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Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

видається
з 1931 року

Херсонській філії
Національного університету
кораблебудування
імені адмірала Макарова –

50 років

У вересні 2017 року виповнилося 50 років з дня заснування
Херсонської філії Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова
Херсонська філія Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова була створена
у 1967 році як вечірня філія всесвітньо
відомого Миколаївського кораблебудівного інституту імені адмірала Макарова.
Її відкриття пов’язано з швидким розвитком суднобудування в Херсоні, що
вимагало висококваліфікованих спеціалістів, перш за все, в сфері будівництва корпусів суден та механічного
виробництва.
Тому легендарний директор
Херсонського суднобудівного заводу
Всеволод Заботін, який підготовці кадрів для підприємства завжди приділяв
величезну увагу, виступив з ініціативою
створення в місті філії Миколаївського
кораблебудівного інституту. Ідея була
підтримана керівництвом області,
Міністерством суднобудівної промисловості та Міністерством вищої та середньої спеціальної освіти.

Символічно, що його першим керівником (за сумісництвом) став директор
Херсонського суднобудівного заводу,
Герой соціалістичної праці, Всеволод
Заботін. Першим деканом було призначено кандидат технічних наук, доцент
Геннадій Величенко.
Під керівництвом Всеволода
Заботіна силами заводу, а також частково Миколаївського кораблебудівного інституту, була створена матеріально-технічна база філії. В результаті до кінця
першого десятиліття свого існування
вона мала 18 навчальних та науково-дослідних лабораторій, чотири кабінети,
спеціалізовані аудиторії. Частина практичних та лабораторних робіт до цього
часу виконується на заводі в виробничих
умовах на діючому обладнанні, що сприяє наближенню навчання до реального
виробництва.
У 1967 році на перший курс філії
було прийнято 150 студентів. Вони

були зараховані на три спеціальності:
«Суднобудування та судноремонт»,
«Технологія та устаткування зварювального виробництва» та «Суднові
силові установки». У наступні роки для

Директор філії
Національного університету кораблебудування
Анатолій Вадимович Ломоносов

16 жовтня 2017

2

Студенти філії завжди присутні на спусках суден на Херсонському суднобудівному заводі

навчання за цими спеціальностями на
перший курс філії щорічно приймалося
по 150…175 студентів, головним чином
з числа працівників Херсонського суднобудівного заводу. Саме випускники
філії завжди складали ядро кадрового
потенціалу даного підприємства, яке
забезпечувало його розвиток.
В період становлення філії великий внесок в організацію навчального
процесу внесли його перші викладачі
та співробітники – кандидати технічних наук, доценти Геннадій Величенко,
Юрій Петропавлов, Віктор Щедролосєв,
Юрій Ломаковський, Володимир
Горячкин, Станіслав Ткаченко, Анатолій
Розмариця, Олександр Єпіфанов,
Анатолій Риков, кандидат фізико-математичних наук, доцент Фарід Зіатдинов,
старші викладачі Володимир Цвіклис,
Галина Величенко, Надія Малая, зав.
бібліотекою Поліна Бояринова тощо.
Приділяючи значну увагу підготовці
фахівців, у навчальному процесі в різні
часи брали участь керівники та провідні
спеціалісти Херсонського суднобудівного заводу – директор Всеволод Заботін,
головний інженер, лауреат Державної
премії УССР та премії Ради Міністрів
СРСР Федір Багненко, директор заводу
Володимир Волков, заступник директора Валерій Войтенко, головний зварювальник Богдан Ґудзь та інші.
У 1987 році директором філії був
призначений Анатолій Ломоносов. З цього часу у філії почалися кардинальні зміни і вона вийшла на новий етап свого
розвитку.
На початку 1988 року Міністерством
вищої та середньої спеціальної освіти та
Міністерством суднобудівної промисловості при Херсонському суднобудівному
виробничому об’єднанні був створений
один з перших в СРСР Навчально-

науково-виробничий комплекс. Його
основною метою стало підвищення
якості підготовки та перепідготовки кадрів шляхом максимального наближення
навчального процесу до потреб виробни-

