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Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

видається
з 1931 року

ДО ДНЯ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ
Шановні НУКівці!
Щиро вітаємо Вас зі святом –
Днем Гідності та Свободи!
Український народ продемонстрував свою європейськість, гідність і
прагнення до свободи під час революційних подій 2004 року та Революції
Гідності 2013-2014 років. Мільйони
наших співвітчизників рішуче піднялися проти злочинного режиму, який
хотів проігнорувати прагнення українського народу жити вільно і будувати
своє життя на основі європейських демократичних цінностей. У перших лавах борців за нашу свободу були представники молоді. Герої Небесної Сотні
віддали своє життя за честь, свободу
та гідність Української держави.

Щира вдячність і доземний уклін
тим, хто нині зі зброєю в руках охороняє цілісність та незалежність України.
Ми маємо в скрутну хвилину згуртуватися, підтримувати один одного, а особливо допомагати нашим військовим,
які в ході АТО звільняють українську
землю від чужоземних окупантів та
роблять все можливе для відновлення територіальної цілісності України.
Гідний поваги народ, має пам’ятати кожного, хто віддав своє життя за
Свободу, Гідність та Незалежність нашої Держави.
У День Гідності і Свободи та напередодні Дня пам’яті жертв голодоморів схилімо голови в глибокій жалобі
і запалімо свічі в пам`ять про невинно
убієнних Героїв Небесної Сотні та тих

співвітчизників, які загинули голодною смертю, стали жертвами репресій
тоталітарного режиму. Пам`ятаймо
всіх, хто віддав життя за Україну, за
її кращу долю, всіх, хто стояв і стоїть на захисті нашої волі, миру і спокою, на захисті кордонів нашої з Вами
держави. Нам, живим, – взяти уроки
Євромайдану та Революції Гідності,
відстоювати загальнолюдські високоморальні цінності, європейські права
й свободи!
Героям, що полягли за це, –
вічна пам’ять!
Слава Україні!
Борімося і поборемо!
Будуймо гідну та свободну Україну!
Ректорат
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«МУЗЕЙ АТО» в НУК ім.адм. Макарова відкрито!

В понеділок, 23 жовтня 2017 року,
відбулось урочисте відкриття «Музею
АТО» в Національному університеті кораблебудування ім. адм. Макарова, який
було облаштовано за ініціативи Героя
України, командира роти снайперів
79 ДШБ Валерія Чибінєєва. Експозиція
називається “Полум’я Українського
сходу” і складається з двох тематичних залів.

Щонайменше 800 цікавих експонатів нараховує виставка, які показують
події останніх років на передовій. Всі
експонати і речі, які є в музеї, зібрані
волонтерами та військовослужбовцями.
Доторкнутися до історії та побачити
на власні очі військові експонати може
абсолютно кожен бажаючий. Кожен
з експонатів зберігає пам’ять і живу
історію, містить інформацію про події.
Виставка в музеї АТО буде розширю-

ватися — аж до цілковитої Перемоги у війні
з російським агресором.
Сьогоднішня подія — це перший крок
створення музею, експозиція якого буде формуватися поступово й буде
результатом наполегливих кропітких творчих
зусиль учасників АТО,
волонтерів та студентів. Експозиція привертатиме увагу молодого
покоління і вкотре нагадуватиме про ціну свободи
для українців. Необхідно відзначити, що робота по створенню експозицій та підготовці до
відкриття музею лягла на плечі
військових, які облаштовували
музей у свій вільний час.
На урочисте відкриття музею завітали народний депутат України — Тарас
Дмитрович Кремінь,
з а с ту п н и к м і с ь ко го голови, учасник
АТО — Юрій Борисович
Степанець, директор
Новокостянтинівської
загальноосвітньої
ш ко л и Б р ат с ь ко го
р а й о н у — Те тя н а
В а с и л і в н а Б ач и н а ,
тимчасово виконуюча
обов’язки директору
департаменту освіти
і науки при ОДА —
Олена Олександрівна
Удовиченко, бійці, ветерани
АТО та їх рідних, волонтери.
Хвилиною мовчання всі
присутні вшанували пам’ять
всіх загиблих Героїв в російсько-українській війні. Усе це —
наша історія. Зараз — скрутний
час, тому створити таку експозицію — дорогого варте.
Проректор НУК Володимир
Степанович Блінцов
висловив слова подяки
військовим та волонтерам які долучились до
облаштування музею
АТО в Університеті.
Честь перерізати
святкову стрічку випалазасновнику музею —
Валерію Чибінєєву та
доценту НУК, учаснику
АТО — Сергію Копійці.
Дякуємо військово службовцям, воkorablebudivnik.nuos.edu.ua
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лонтерам, які допомагають писати книгу
історії вільної та суверенної України на
тернистому шляху до
її незалежності
Найменше, чим
нація може віддячити
своїм героям — зробити
так, аби їхні світлі імена не пішли у забуття,
а слугували наочним
прикладом для прийдешніх поколінь.
Організатори музею запрошують усіх
н е б а й д уж и х в з я т и
участь у поповненні
нових музейних експозицій. Будь-які артефакти із зони АТО,
речі бійців можна приносити до Університету
(тел. 0971683220, просп. Героїв України, 9
каб. 208).

