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Ефективні практики підвищення якості підготовки 
молодих кадрів для забезпечення нормального 
функціонування галузі 

ДУАЛЬНА КОРАБЕЛЬНА ОСВІТА

У НОВІЙ РЕАЛЬНОСТІ



Інститут Новітньої корабельної інженерії НКІ

Міжнародно визнані 
інноваційні СКБ та 
науково-виробничі 

підприємства України 

Світові лідери в галузі 
автоматизації проектно-

конструкторського 
забезпечення судно- та  

кораблебудування
Лідер корабельної освіти України (СРСР)

Освіта в галузі корабельної інженерії вимагає кооперації а не конкуренції!



ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

«Розробка спеціалізованих мультимедійних курсів 

ТЦ НДІ НКІ НУК з тематики новітньої корабельної інженерії 

для забезпечення безперервної дистанційної освіти 

кадрів галузі, факультативних занять студентів та їх 

самостійного вивчення вимог роботодавців»
в умовах карантину COVID-19 та після його закінчення

Виконавці цільової розробки за програмою

1. СКБ ТОВ “Марін Дизайн Інжиніринг Миколаїв” (MDEM),

2. СКБ ТОВ “C-Job Nikolayev ” (CJN),

3. НВТОВ Група компаній АМИКО (ТОВ «АМІКО Ойл»),

4. Інститут Новітньої корабельної інженерії НУК (НКІ).

Передумови та діяльність ТЦ НКІ НУК до початку пандемії 
COVID-19 

Позитивні факти діяльності ТЦ НКІ НУК у попередні роки:

1. За шість років спеціалізовані курси та тренінги пройшли понад

100 студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації;

2. Практично усі випускники курсів з новітньої корабельної

інженерії працевлаштовані в Україні та/або за кордоном;

3. Більшість сертифікованих випускників ТЦ НКІ НУК

продемонстрували швидке кар’єрне зростання в Україні та за

кордоном;

4. Вибіркові приклади навчального процесу ТЦ НКІ НУК та його

методичного забезпечення проілюстровані у наступних

ілюстраціях.



Але структура, апаратне та програмне, а також методичне забезпечення ТЦ НКІ НУК орієнтоване на

проведення навчального процесу виключно в приміщеннях (класах і лабораторіях) тренінг центру, що

ускладнило, а після введення карантину практично унеможливило проведення заключних стадій

підготовки, а саме виконання лабораторного практикуму і курсового проектування та виконання випускної

роботи з використанням ліцензійних програмних та апаратних засобів провідних розробників інформаційного

забезпечення та автоматизації підприємств світового суднобудування (AVEVA-Marine, CADMATIC, Schneider

Electric), а також базових know-how проектно-конструкторських компаній MDEM, C-Job Nikolayev та AMICO.



Зміна схеми роботи ТЦ НКІ НУК у пост COVID-19 період. 

Структура, апаратне та програмне, а також методичне забезпечення ТЦ НКІ НУК переорієнтовано на проведення 
навчального процесу виключно дистанційно із забезпеченням можливості проведення заключних стадій 
підготовки, а саме виконання лабораторного практикуму і курсового проектування та виконання випускної 
роботи безпосередньо з використанням ліцензійних програмних пакетах провідних розробників сучасних 
корабельних CAD/CAM/CAE світового рівня – AVEVA-E3D, CADMATIC, Schneider Electric, а також базових know-how
проектно-конструкторських команд компаній MDEM, C-Job Nikolayev та AMICO™.



• Подальше об'єднання зусиль та знань НУК та провідних проектних бюро в підготовці спеціалістів в галузі
корабельної інженерії;

• Висока конкурентоспроможність випускників НУК, забезпечення їх швидкого кар'єрного росту, ранній початок
професійної діяльності;

• Забезпечення нових робочих місць національного та інших ринків труда суднобудування
висококваліфікованими кадрами;

• Підвищення рівня професорсько-викладацького складу НУК, впровадження безперервної дистанційної освіти; 

• Зростання контингенту іноземних студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації за рахунок сучасних
форм безперервної освіти та інше. 

Очікувані
результати
проекту



+ Інститут Новітньої корабельної інженерії НКІ НУК

Ринок праці в 
суднобудуванні 

України 
(MDEM, CJN, Океан, 
ЧСЗ, НІБУЛОН, тощо)

Ринки праці 
кораблебудування 

Європи, (Нідерланди, 
Німеччина, Польща, 
Норвегія, Болгарія, 

Греція, Франція, Італія, 
Хорватія, тощо), Азії 

(Сінгапур, Китай, ОАЕ, 
Катар, тощо) та 
Америки (США, 

Канада, Бразилія, 
тощо).

Оберт висококваліфікованих кадрів та знань (ноу-хау) з корабельної інженерії на світових ринках праці

Випускники НУК – бакалаври, магістр, PhD

Випускники курсів підвищення кваліфікації



Замовники
«Сі-Джоб Миколаїв» 
корабельні та СКБ з 

Європи, (Нідерланди, 
Польща, Норвегія, 

Франція, тощо), Азії 
(Китай, ОАЕ, Катар) та 

Америки (США, Канада).



Спасибо за внимание!

BLUE CAREER

Юрій ЖУКОВ
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор 

ДУАЛЬНА КОРАБЕЛЬНА ОСВІТА
У НОВІЙ РЕАЛЬНОСТІ