цтва, інтеграції науково-педагогічного та
навчально-допоміжного складу, а також
колективного використання матеріально-технічної бази.
До складу Навчально-науковов и р о б н и ч о г о ко м п л е к с у к р і м
Херсонської філії увійшли базовий
вуз – Миколаївський кораблебудівний
інститут, а також Херсонський судномеханічний технікум і професійно-технічне училище № 5. Таким чином, він
об’єднав усі навчальні заклади, що здійснювали підготовку та перепідготовку
кадрів для Херсонського суднобудівного
виробничого об’єднання, а також інших
підприємств та організацій суднобудівної промисловості Херсона.
Незважаючи на те, що Херсонська
філія була створена як вечірній вищий
навчальний заклад суднобудівного
профілю, з 1988 року вона розпочала
підготовку студентів і за денною формою навчання. Перші два роки студенти навчилися у м. Херсоні, а потім
продовжували освіту в базовому ВНЗ

Студенти філії на виробничій практиці
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в Миколаєві. Навчання здійснювалося
за п’ятьма спеціальностями.
З 1996 році було прийнято рішення
навчати студентів з першого до останнього курсу в м. Херсоні. Підставою для
цього стали суттєве посилення викладацького корпусу філії, організація використання лабораторного та виробничого обладнання суднобудівних та інших
підприємств, розробка та впровадження
новітніх методів управління навчальним
процесом. Число спеціальностей у філії збільшилось до дев’яти. Вони були
зорієнтовані не тільки на потреби суднобудування, а й забезпечували кадрами підприємства, установи та заклади
інших галузей економіки.
У наступному році філія вперше
в Херсоні розпочала прийом випускників технікумів та морських навчальних
закладів на другий і третій курси для
навчання за інтегрованими планами.
У цьому ж 1997 році вперше численність студентів філії, які навчалися за
денною формою, перевищила кількість
студентів-заочников. Філія заявила про
себе як повноцінний вищий навчальний заклад і зайняла своє місце серед
інших вишів Херсонщини. Її студенти
та викладачі беруть активну участь у науковому, суспільному, культурному та
спортивному житті міста.
За час с початку заснування філія пройшла шлях від вузькоспеціалізованого вечірнього навчального закладу до сучасного
потужного структурного підрозділу одного з провідних університетів України. За
роки свого існування філією підготовлено
більше 11,5 тисяч фахівців з вищою освітою. Серед них директори Херсонського
держаного заводу «Паллада» різних років Віктор Д’яченко, Василь Прудивус,
Валерій Маломан; генеральний директор
ПАТ «Смарт-Мерітайм Груп» Василь
Федін; директор верфі Херсонського суднобудівного заводу Олег Федак; директор
по маркетингу ПАТ «Смарт-Мерітайм
Груп» Віктор Трубач; заступники директора Херсонського суднобудівного заводу різних років Володимир Антипенко,
Леонід Полівко, Василь Філіпьєв; генеральний директор ТОВ «Вторресурси»
Володимир Боєв; голова правління ПАТ
«Проторус» В’ячеслав Босакевич; заступник директора Публічного акціонерного
товариства «Енергопостачальна компанія
«Херсонобленерго»» Роман Червінський;
директор Херсонського інституту
«Міжрегіональна Академія управління
персоналом» Сергій Діденко; президент
Чорноморської штаб-квартири Міжнародної
академії інформатизації, офіційний представник Академії в ООН Віктор Кот. Серед
випускників чимало начальників цехів,
відділів, керівників служб виробничих та
проектних організацій, вчених.
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Присвячування у студенти починається з вручення директором філії Ломоносовим А.В.
представникам першокурсників студентського квитка та залікової книжки

День Європи – наше свято

Радість перемоги в «Битві факультетів» («Cтудентському дебюті» )
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Привітання колективу Херсонської філії Національного університету
кораблебудування ім. адм. Макарова з нагоди 50-річчя
Шановні колеги, студенти, викладачі!

Цей ювілей — ще одна приємна нагода відзначити Ваш високий професіоналізм, інноваційні підходи та самовіддану працю. Довгий і славний шлях
розвитку, високі показники в підготовці
кваліфікованих кадрів для Української
держави й багатьох держав світу, вагомі
досягнення в методичній, педагогічній,
навчально-виховній, науково-дослідницькій діяльності є міцною запорукою
подальшого розвитку Херсонської філії
НУК.
Нехай і надалі ваша праця приносить користь рідному краю, щедро розкриваються перед вами таємниці науки!

