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Машинобудівний навчально-науковий інститут

(МННІ) - це сім кафедр, шість з яких - випускні. До

складу інституту входять кафедри: двигуни

внутрішнього згорання, установки та технічна

експлуатація; експлуатації суднових енергетичних

установок та теплоенергетики; інженерної механіки

та технології машинобудування; кондиціювання та

рефрижерації; механіки і конструювання машин;

технічної теплофізики і суднових паровиробних

установок; турбін.

В теперішній час в МННІ працюють 66 штатних викладачів, з них 11

професорів (7 - докторів технічних наук), більше 40 кандидатів технічних

наук, доцентів.

Машинобудівний навчально-науковий інститут здійснює підготовку

фахівців з вищою освітою в широкому спектрі енергетичних,

машинобудівних та екологічних напрямів науки у відповідності з освітньо-

професійними програмами підготовки бакалаврів та магістрів, проводить

наукові дослідження, є науково-методичним центром, що сприяє

розповсюдженню наукових знань та здійснює культурно-просвітню

діяльність. Інститут готує фахівців за наступними спеціальностями:

“Енергетичне машинобудування”, “Прикладна механіка”, “Річковий та

морський транспорт”, “Суднобудування” та “Теплоенергетика”.

У МННІ створені всі умови для якісного навчання студентів. На

кафедрах розроблені та впроваджуються в начальний процес сучасні

форми та технології навчання, використовуються програмні комплекси

автоматизації проектування, локальні комп’ютерні мережі, мультимедійні

технології.

МННІ має відповідну лабораторну базу (37 лабораторій, 24

спеціалізованих кабінети, а також три комп’ютерні класи), яка дозволяє

закріплювати теоретичні знання студентів, а також проводити науково-

дослідну роботу.
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За останні п’ять років випущено близько 1100

фахівців денної форми навчання та 1000 фахівців

заочної форми. Наші випускники користуються

великим попитом на ринку праці у нас в країні та за

кордоном. МННІ приймає активну участь у

підготовці іноземних студентів, програмах

підвищення кваліфікації та інших формах

міжнародного співробітництва в галузі освіти.

Підрозділами МННІ виконувались науково-дослідні роботи з 50

держбюджетних та 25 госпдоговірних тем. Молодими вченими інституту

за останні п’ять років захищено 15 кандидатських дисертацій.

Підготовлено ряд студентських наукових робіт, які стали переможцями

Всеукраїнського конкурсу студентських робіт.

Наукові дослідження структурних підрозділів Машинобудівного

навчально-наукового інституту відповідають напрямкам наукової

діяльності НУК і забезпечують розв’язання завдань народного

господарства, у першу чергу, проблем енергомашинобудування, екології

та ресурсозбереження.

Директор МННІ, професор

С.І. Сербін
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13 Галузь знань:

Механічна інженерія

131 Спеціальність:

“Прикладна механіка”

Освітні програми:

- технології машинобудування;

- технології автоматизованого виробництва

Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування здійснює

підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів. На кафедрі працює 14

штатних викладача, з них два доктора технічних наук та 9 кандидатів

технічних наук.

Кафедра готує кваліфікованих фахівців — технологів та механіків для

промислових і комунальних підприємств господарства. Функціонування

машинобудівних, суднобудівних та ремонтних підприємств неможливе без

спеціалістів з глибокими теоретичними та практичними знаннями з

металообробки та виробництва машин і технічних пристроїв. За усіма

програмами проводиться підготовка спеціалістів для сучасних підприємств,

автоматизованого виробництва, спеціалістів

в області комп’ютерної підготовки

виробництва та систем автоматизованого

проектування технологічних процесів,

технологічного оснащення та інструменту.

За програмою «Технології

машинобудування» студенти отримують

класичну освіту інженерів-технологів,

навчаються розробляти технологічні процеси

виготовлення машин, обладнання та окремих деталей. Унікальність

спеціальності дозволяє випускникам працювати практично в усіх галузях

науки і техніки, в конструкторських і технологічних службах, службах

ремонту і обслуговування обладнання, організації виробництва праці.

