
    

Підготовка фахівців здійснюється: 
– за ступенями «бакалавр», «ма-

гістр», «доктор філософії»; 
– за державним замовленням та за 

кошти фізичних і юридичних осіб; 
– за денною та заочною формами 

навчання. 
 
Чому я обираю Кораблебудівний 

навчально-науковий інститут? 

Кораблебудівний навчально-
науковий інститут НУК – єдиний в 
Україні інститут з підготовки інже-
нерів для суднобудівної галузі, який 
має повний цикл навчання – бакалав-
ріат, магістратуру, аспірантуру і док-
торантуру. 

КННІ сьогодні – це інститут з но-
вітніми комп'ютерними та інновацій-
ними технологіями навчання, уніка-
льною в Україні лабораторною ба-
зою, висококваліфікованими викла-
дачами, який гарантує високоякісну 
фахову підготовку, працевлаштуван-
ня в Україні та за її межами, цікаве і 
насичене подіями студентське життя. 
Іногородні і іноземні студенти забез-
печуються комфортабельним гурто-
житком готельного типу на весь пе-
ріод навчання. Кораблебудівний на-
вчально-науковий інститут – це гід-
ний вибір! 

 
Контакти:  

   директор Кораблебудівного навчально-
наукового інституту, 
Бондаренко Олександр Валентинович – 
0982441295 

заст. директора з виховної роботи,  
керівник  групи приймальної комісії КННІ,  
Шарун Григорій Васильович – 0681159962 
e-mail: grygorii.sharun@nuos.edu.ua 

Перелік конкурсних предметів сертифі-
ката, які будуть зараховуватися при 
вступі на спеціальність: 
– українська мова та література; 
– математика; 
– іноземна мова АБО фізика. 

Адреса інституту: 
54025, м. Миколаїв, 

просп. Героїв України, 9, ауд. 306 
e-mail: grygorii.sharun@nuos.edu.ua 

Адреса приймальної комісії: 
54010, м. Миколаїв, 

просп. Центральний, 3, к. 226 
Телефон: (0512) 47-97-47 
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"Міжнародна технічна інформація  
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ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ! 
Мрієте здобути якісну освіту? 

Кораблебудівний навчально-
науковий інститут (КННІ) здійснить 
вашу мрію! 

Ми проводимо підготовку фахівців 
за спеціальністю „Суднобудування”, 
спеціалізаціями (освітніми програ-
мами): "Кораблі та океанотехніка", 
"Суднокорпусобудування", "Суднові 
машини та механізми", "Міжнаро-
дна технічна інформація у морській 
діяльності"," Яхтинг та малі суд-
на", "Кораблебудування". 

Область професійної діяльності 
фахівців даної спеціальності вклю-
чає: 

– створення військових кораблів, 
морських та річкових суден; 

– технічне обслуговування і ре-
монт суден, машин, механізмів та 
інших технічних засобів, які забезпе-
чують функціонування і використан-
ня морської техніки; 

– створення морських плавучих спо-
руд, підводних засобів освоєння океану 
та інших засобів океанотехніки; 

– технологія побудови, ремонту та 
реновації суден; 

– проектування та монтаж судно-
вих машин і механізмів; 

– інформаційна комунікація у мор-
ській діяльності; 

– яхтинг та малотоннажне судно-
будування; 

 – проектування, побудова та ре-
монт військових кораблів. 

Характеристика інституту 
На 7 кафедрах Кораблебудівного 

навчально-наукового інституту пра-
цює висококваліфікований професор-
сько-викладацький склад, серед якого 
лауреати Державної премії, заслужені 
діячі науки i техніки України. Для 
вирішення складних наукових про-
блем до складу інституту входить 
НДІ «Аерогідродинаміка, міцність і 
проектування суден та технічних за-
собів освоєння океану», в якому пра-
цюють провідні вчені, докторанти, 
аспіранти, магістранти та студенти. 

Аудиторії, навчальні та науково-
дослідні лабораторії інституту осна-
щені сучасним обладнанням, обчис-
лювальною технікою з ліцензованим 
програмним забезпеченням.   Конку-
рентоспроможність випускників ін-
ституту забезпечується високою фахо-
вою підготовкою, освоєнням новітніх 
інформаційних технологій, вивченням 
сучасних CAD/CAM/CAE-систем типу 
AVEVA MARINE, FORAN, 
SolidWorks, Rhinoceros, MaxSurf, 
FlowVision та іноземних мов, прове-

денням практик та стажувань на суд-
нобудівних, проектно-конструкторсь-
ких та науково-дослідних підприємст-
вах України та інших країн світу. 
Тільки за останні 10 років більше 50 
випускників Кораблебудівного на-
вчально-наукового інституту успіш-
но працевлаштувались у таких краї-
нах світу як: Китай, Норвегія, Нідер-
ланди Об’єднані Арабські Емірати, 
Польща, Туреччина, США, Південна 
Корея, Японія, Катар тощо. 

Випускники нашого інституту ма-
ють можливість працювати не тільки 
в суднобудівній, але і в суміжних га-
лузях. 

З 2016 року започатковано прохо-
дження практики на суднобудівних 
підприємствах Європи, Японії тощо. 
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