Зичу великого натхнення, наснаги,
невтомного прагнення до пізнання та
успіхів у Вашій роботі! Переконливих
Вам здобутків, а випускникам — добрими справами зміцнювати і підтримувати
авторитет і славу навчального закладу
в ім’я України
Хай у Вашому колективі завжди панує злагода, взаєморозуміння і творча
атмосфера. Зичу Вам і всім Вашим колегам довголіття, процвітання, творчих
злетів на благо нашої держави.

Шановні колеги!
Щиро вітаю професорів, викладачів, студентів усіх співробітників філії з визначною подією – 50-річчям від
дня її заснування. Упродовж цих років
навчальний заклад підготував понад
11 тисяч висококваліфікованих спеціалістів, сформувавши разом з базовим
університетом інженерно-технічну еліту
міста Херсона.

Сьогодні фахівці, підготовлені
у Херсонській філії Національного
університету кораблебудування, успішно працюють у всіх сферах народного
господарства, впроваджуючи у життя
набуті знання, генеруючи сучасні ідеї,
підтверджуючи своїми знаннями, моральністю, культурою й сумлінням високоякісну марку свого закладу.

Щира подяка всьому колективу за
те, що у нелегких умовах сьогодення Ви
самовіддано продовжуєте почесну справу виховання молоді та сприяєте становленню високоосвіченого покоління.
Зичу великого натхнення, наснаги,
невтомного прагнення до пізнання та
успіхів у вашій роботі!

Шановний Анатолію Вадимовичу!
З нагоди 50-річчя від дня заснування Херсонської філії Національного
університету кораблебудування імені
адмірала Макарова прийміть найщиріші вітання від керівництва та колективу Херсонського державного заводу
«Палада»!
Розпочавши свій шлях у 1967 році
як вечірній вищий навчальний заклад
суднобудівного профілю, Херсонська
філія за 50 років перетворилася на сучасний вищій навчальний заклад з повним циклом навчання.
За час свого існування філія підготувала близько 12 тисяч висококва-

ліфікованих спеціалістів: інженерів,
програмістів, економістів та бакалаврів з відповідних напрямів підготовки.
Багато з її випускників вписали славетну
сторінку в історію вітчизняного та світового суднобудування.
Окремо хочеться відзначити їх неоціненний внесок у становлення і розвиток Херсонського державного заводу
«Паллада», за всю історію якого побудовано понад 90 плавучих доків різного
призначення і вантажопідйомності. І всі
вони до сих пір успішно експлуатуються
в багатьох країнах світу.
Завдяки самовідданості, наполегливості та високопрофесійності колективу

філії, ви з успіхом подолали труднощі
в роки становлення незалежної держави
України та продовжуєте впевнено рухатись вперед. Нехай історичний шлях
вашого навчального закладу і надалі
буде таким же значним і яскравим.
Бажаємо Вам та очолюваному Вами
колективу міцного здоров’я, реалізації
всіх задумів та благополуччя Вашим
родинам.
Хай кожен вітер стане попутним!

Шановні вчені, викладачі, науковопедагогічні працівники, молоді
науковці та студенти!
Прийміть щирі вітання з ювілеєм!50
років — це перше підведення підсумків,
час закріплення успіхів і активного руху
вперед до нових цілей.
Кожного року Ваш навчальний заклад гостинно відкриває двері здібній
та талановитій молоді, яка мріє здобути
найпочеснішу і найблагороднішу із професій — вихователя та вчителя початкових класів.
Випускники вашого університету
з гордістю несуть знання й культуру, до-

броту й людяність, щирість і натхнення
своїм вихованцям та учням. Саме вони
формують найбільше багатство суспільства — людину.
Висловлюю глибоку вдячність людям, чиїми зусиллями і творчою працею
створювався авторитет і сучасний імідж
навчального закладу, усім, хто всю свою
енергію спрямовує сьогодні на формування освіченого, гуманного, компетентного
молодого педагога, який любить свою
Батьківщину, закоханого у професію.
Адже у цей святковий день, хочу
побажати Вашому ВНЗ процвітання на
довгі і щасливі роки!

Зичу викладачам терпіння й наснаги, творчого горіння, радісної праці,
вічної молодості і вдячних учнів, а студентам — світлих думок і чистих сердець, готових сприймати та втілювати
в життя мудрість наставників!
Бажаю всім міцного здоров’я, натхнення, здійснення мрій і задумів.