За програмою «Технології автоматизованого виробництва» студенти

вивчають таке оснащення, як верстати з числовим програмним керуванням

(ЧПК), роботи, засоби механізації та автоматизації робочих місць тощо.

Крім того, студенти вчяться програмувати верстати для обробки

різноманітних деталей.
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Фахівці технологи та механіки

традиційно є елітою машинобудівної галузі.

Унікальність і універсальність

спеціальності «Прикладна механіка»

дозволяє випускникам успішно працювати

практично в усіх галузях науки і техніки, в

конструкторських і технологічних службах,

службах ремонту і обслуговування

обладнання, в підрозділах організації

виробництва.

На перших двох курсах передбачена

учбово-виробнича практика, яка

закінчується придбанням студентами

робочих професій токаря,

фрезерувальника, шліфувальника. Перші

три курси присвячені поглибленій

конструкторській підготовці і закінчуються

конструкторською практикою на ведучих

підприємствах. На 4 – 5 курсах виконання

курсових проектів і робіт технологічного

профілю здійснюється на підприємствах і в

організаціях машинобудівної галузі за

реальною тематикою.

На всіх етапах навчання передбачено широке використання

обчислювальної техніки. Багато лабораторних та практичних занять

проводяться в комп’ютерних класах з використанням спеціального

програмного забезпечення, сучасних систем CAD/CAM/CAE.

Студенти отримують поглиблену комп’ютерну підготовку в галузі

інформаційних технологій, а також з економіки підприємств та

менеджменту. Чимало уваги приділяється математичному моделюванню

технологічних процесів і технічних систем, міцності та надійності

конструкцій.

Після закінчення університету спеціалісти отримують запрошення на

роботу від ведучих фірм, підприємств і проектних установ України, країн

ближнього та дальнього зарубіжжя.

За додатковою інформацією звертатися:

доцент, кандидат технічних наук

Новошицький Антон Володимирович

E-mail: anton.novoshytskyy@nuos.edu.ua

Тел.: +38 (067) 718 80 06
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13 Галузь знань:

Механічна інженерія

135 Спеціальність:

“Суднобудування”

Освітні програми:

- суднові енергетичні установки та устаткування;

- експлуатація, випробування та монтаж суднових

енергетичних установок

Підготовка фахівців спеціальності 135 «Суднобудування» освітніх

програм «Суднові енергетичні установки та устаткування», «Експлуатація,

випробування та монтаж СЕУ» здійснюється на кафедрі експлуатації

суднових енергетичних установок та теплоенергетики. До складу кафедри

входить 30 осіб – кваліфікованих фахівців, професорів та кандидатів наук у

галузі суднової та стаціонарної енергетики. Кафедра має значну

матеріально-технічну базу, сучасні лабораторії, комп’ютерні класи, дослідні

басейни та тренажерні класи. Кожен рік кафедра випускає 90..100

бакалаврів та 85..95 магістрів. Підготовка здійснюється за широким

спектром спеціальностей та напрямів підготовки пов’язаних з судновою та

стаціонарною енергетикою, експлуатацією суднових енергетичних

установок, менеджментом та аудитом енергетичної галузі.

Фахівці з суднової енергетики спочатку створюють і при побудові судна

встановлюють на ньому «серце судна» (так називають енергетичну

установку), а потім забезпечують грамотну безаварійну її експлуатацію. Ті,

хто працює у цій галузі, отримують гідну заробітну платню.

Одним з основних завдань, які повинен вирішувати бакалавр або магістр

з суднових енергетичних установок є проектування, монтаж та експлуатація

установок конкурентоспроможних на

світовому ринку суден з високою

паливною ефективністю, маневреністю,

надійністю, живучістю та з великим

терміном служби.

