонарних навантаженнях»
Доцент
кафедри
«Програмного
забезпечення
автоматизованих систем», 12 ДЦ № 028775, 2011 р.
Стаж науково-педагогічної діяльності: 21 рік.
Показники активності: 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Освіта:
Одеський
національний
університет
ім. І. І. Мечникова;
2001 р.,
зі
спеціальності
"Правознавство" (юрист-спеціаліст).
Кандидат історичних наук зі спеціальності 032 –
"Історія та археологія" (відповідна спеціальність за
дипломом: 07.00.06 – "Історіографія, джерелознавство,
спеціальні
історичні
дисципліни"),
ДК № 031380, 2015 р.
Тема дисертації: "Історіографія політичних репресій
міжвоєнного періоду в Україні (20-30 рр. ХХ ст.)"
Стаж науково-педагогічної діяльності: 14 років.

Продовження таблиці 2
1
МАРЦІНКОВСЬКИЙ
Ігор
Богданович

2
Доцент кафедри
″Теоретичних основ
олімпійського та
професійного спорту″

3
Член
групи
забезпечення

4
Медико-біологічні
аспекти фізичного
виховання
(15 лекц. годин).
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Показники активності: 2, 3, 15, 16, 17, 18.
Освіта: Івано-Франківський медичний інститут;
1986 р., зі спеціальності "Лікувальна справа" (лікарлікувальник).
Кандидат медичних наук зі спеціальності 222 –
"Медицина" (відповідна спеціальність за дипломом:
14.00.06 – "Кардіологія"), КН № 004694, 1994 р.
Тема дисертації: "Стан провідникової системи серця і
структурно-функціональних параметрів передсердь і
шлуночків у хворих з фібриляцією-тріпотінням
передсердь вагусного ґенезу та обґрунтування
диференційованої
антиаритмічної
терапії
терацизіном"
Стаж науково-педагогічної діяльності: 12 років.
Показники активності: 2, 3, 10, 13, 15, 17.
Визнаний професіонал з досвідом дослідницької,
управлінської, інноваційної або творчої роботи за
фахом: має понад 10 років стажу роботи на керівних
посадах, які передбачають безпосереднє керівництво
працівниками, які виконують роботу за професіями,
що відповідають або є спорідненими за змістом
навчальних дисциплін; з 1996 по 2008 роки –завідувач
кардіологічним, загальнотерапевтичим відділеннями
Миколаївського морського медичного центру
Державного підприємства «Миколаївський морський
торговельний порт».
Визнаний професіонал з досвідом практичної роботи
за фахом: з 1994 р. по 1996 р. – лікар-кардіолог
кардіохірургічного відділення Миколаївської міської
лікарні № 3; з 1996 р. по 2008 р. – завідувач
кардіологічним, загальнотерапевтичим відділеннями
Миколаївського морського медичного центру
Державного підприємства «Миколаївський морський
торговельний порт»
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ЧУГУЄВА
Інна
Євгеніївна

Доцент кафедри
″Соціальногуманітарних
дисциплін″

–

Психодіагностика в
спорті (15 лекц. годин).

Освіта: Київський славістичний університет; 2005 р.,
зі спеціальності "Психологія" (викладач психології).
Кандидат психологічних наук зі спеціальності 053 –
"Психологія" (відповідна спеціальність за дипломом:
19.00.07 – "Педагогічна та вікова психологія"),
ДК № 003039, 2011 р.
Тема
дисертації:
"Психологічна
підготовка
майбутніх спеціалістів з комп’ютерних технологій до
професійної діяльності"
Стаж науково-педагогічної діяльності: 11 років.
Показники активності: 1, 2, 3, 9, 13, 15, 19.

Ректор НУК

Трушляков Є. І.

ДЕКЛАРАЦІЯ
про виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова
в розрізі кадрового забезпечення
при підготовці фахівців за другим (магістерськім) рівнем вищої освіти
освітньо-професійної програми "Олімпійський та професійний спорт"
спеціальності 017 – "Фізична культура і спорт" галузі знань 01 – "Освіта / Педагогіка"
(зведені відомості відповідно до постанови КМУ від 30.12.2015 р. № 1187
в редакції постанови КМУ від 10.05.2018 р. № 347)

Найменування показника
(нормативу)

Значення
показника
(нормативу)