Щиро вітаю вас із знаменною
подією у житті Університету —
50-ю річницею від дня
заснування філії!
Історія Херсонської філії НУК
ім. адм. Макарова — це гордість
Херсонщини, справжня скарбниця
мудрості і освіченості десятків тисяч
фахівців різних галузей. Колектив викладачів протягом десятиліть зберігає
унікальний науковий потенціал і багаторічні традиції, продовжує давати молоді
освіту вищого ґатунку.
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З щирою повагою,
ректор НУК Сергій Рижков

Народний депутат України
Кремінь Тарас Дмитрович

З повагою
і найкращими побажаннями,
від колективу ХДЗ «Палада»,
директор Маломан В.Ф.

З повагою,
Начальник управління освіти, науки
та молоді Херсонської обласної державної адміністрації
Євген Криницький
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Привітання колективу Херсонської філії Національного університету
кораблебудування ім. адм. Макарова з нагоди 50-річчя
Компанія Смарт Меритайм Груп
вітає керівництво, викладачів та студентів
Херсонської філії у ніверситету
кораблебудування ім. адм. Макарова
з 50 річчям навчального закладу.
Піввіковий ювілей сам по собі серйозна і вагома рекомендація. До неї МКІ
щорічно додає десятки фахівців-суднобудівників, і ми цінуємо вміння і
знання, з якими приходять випуск н и к и ва ш о го ш а н о в н о го ву зу.
Нехай корабельна справа завжди притягує світлі голови, нехай це буде одна з
найпочесніших і затребуваних професій в нашій країні, нехай високу
репутацію МКІ і далі несуть на виробничі майданчики і в конструкторські
бюро міцні професіонали.

Шановні колеги!
Щиро вітаємо професорсько-викладацький колектив та студентів
Херсонської філії НУК ім. адм Макарова
з 50-ю річницею від дня заснування.
В історичному аспекті 50 років
дуже короткий період. Проте він був
насичений бурхливим життям. За цими
швидкоплинними літами криється нелегкий шлях утвердження своїх принципів, пошуків і звершень, зростання

Шановні друзі!
Херсонській філії Національного
університету кораблебудування імені
адмірала Макарова 50 років! За цими
швидкоплинними літами криється нелегкий шлях утвердження своїх принципів, пошуків і звершень. Проте від
покоління до покоління передавалася
естафета педагогічної творчості та наукового пошуку. Відзначення ювілейної
дати навчального закладу – це глибокий
аналіз пройденого шляху, а найголовніше – визначення нових напрямів підготовки студентської молоді, фахівців.
Висловлюю глибоку повагу та із
задоволенням вітаю весь колектив університету з визначним ювілеєм!
У цей святковий день бажаємо молодості душі, твердості духу, нестри-

мності у науковому пошуку, завзяття
у справі виховання молоді, далекоглядності у задумах, нових перемог і вагомих здобутків. Плідних вам успіхів на
ниві вищої освіти, міцного здоров’я,
щастя, радості та добра. Хай у вашому колективі завжди панує злагода,
взаєморозуміння і творча атмосфера.
Сердечно бажаю вам щасливих доріг, оптимізму і віри, здійснення усіх
планів, намірів та сподівань, здоров’я
та удачі, плідної і творчої праці в ім’я
розквіту України! Нехай і надалі ваша
праця приносить користь рідному краю,
щедро розкриваються перед вами таємниці науки!

та примноження здобутків у підготовці
висококваліфікованих кадрів для рідної
України.
Нині ваша філія – одна із провідних
в Україні, яка має досягнення в минулому і сучасному, здійснює великий
вплив на кадровий, інтелектуальний,
науково-технічний та економічний розвиток країни.
Зичимо Вам успіхів у плеканні молодої надії нашої держави. Нехай натх-

нення та жага вашого творчого пошуку
будуть вашими вірними супутниками,
життя багатогранним та плідним, шлях
до професійного зростання – успішним.
Переконливих Вам здобутків в ім’я
українського народу, міцного здоров’я,
довголіття, родинного щастя.

Голова Олешківської міської ради
Дмитро Воронов

З повагою,
колектив Первомайської філії НУК
ім. ад. Макарова

Перемагаємо разом!