Комплекс спеціальних дисциплін, які

викладаються студентам старших курсів,

дає розуміння сучасного стану суднових

енергетичних установок і методів їх
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проектування, готує майбутніх

інженерів-механіків до самостійної

діяльності. До числа таких

дисциплін належать: суднові

двигуни внутрішнього згоряння,

суднові парові та газові турбіни,

суднові котли, суднові енергетичні

За додатковою інформацією звертатися:

доцент, кандидат технічних наук

Чередніченко Олександр Костянтинович

E-mail: oleksandr.cherednichenko@nuos.edu.ua

Тел.: +38 (050) 493 03 30

установки, математичне моделювання СЕУ, комп’ютерне проектування

СЕУ, експлуатація, діагностика і випробування СЕУ та ін.

Під час навчання в університеті студенти проходять практику на

підприємствах і у проектних організаціях, експлуатаційну практику на

суднах морського і річкового флоту.

Перші чотири курси всі студенти,

навчаються за загальними планами.

При подальшому навчанні за

програмою "Суднові енергетичні

установки та устаткування"

проводиться підготовка фахівців з

проектування та побудови дизельних,

газотурбінних та комбінованих

енергетичних установок для проектних

та виробничих підприємств суднобудування та загального

машинобудування як України, так і інших країн.

Після закінчення університету за освітньою програмою «Експлуатація,

випробування та монтаж СЕУ» випускники одночасно з дипломом

магістра отримують диплом вахтового суднового механіка (Постанова

Кабміну № 373 від 5 березня 2007 р.).

Навчальним планом програми «Експлуатація, випробування та монтаж

СЕУ» передбачається набуття кожним студентом плавального цензу

(шість місяців) на суднах закордонного плавання. Робота на першій

посаді, яку обіймають на судні наші випускники, а це посада вахтового

механіка, передбачає оплату двох тисяч доларів на місяць.
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14 Галузь знань:

Електрична інженерія

142 Спеціальність:

“Енергетичне машинобудування”

Освітня програма:

- двигуни внутрішнього згоряння

Запрошуємо Вас на навчання за однією з найперспективніших освітніх

програм «Двигуни внутрішнього згоряння»!

Кафедра Двигуни внутрішнього згоряння, установки та технічна

експлуатація Машинобудівного навчально-наукового інституту НУК є одною

з найстаріших кафедр університету та готує фахівців, які здатні

проектувати, виготовляти, експлуатувати та ремонтувати на сучасному рівні

весь спектр двигунів внутрішнього згоряння та енергетичного обладнання

для забезпечення функціонування енергетичних установок різного

призначення: автомобільних, авіаційних, тепловозних, стаціонарних та

суднових. Ці двигуни та енергетичні установки на їх основі

використовуються у різних галузях народного господарства України та по

всьому світу.

Кафедра підтримує тісні ділові стосунки з провідними двигунобудівними

фірмами, такими як MAN B&W, SKL, MTU, Detroit Diesel, Rotax Bombardier,

Cummins Engines Inc, що дає змогу отримувати інформацію про новітні

досягнення у галузі двигунобудування та ліцензовані програмні продукти

щодо конструкції, експлуатації та ремонту двигунів.

Підготовка фахівців за програмою «Двигуни внутрішнього згоряння»

передбачає глибоке вивчення студентами не тільки теорії, основ

проектування, конструкції, експлуатації, ремонту та обслуговування сучасних

сучасних двигунів внутрішнього згоряння з

використанням сучасних комп’ютерних

технологій, але й здобуття практичних

навичок у галузі двигунів внутрішнього

згоряння, що дає змогу випускникам

отримати престижні робочі місця з

достойною оплатою праці не тільки в

Україні, але й закордоном.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів

та магістрів, а також кандидатів та докторів

технічних наук.
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За додатковою інформацією звертатися:

доцент, кандидат технічних наук

Проскурін Аркадій Юрійович

E-mail: arkadii.proskurin@nuos.edu.ua

Тел.: +38 (093) 204 80 26

У складі кафедри висококваліфіковані

викладачі, які мають великий досвід

викладацької та наукової роботи, серед

яких доктор технічних наук, два професори

та п’ять доцентів кандидатів технічних наук.