Фактичне значення
показника

1

2

3

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного
4

I. КАДРОВІ ВИМОГИ
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність
у
закладі
освіти
підрозділу чи кафедри, відповідальних
+
+
за підготовку здобувачів вищої освіти
Інформація стосовно проектної групи
2. Наявність у складі підрозділу чи
три особи,
1 доктор наук,
кафедри, відповідальних за підготовку
що мають
професор;
здобувачів вищої освіти, тимчасової
науковий
2 кандидата наук
робочої групи (проектної групи) з
ступінь та
доцента;
науково-педагогічних працівників, на вчене звання,
2 заслужених
яку покладено відповідальність за
з них один тренера, заслужених
підготовку здобувачів вищої освіти за доктор наук працівника фізичної
певною спеціальністю
або професор культури і спорту;
1 кандидат наук
3. Наявність у керівника проектної
групи (гаранта освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або вченого
звання
за
відповідною
або
+
+
спорідненою спеціальністю
2) наукового ступеня та вченого
звання
за
відповідною
або
–
+
спорідненою спеціальністю
3) стажу науково-педагогічної та/або
наукової роботи не менш як 10 років
(до 6 вересня 2019 р. для
+
+
початкового рівня з урахуванням
стажу педагогічної роботи)

–

+3

–
–

–

Провадження освітньої діяльності
4) статті у періодичному виданні,
яке включене до однієї з
наукометричних
баз,
зокрема
Scopus або Web of Science Core
Collection

–

–

–

Продовження порівняльної таблиці
1
2
3
Інформація стосовно групи забезпечення спеціальності
4. Частка науково-педагогічних або
наукових
працівників
групи
забезпечення
спеціальності
у
підрозділі
закладу
освіти,
де
здійснюється підготовка за спеціальністю, які працюють у закладі освіти
за основним місцем роботи та мають
100
100
кваліфікацію
відповідно
до
спеціальності і які не входять
(входили)
до
жодної
групи
забезпечення такого або іншого
закладу вищої освіти в поточному
семестрі
5. Частка науково-педагогічних або
наукових
працівників
групи
забезпечення
спеціальності
з
науковим ступенем та/або вченим
60
83,3
званням (відповідно для найвищого
рівня, за яким фактично провадиться
освітня діяльність)
6. Частка науково-педагогічних або
наукових
працівників
групи
забезпечення
спеціальності
з
науковим ступенем доктора наук
20
25
та/або вченим званням професора
(відповідно для найвищого рівня, за
яким фактично провадиться освітня
діяльність)
7. Кількість здобувачів вищої освіти
всіх рівнів, курсів та форм навчання з
відповідної
спеціальності,
що
30
28,3
припадає на одного члена групи
забезпечення спеціальності
Інформація стосовно науково-педагогічних працівників,
які забезпечують підготовку фахівців зі спеціальності
8. Проведення лекцій з навчальних
дисциплін
науково-педагогічними
(науковими)
працівниками
відповідної спеціальності за основним
місцем роботи (мінімальний відсоток
визначеної
навчальним
планом
кількості годин):
1) які мають науковий ступінь та/або
50
93,8
вчене звання
2) які мають науковий ступінь
доктора наук або вчене звання
25
43,8
професора
3) які мають науковий ступінь
–
18,8
доктора наук та вчене звання

4

–

+23,3

+5

+1,7

+43,8
+18,8
+18,8

Продовження порівняльної таблиці
1
9. Проведення лекцій з навчальних
дисциплін,
що
забезпечують
формування професійних компетентностей,
науково-педагогічними
(науковими) працівниками, які є
визнаними
професіоналами
з
досвідом
роботи
за
фахом
(мінімальний відсоток визначеної
навчальним планом кількості годин):
1) дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за
фахом
2) практичної роботи за фахом
10. Проведення лекцій, практичних,
семінарських та лабораторних занять,
здійснення наукового керівництва
курсовими, дипломними роботами
(проектами), дисертаційними дослідженнями
науково-педагогічними
(науковими) працівниками:
1) які
мають
стаж науковопедагогічної діяльності понад два
роки
2) які мають не менше чотирьох
видів та результатів професійної
діяльності
з перелічених у пункті 30
Ліцензійних умов

11. Наявність випускової кафедри із
спеціальної (фахової) підготовки, яку
очолює фахівець відповідної або
спорідненої
науково-педагогічної
спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора
наук та вченим званням
2) з науковим ступенем та вченим
званням
3) з науковим ступенем або вченим
званням
12. Наявність трудових договорів
(контрактів)
з
усіма
науковопедагогічними працівниками та/або
наказів про прийняття їх на роботу

Ректор НУК

2

3

4

15

45,5

+30,5

–

45,5

+45,5

100

100

–

Підпункти
1–18 пункту
30 Ліцензійних умов

100 % науковопедагогічних
працівників
відповідають
нормативному
рівню до
визначення їх
кваліфікації

–

–

+

–

+

+

–

–

+

–

+

+

–
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