Навіть нелегкі часи випробувань на
міцність духу та сили, доблесні захисники України прагнуть отримати мирну
професію! Кафедра «Облік і економічний аналіз» Факультету економіки моря
з великим бажанням прагне допомогти
нашим героям! Тому не дивно, що на
спеціальність 071 «Облік і оподаткування» за спеціалізацією «Облік і аудит за
міжнароднимим стандартами» зараховано учасників бойових дій Каплюченко
Петра Григоровича та Сторчілова
Олексія Леонідовича.
Радо вітаємо Вас у лавах студентів
Факультету економіки моря та бажаємо
успіхів у навчанні!

korablebudivnik.nuos.edu.ua
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Час підводити підсумки
ти і почути відеоролик про
корисні властивості хліба
«Родинний» — ефективний
спосіб презентувати нову
продукцію. Такий відеоролик
створили студентки першого курсу Чамата Анастасія,
Нікішенко Тетяна і Фроленко
Ганна.
Правильно й оригінально розмістити рекламу — також відповідальне завдання.
Свої ідеї щодо розміщення
візуальної реклами хліба
«Родинний» і «Козацький»
представили в презентації
с туд е н т к и п е р ш о го ку рсу Клименко Катерина й
Бучковська Анастасія.
Виділити товар серед
аналогічних, привернути до
цього увагу споживача допоможе цікава, несхожа на інші
упаковка. Ідею «Етикетка
як мистецтво» в своєму рекламному проекті реалізували студентки другого
курсу Гузь Ганна та Гулівата
Оксана. Вони розробили
ескізи зображень для упаковки нового хліба.

Креативно і з душею підійшли до
виконання домашнього завдання студенти 1-го та 2-го курсів по завершенні виїзного практичного заняття на
ТОВ «Миколаївський хлібзавод № 1»,
проведеного д. е. н. Єфімовою Ганною
Вікторівною.
Завданням додому було розробити власні рекламні проекти нового
хліба підприємства — «Родинний»
та «Козацький».
До нової зустрічі на підприємстві
наші студенти підготувались ґрунтовно, порадувавши своїми «свіжими»
і слушними ідеями керівництво підприємства. Рекламні проекти відрізнялися один від одного і за змістом,
і за способом реалізації та вражали широтою охоплення рекламних
можливостей.
Попереду — визначення і нагородження кращих, а зараз пропонуємо
Вашій увазі конкурсні роботи.
Студенти першого курсу Куляндра
Олена й Швець Анастасія запропонували відеоролик з запальною піснею
та танцем, подихом вітру, степом та
кольоровим заходом сонця.

Студенти другого курсу Слепуха
Марина, Мірзаєв Дмитро й Новак
Катерина представили на конкурс
відеоролик про дегустацію хліба
«Родинного», яку вони провели на
вул. Соборній. Чудова ідея познайомити миколаївців з новинкою від
«Миколаївського хлібзаводу № 1» була
не тільки спланована, але й реалізована. Дегустатори відзначали, що хліб
«Родинний» відрізняється особливим
насичений смаком житнього хліба й
неповторним ароматом. А організатори рекламної акції докладно та компетентно розповідали про особливості рецептури та корисні споживчі
якості хліба.
Щоб рекламувати хліб людям, потрібно самим знати його смак. Хліб
ароматний і смачний — дає не тільки
життєві сили, він дає натхнення і настрій. Так народжуються зворушливі
стрічки, в яких пам’ять нас повертає
в дитинство, де хліб пекла бабуся.
Таким же він був смачним, як хліб
«Родинний».
Безперечно, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. А побачиkorablebudivnik.nuos.edu.ua

Візьму у руки ось цю хлібину,
Згадаю бабусині руки робочі…
Я прямо туди, у дитинство порину,
Лиш тільки заплющивши очі;
Ви чуєте цей чистий запах поля?
Духмяні пахощі колосся золотого?
А десь поблизу росла тополя,
Та не вистачає там лиш одного…
Мене, улітку в затінку, як добре!
Повірте, не треба крім цього нічого.
Я п’ю щось свіже і прохолодне
Й бабуся принесла хліба смачного.
Той смак, я гадала, ніхто не відтворить
Аж ось, такий рідний до болю — він!
Наш хлібозавод № 1 його створить
В теплі і любові робочих стін,
Тепер смакуючи хлібом Родинним,
Щоранку пригадую бабусю рідну,
Ви зробили життя моє трохи дитинним,
Тож дякую вам за роботу гідну! ©
Автор рядків — студентка першого
курсу Юрнюк Анастасія.
Ст. викладач кафедри економічної
теорії, к. е. н. С. М. Марущак
Зав. кафедрою економічної
теорії, д. е. н. Г. В. Єфімова
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Наші ювіляри

30 вересня відзначає свій ювілей з нагоди
дня народження та багаторічної сумлінної
праці в МКІ-УДМТУ-НУК спеціаліст кафедри
механіки та конструювання машин Валентина
Андріївна Стоян.