Кафедра має кілька учбових та науково-

дослідних лабораторій, спеціалізовані

навчальні класи, де відбувається читання

лекцій, проводяться практичні та лабораторні заняття.

В останні роки в курсах лекцій та на практичних і лабораторних заняттях

багато уваги приділяється вивченню сучасних автомобільних двигунів таких

відомих фірм, як БМВ, Мерседес, Ауді, Тойота, Міцубиши, а також

тепловозних, стаціонарних та суднових двигунів MAN B&W, Sulzer, Wartsila,

Caterpillar та інших. Студенти опановують основи виробництва та

застосування нових видів палив у двигунах, новітні технічні та організаційні

засоби покращення екологічних показників двигунів.

Приділяється багато уваги вивченню

питань експлуатації, діагностики,

обслуговування та ремонту сучасних

імпортних двигунів та систем легкових і

вантажних автомобілів, які

використовуються в Україні та за її межами.

На кафедрі створені умови для залучення

студентів старших курсів до наукової роботи.

Випускники працюють як на державних підприємствах

двигунобудування та машинобудування, так і на приватних середніх і

малих підприємствах з виробництва, ремонту та обслуговування двигунів,

устаткування для енергетичних установок. Крім того випускники працюють

на теплових і атомних електричних станціях, на підприємствах з ремонту

та обслуговування двигунів сільськогосподарських машин і механізмів,

підприємствах комунальної енергетики та інших сферах господарства.

Колектив кафедри Двигуни внутрішнього згоряння, установки та

технічна експлуатація буде радий вітати Вас серед студентів нашої

спеціальності.
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14 Галузь знань:

Електрична інженерія

142 Спеціальність:

“Енергетичне машинобудування”

Освітні програми:

- турбіни;

- газотурбінні установки та компресорні станції

За даними програмами кафедрою турбін здійснюється підготовка

бакалаврів та магістрів. Навчання ведеться за денною та заочною

формами.

Високий рівень освіти забезпечується науково-педагогічними кадрами

вищої кваліфікації (100 % викладачів кафедри турбін мають науковий

ступінь доктора або кандидата технічних наук) та необхідною матеріально-

технічною базою. За період свого існування (починаючи з 1963 р.)

кафедрою підготовлено більше 2,5 тисяч фахівців даного напряму.

Газотурбобудування – одна з найбільш наукоємних та престижних для

України галузей промисловості, продукція якої реально конкурує з

продукцією провідних країн світу, а за рядом показників і перевищує їх.

Ми пишаємося найсучаснішими високоефективними двигунами для

газотранспортних систем, великої енергетики, установками суднового та

корабельного призначення одного з європейських лідерів турбобудування

НВКГ “Зоря”-“Машпроект” (м. Миколаїв), де сьогодні працює більше 12

тисяч робітників.

Фахівців для цього комплексу, для галузі турбобудування,

газокомпресорних станцій, для інших машинобудівних та енергетичних

організацій, які здатні професійно розв’язувати задачі розробки,

виробництва та експлуатації теплових двигунів, енергетичного устаткування
широкого призначення, здійснювати

інформаційну та маркетингову підтримку

життєвого циклу складних технічних

систем в різних галузях господарства, і

готують на кафедрі турбін.

Для того, щоб конкурувати з

провідними фірмами світу на стадії

проектування та виробництва двигунів

потрібно широко використовувати

передові IT-технології.
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За додатковою інформацією звертатися:

доцент, кандидат технічних наук

Патлайчук Володимир Миколайович

E-mail: volodymyr.patlaichuk@nuos.edu.ua

Тел.: +38 (097) 687 54 14

Саме тому навчання за програмами “Турбіни” та ”Газотурбінні установки

і компресорні станції” передбачає глибоке оволодіння сучасними

системами тривимірного автоматизованого проектування, комп’ютерної

графіки, обчислювальної гідродинаміки (комплекси CFD), мовами

програмування.