Екскурсія до «Музею АТО»
мислитися над багатьма сьогоднішніми
подіями на сході країни.
На екскурсію можна записатися за
телефонами:
066–77–289–76;
093–566–22–99 або
097–168–32–20
Екскурсії по виставці проводять засновники музею, бійці АТО, військовослужбовці 79 ДШБ.
11 листопада 2017 року
в Національному університеті кораблебудування ім. адм. Макарова відбулась екскурсія в «Музей АТО» для
військовослужбовців військової частини
А 4465.
Екскурсію проводив один із засновників музею, учасник АТО, прапорщик 79 ДШБ Вадим Татар. Нагадаємо,
що ініціатором створення «Музею
АТО» в НУК ім. адм. Макарова є Герой
України Валерій Чибінєєв, командир
роти снайперів 79 ДШБ, студент нашого
Університету.
На порівняно невеликій території
відвідувачів охоплює моторошне відчуття присутності в АТО, де щойно закінчився запеклий бій. Вояки оглянули експозицію музею, назвавши її емоційною
та вражаючою, а на згадку, залишили
свої враження у Книзі відгуків.
Перша експозиція «Полум’я
Українського сходу»: все почуте й побачене там, змушує кожного з нас заkorablebudivnik.nuos.edu.ua
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Дякуємо волонтерам та усім небайдужим за експонати та
фінансову підтримку Музею АТО в НУК ім. адм. Макарова!

Наталія Капацина

Олександр Рубан

Володимир Бігун

Олександр Васюта

Сергій Резніченко

Юрій Чучко

Олександр Калинюк

Віктор Дацко

Трагедія Сандармоху. Пам’ятаємо…

2 7 - г о ж о в т н я 2 0 1 7 р о к у,
в Україні вшановують 80-ту річницю
“Розстріляного Відродження” — саме
в цей день розпочались масові розстріли
української культурної, наукової та політичної еліти в карельському урочищі
Сандармох.
Восени 1937 року в Карелії радянська влада стратила понад тисячу в’язнів
соловецьких таборів. Серед них було
більше 250 представників української
інтелігенції.

Кожен із загиблих був не тільки
видатним фахівцем у своїй галузі, а й
видатною особистістю, фігурою “ренесансних” масштабів. Серед них —
засновник нового українського театру
Лесь Курбас; один з найталановитіших українських прозаїків — Валер’ян
Підмогильний; Микола Куліш — драматург, громадський і освітній діяч,
газетяр, редактор; Микола Зеров — лідер “неокласиків”, надзвичайно тонкий вчений, поет, перекладач західноєвропейської і античної літератури;
Матвій Яворський — історик, політичний діяч, академік ВУАН; Володимир
Чеховський — український політик,
громадський діяч, прем’єр-міністр УНР,
один із засновників УАПЦ і багато інших. Всі були молоді, в розквіті сил,
в основному 36–50-ти років.
korablebudivnik.nuos.edu.ua

Схиляємо голову у пам’ять понад
1111 осіб, які стали жертвами цього комуністичного злочину, та просимо всіх
гідно вшанувати сотні розстріляних та
закатованих.
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ВІТАННЯ ДО ДНЯ СТУДЕНТА

Шановне студенство!
Прийміть щирі вітання з нагоди
Міжнародного дня студента!
Бажаємо вам творчого натхнення,
невичерпної енергії, здоров’я, мудрості,
наполегливості та впертості на шляху
до обраної професії.
Зі студентської лави починається
довга й наполеглива дорога пошуків,
стверджень і досягнень у науці, мистецтві, культурі. Зі студентства формується українська національна еліта.
Студентство в усі часи посідало
чинне місце в суспільстві, спрямову-

вало свої зусилля на його соціальний,
політичний, культурний розвиток.
Своїм розумом, талантом і працьовитістю Ви підвищуєте престиж нашого
Університету, вносите значний вклад
в його розвиток. Ми завжди пишаємося
вашими здобутками у навчанні, науці,
творчості та спорті, а також поважаємо
вашу активну громадянську позицію
Успіхів вам в оволодінні знаннями!
Хай впродовж життя бажання бути корисними для людей надихає вас на добрі
справи в ім’я процвітання України! Хай
щаслива доля вас не мине, а омріяний

завтрашній день буде свіжим і прекрасним! Пам’ятайте, що важлива не кількість знань, а їхня якість. Адже можна
знати дуже багато, не знаючи найпростішого. Нехай все вдається — і в навчанні,
і в майбутній професії, і в особистому
житті.
Нехай натхнення та впевненість у власних силах ніколи не залишають вас!
Зі святом!
Ректорат

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ім. адм. МАКАРОВА
оголошує конкурс на заміщення посади
директора Первомайського коледжу
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою і мають
стаж роботи на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників не менше 10 років.
Вимоги до кандидатів:
•
наявність наукових публікацій;
•
досвід роботи у ВНЗ IV рівня акредитації.
Необхідні документи для участі у конкурсі:
•
заява про участь у конкурсі;
•
особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром
3х4 см;
•
автобіографія;
•
копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та
вчене звання (за наявності);
•
копія паспорта, засвідчену претендентом;
•
копія трудової книжки;
•
довідка про проходження попереднього (періодичного)
психіатричного огляду;
•
письмова згода на збір та обробку персональних даних.
Газета
«Кораблебудівник»
Засновник – Трудовий
колектив НУК

Розповсюджується
безкоштовно.
Надруковано
ФОП Крюкова О.О.
м. Миколаїв, просп. Центральний, 67

Копії документів, які подаються претендентом (крім
копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи
претендента, Засновником або нотаріально.
Термін подання документів –
місяць від дня опублікування оголошення.
Документи для участі у конкурсі надсилати за адресою:
54025, м. Миколаїв , пр-т Героїв України, 9,
НУК, відділ кадрів.
Тел. для довідок: 42-45-76

Гол. редактор – В.С. Блінцов
Відповідальний за випуск –
О.Л. Гіржева
Редактор та комп’ютерна верстка –
М.Г. Мозговий

korablebudivnik.nuos.edu.ua

Газета видається
з вересня 1931 р.
Виходить українською
та російською мовами
Наклад – 4000 прим.

54025,
м. Миколаїв,
просп. Героїв
України, 9