Колись, ще дівчиськом
з блакитними, наче волошки,
очима та пишним волоссям кольору стиглого жита, що вигоріло на сільському сонці, прийшла
Валентина на свою кафедру та
так і залишилася. З того часу чимало води спливло, змінювалися назви кафедри й самого вузу,
але незмінними залишаються її
велике працелюбство, талант
художниці та доброзичливість
до людей і світу.
Без відриву від основної
роботи Валя закінчила машинобудівний факультет. Більшість
викладачів та науковців старшого покоління
досі пам’ятає її каліграфічно ідеально виведені шрифти і цифри формул при оформленні
плакатів кандидатських та докторських дисертацій, які з Валіної легкої руки успішно захищалися завжди з першого разу. Оформлення

всієї методичної літератури, численних навчальних посібників, мініатюрних креслень,
ілюстрацій, робота в приймальній комісії
тощо лежить також на її жіночих плечах. Крім
основного навантаження по кафедрі вона
встигає ще й перетворити і саму кафедру, за
словами одного з її співробітників, у «кафедру
флори і фауни» — саме завдяки її великій
любові кожна стеблинка, листочок та квіточка розквітають і милують око оточуючих.
А ще однокімнатна квартирка з численними
квітами на «сьомому небі» дев’ятиповерхової
«малосімейки» з живописним заходом сонця і видом на турецький берег, буркотливий
чоловік та давні подружки.
Щастя Вам, Валентино
Андріївно, здоров’я та радості,
творчої наснаги, тепла і світла таких, які Ви самі приносите людям!
З ювілеєм!
Колеги та друзі

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ім. адм. МАКАРОВА
оголошує конкурс на заміщення посад
директорів інститутів, завідувачів кафедри, професорів (докторів наук), доцентів
(докторів наук, кандидатів наук), тимчасово зайнятих до проведення конкурсу
по інститутах, факультетах, кафедрах, які будуть вакантними з 1 грудня 2017 року.
КОРАБЛЕБУДІВНИЙ НАВЧАЛЬНОНАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра конструкції та механіки судна
Завідувача кафедри
1,0 ставка
Професора, доктора технічних наук
0,66 ставки
Доцента,кандидата технічних наук
0,6 ставки
Кафедра будівництва та ремонту суден
Завідувача кафедри
1,0 ставка
Професора, доктора технічних наук
0,66 ставки
МАШИНОБУДІВНИЙ НАВЧАЛЬНОНАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
Директора інституту
1,0 ставка
Кафедра інженерної механіки та
технології машинобудування
Професора, доктора технічних наук
0,5 ставки
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА
ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ
Кафедра екологічної хімії
Доцента,кандидата технічних наук
1,0 ставка
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
АВТОМАТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
Директора інституту
1,0 ставка
Кафедра комп’ютеризованих систем управління
Завідувача кафедри
1,0 ставка
Газета
«Кораблебудівник»
Засновник – Трудовий
колектив НУК

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

ПЕРВОМАЙСЬКА ФІЛІЯ НУК
Директора інституту
1,0 ставка
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
та безпеки життєдіяльності
Завідувача кафедри
1,0 ставка
ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ НУК
Кафедра інформаційних технологій
та фізико-математичних наук
Завідувача кафедри
1,0 ставка
Вимоги до кандидатів:
•
наявність наукових публікацій;
•
досвід роботи у ВНЗ IV рівня акредитації;
•
пробна лекція.
Необхідні документи для участі у конкурсі:
•
заява на ім’я ректора (щодо дозволу на участь у конкурсі);
•
копії документів про освіту,
•
список наукових, науково-методичних праць,
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 – С.С. Рижков
Відповідальний за випуск –
І.С. Білюк
Редактор та комп’ютерна верстка –
М.Г. Мозговий
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Газета видається
з вересня 1931 р.
Виходить українською
та російською мовами
Наклад – 4000 прим.

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