Кафедра турбін має потужні та сучасні комп’ютерні системи та мережі,

засновані на кластерній організації та процедурах паралельних обчислень,

що дозволяє проводити унікальні розрахунки робочих процесів в основних

елементах газотурбінних двигунів. Сучасні ліцензовані програмні продукти

надаються для використання нашими студентами провідними

міжнародними центрами. Випускники, які досконало володіють сучасними

IT-технологіями проектування газотурбінних двигунів та енергетичного

устаткування, знаннями сутності робочих процесів їх елементів, основ

технічної діагностики та експлуатації, екологічних проблем двигунів,

менеджменту, маркетингу, англійської мови цінуються в усьому світі, вони

знаходять високооплачувану роботу не тільки в Україні, але й в Америці,

Європі та Азії.

На кафедрі турбін тонкощам спеціальності оволодівають також іноземні

студенти, магістри, стажери з Китаю, В’єтнаму, Туркменістану.

Для розв’язання актуальних задач українського турбобудування потрібні

молоді талановиті фахівці, які знайдуть у цій сфері своє покликання.
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14 Галузь знань:

Електрична інженерія

142 Спеціальність:

“Енергетичне машинобудування”

Освітні програми:

- холодильні машини і установки;

- холодильні машини і установки та системи

кондиціювання;

- технології комбінованого виробництва енергії

Фахівці готуються до виробничо-технологічної,

організаційно-управлінської, проектно-конструкторської

та дослідницької діяльності у організаціях різних

галузей, включаючи машинобудування, транспорт,

суднобудування, медицину, торгівлю і харчову

промисловість.

Спеціальна підготовка студентів передбачає

вивчення дисциплін, пов'язаних з проектуванням,

виготовленням, дослідженням, експлуатацією,

сервісним обслуговуванням, маркетингом та

менеджментом систем і установок кондиціювання та

життєзабезпечення, холодильних та компресорних

машин і установок, новітніх тригенераційних технологій

комбінованого виробництва енергії, тепла та холоду, холодильних

технологій переробки та зберігання продуктів харчування.

Після отримання кваліфікації бакалавра при подальшому навчанні

протягом 1 року 4 місяців студенти

одержують ступень магістра, а при

проявлених під час навчання

здібностях до науково-дослідної роботи

мають можливість продовжити

навчання в аспірантурі, підготувати та

захистити дисертаційні роботи й

отримати науковий ступінь кандидата

наук.
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За додатковою інформацією звертатися:

доцент, кандидат технічних наук

Литош Олена Вадимівна

E-mail: olena.lytosh@nuos.edu.ua

Тел.: +38 (096) 747 00 72

Підготовку фахівців здійснює кафедра кондиціювання і рефрижерації,

очолювана професором, доктором технічних наук, заслуженим

винахідником України Радченком М.І.

Наші випускники успішно працюють на підприємствах судно- та

енергомашинобудування, суднах морського флоту, м'ясо-, рибо-, молоко-

та овочекомбінатах, комбінатах дитячого харчування, холодокомбінатах

птахофабриках, пивзаводах, провідних вітчизняних підприємствах та

всесвітньо відомих закордонних фірмах і корпораціях та їх дочірніх

підприємствах в Україні: ПАТ «Завод «Екватор», «НВКГ «Зоря» –

«Машпроект»,«Wadan YardsОkean»(«Океан»), пивзавод «Янтар», ТОВ

«Сандора» – «PepsicоUkraine», ТОВ «Danfoss», ТОВ «Alfa Laval», інших

підприємствах та організаціях України та за кордоном.
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14 Галузь знань:

Електрична інженерія

144 Спеціальність:

“Теплоенергетика”

Освітня програма:

- теплоенергетика

Кафедра експлуатації енергетичних установок та теплоенергетики за

участю кафедри технічної теплофізики і суднових паровиробних установок

готує кваліфікованих фахівців – енергетиків і механіків для промислових та

комунальних підприємств міста, області та країни в цілому. Широкий контакт

з підприємствами, комунальними службами та органами влади дозволяє

забезпечити магістрів з теплоенергетики гідними робочими місцями.

Глибокі знання основних предметів з

проектування та експлуатації теплоенергетичного

обладнання і систем, технічної англійської та

ділової української мов, обчислювальної техніки,

програмування та комп’ютерного проектування,

законодавства України, основ теорії та практики

управління підприємством і маркетингу, екології

та сучасної економіки надаються

висококваліфікованими викладачами на базі

сучасних ефективних методик. За спеціальністю

готуються кваліфіковані фахівці для промислових

підприємств будь-якого профілю: паро-,

газотурбінних та атомних електростанцій;

теплових та атомних теплоелектроцентралей,

насосних та компресорних станцій,

котельних установок, підприємств систем

розподілу енергії, електричних та теплових

мереж, газо- та продуктопроводів,

водопровідних та каналізаційних мереж.

Ведеться підготовка фахівців для

енергетичних підприємств місцевого рівня

(невеликі дизельні і газотурбінні станції,

районні котельні та бойлерні, малі

гідроелектростанції, вітрові, біогазові та інші
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За додатковою інформацією звертатися:

Семенов Микола Миколайович

E-mail: mykola.semenov@nuos.edu.ua

Тел.: +38 (093) 198 31 29

станції та їх мережі), які

забезпечують теплом та

електроенергією невеликі міста,

села та інші населені пункти; для

підприємств водоканалів,

теплових, газових і електричних

мереж та інших комунальних

служб. Готуються фахівці з

впровадження державної

політики енергозбереження. На

Україні функціонує Державний

комітет і комісії місцевих рад з

енергозбереження, на підприємствах створюються і працюють відділи, що

займаються питаннями енергетичного аудиту та енергозбереження. Для

таких організацій теж призначені випускники даної спеціальності.

Студенти спеціальності «Теплоенергетика» отримують знання про стан

енергетики за кордоном, про найбільш сучасне економічне та

екологобезпечне обладнання, його проектування і експлуатацію. Лекції та

практичні заняття ведуться з позиції енергозбереження та захисту

навколишнього середовища.

На спеціальність «Теплоенергетика» здійснюється прийом як на місця

державного замовлення, так і за контрактною формою навчання.
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27 Галузь знань:

Транспорт

271 Спеціальність:

“Річковий та морський транспорт”

Спеціалізація:

271.02 Управління судновими технічними системами 

та комплексами

Кафедра експлуатації

суднових енергетичних

установок та теплоенергетики

має 20-річний досвід з

підготовки суднових механіків.

З 2015 року кафедра здійснює

набір студентів з

тривалістю навчання 4 роки за рівнем «бакалавр» на освітню програму

«Управління судновими технічними системами і комплексами»

(попередня назва «Експлуатація суднових енергетичних установок»).

Після 4-х років навчання випускник одержує диплом бакалавра,

робочий диплом міжнародного зразка та всі необхідні документи для

роботи вахтовим механіком на суднах.

Навчальний план відповідає Міжнародній конвенції про підготовку і

дипломування моряків та несення вахти та Закону України «Про вищу

освіту».

До компетенції бакалавра суднової енергетики відноситься:

• Організація безпечної роботи та технічного обслуговування суднових

машин, механізмів і обладнання;
• Організація та контроль несення

ходових і стоянкових машинних

вахт;

• Контроль виконання робіт, які

проводяться судновими й

береговими фахівцями по

технічному обслуговуванню та

ремонту суднових технічних

засобів.
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За додатковою інформацією звертатися:

доцент, кандидат технічних наук

Личко Богдан Михайлович

E-mail: bogdan.lychko@nuos.edu.ua

Тел.: +38 (093) 607 49 29

Особливості підготовки бакалаврів за програмою

«Управління судновими технічними системами і комплексами»

• Протягом перших трьох років навчання практична підготовка

майбутніх вахтових механіків становить 52 тижні:

- на судноремонтних, суднобудівних заводах, в майстернях по

ремонту суднових технічних засобів - 10 тижнів;

- у навчальних і наукових лабораторіях, спеціалізованих

комп’ютерних залах (тренажерна підготовка), дослідному басейні і

майстернях університету - 16 тижнів;

- на діючих цивільних суднах, переважно закордонного плавання, у

складі машинної команди - 26 тижнів.

• Неперервне вивчення англійської мови за загальним і професійним

спрямуванням протягом 7 семестрів за розкладом у обсязі 345 годин.

Передбачається додаткове, факультативне, вивчення англійської мови у

обсязі 612 годин.

Випускник ступеня “бакалавр” підготовлений до роботи на водному

транспорті, на судноремонтних і суднобудівних заводах та інших

підприємствах. Він може займати первинні посади: четвертий, третій

механік, технік-конструктор, технік-технолог, теплотехнік тощо.

Суднові механіки – одні із

найбільш зажаданих фахівців на

флоті. Їх заробітна платня за

місяць на суднах закордонного

плавання складає:

4-й механік 2800...3000 доларів;

3-й механік 3100...3500 доларів;

2-й механік 4700...5000 доларів;

старший механік від 6000

доларів.



НУК імені адмірала Макарова18

Студенти МННІ, як і всі студенти університету, отримують якісну освіту,

що відповідає найвищим міжнародним стандартам.

Наші студенти - активні учасники проекту «Студентська республіка

НУК» та його складових – студентського парламенту та студентського

профспілкового комітету.

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Студентський парламент НУК

представляє інтереси студентів на

міському, обласному та Всеукраїнському

рівні, має своїх делегатів в студентській

раді при міському голові, обласній

молодіжній колегії та є колективним

членом Української Асоціації

Студентського Самоврядування.

У МННІ створені всі умови для

навчання та дозвілля студентів.

Відпочинок в розташованому на узбережжі

Чорного моря таборі «Корабел» та

снігових Карпатах, можливість заняття

багатьма видами спорту в спортивному клубі НУК, культурні та масові

заході, доброзичливе ставлення з боку викладачів та адміністрації

створюють для студентів МННІ НУК незабутню та творчу атмосферу.

Студенти МННІ приймають активну участь у державних наукових

конкурсах, олімпіадах, стають переможцями Всеукраїнських конкурсів

наукових робіт з різних напрямків. Інститут щорічно проводить декілька

міжнародних науково-технічних конференцій, в тому числі і для студентів,

аспірантів, молодих науковців та спеціалістів. Студенти поєднують

навчання та активний відпочинок, мають можливість проявити свої творчі

здібності в культурних центрах університету, студентському телебаченні

«НУК ТВ», командах КВК та клубі інтелектуальних ігор.
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Ваш фах пов’язаний з машинобудуванням, матеріалообробкою,

енергетикою, морською технікою, експлуатацією, обслуговуванням та

ремонтом автомобілів і двигунів, транспортом і транспортною

інфраструктурою?

Ви отримали професійну освіту, але бажаєте розширити свої знання та

підвищити їх якість?

Ми забезпечуємо підготовку фахівців за спеціальностями, які так

необхідні у реальному житті!

Машинобудівний навчально - науковий інститут надає Вам можливість

отримати вищу освіту, переважно на держбюджетній основі, за

скороченим терміном навчання, тобто одержати ступінь бакалавра за 2

роки денної форми і за 2,5 роки заочної форми навчання з подальшою

можливістю здобуття ступеня магістр на держбюджетній основі за 1 рік 4

місяця.

Галузі підготовки: механічна інженерія, електрична інженерія,

транспорт.

МОЛОДШІ СПЕЦІАЛІСТИ !



НАГОРОДИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

м. Миколаїв, вул. Кузнецька

(Скороходова), 5,

тел/факс: (0512) 47-94-74, 47-64-27

Internet-сторінка: www.nuos.edu.ua;

е-mail: PK_NUK@nuos.edu.ua


