
КАФЕДРУ МОРСЬКОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ФАКУЛЬТЕТА  МОРСЬКОЇ  ІНФРАСТРУКТУРИ НУК 

Що має знати абітурієнт обираючи спеціальність  

123 Комп'ютерна інженерія (СКС)? 

«КаПри Медіа» ПРЕДСТАВЛЯЄ: 



То що ж має знати абітурієнт обираючи спеціальність 

Комп’ютерна інженерія? 

Відповідь ці та інші ваші запитання, шановні абітурієнти, спробую надати Вам я,  

завідувач випускаючої кафедри Морського приладобудування  
  

ЖУКОВ Юрій Даниїлович  
  

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор  

Для початку розглянемо загальні запитання стосовно спеціальності: 

 Що треба вивчити щоб стати спеціалістом? 

 Де можливо працювати після отримання цієї спеціальності? 

 Хто буде навчати, на якій науковій та матеріально-технічній базі? 

 На яких підприємствах можливо проходити практику та стажування? 

 Де працюють та мають успішні кар’єри випускники кафедри? 



 

Що вивчають: 

Ви навчитеся проектувати апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних систем, моделювати і 

досліджувати компоненти СКС, проектувати, виробляти та обслуговувати самі комп’ютерних систем 

та їх компоненти  автоматизованими засобами. 

     Ви отримаєте спочатку диплом бакалавра з «Комп'ютерної інженерії», а далі й магістра 

«Спеціалізованих комп'ютерних систем».  
  

Можливості працевлаштування: 

Ви зможете працювати в державних та приватних фірмах і підприємствах самих різних галузей, які 

застосовують сучасні цифрові технології обробки інформації, будують, експлуатують та 

обслуговують СКС (у банках, органах державного управління, науково-дослідних установах, тощо). 
  

Перспективи: 

Випускники спеціальності «Комп’ютерна інженерія» - це професіонали, затребувані у всіх галузях без 

виключення. З врахуванням динамічного розвитку ринку IT-технологій, широкого впровадження 

цифрових технологій Industry 4.0 , фахівці даної спеціальності є одними з найперспективніших при 

працевлаштуванні. За умов володіня англійською мовою є великі шанси працювати у міжнародних 

компаніях в Україні та за кордоном.                         
 

https://industry4-0-ukraine.com.ua/category/4-0-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%96/      https://maritimeukraine.com/about/  

 Спеціалісти з Комп’ютерної інженерії (за стандартом освіти) 
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 Хто буде навчати, на якій науковій базі  

     Наукова школа «Інтелектуальні системи забезпечення 

безпеки об’єктів морської інфраструктури» була 

заснована в 1989 році, а в 1993 було засновано науково-

виробниче ТОВ «АМИКО» (“Advanced Measuring 

Instruments Company” = Александров Михайло і Команда) з 

розробки, виробництва та широкого впровадження на 

кораблях, плавдоках та інших об'єктах морської 

інфраструктури СКС серії САДКО™. 

     Вже до початку 1992 року дослідниками НДЛ 

«Суднових пристроїв» (ОНИЛСУ) та НДЛ Автоматизації 

проектно-конструкторських робіт (АПроКоР) під 

керівництвом докторанта Жукова Ю. Д., с.н.с. Снігура 

А.К. та к.т.н. Гордєєва Б.Н. була створена наукова, 

матеріально-технічна та методична база для 

підготовки інженерів та магістрів системотехнтків 

та електромеханіків зі спеціальностей кафедри. 

    Інститут отримав відповідну ліцензію та влітку 

1993 року здійснив перший набір студентів. 

      Ініціатором створення першої на теренах України 

кафедри морського приладобудування був ректор МКІ, 

д. т. н., професор Александров М. М. за результатами 

наукових досліджень Всесоюзного науково-технічного 

проекту «Безпека на морі» (розділ «Інструментальні 

засоби забезпечення безпеки малотоннажних суден» 

(1987-1988 науковий керівник к.т.н. Жуков Ю. Д.).  

 

Послідовником наукової школи з 1993 року є д.т.н., професор Жуков Юрій 

Даниїлович, директор НДІ Новітньої корабельної інженерії, завідувач КаПри.  

             

        Зараз наукова школа налічує докторів наук — 4, кандидатів — 19, 

на КаПри підготовано 2 доктори, 11 кандидатів наук, які здійснюють і 

сьогодні фундаментальні та прикладні дослідження. 
     За результатами цих робіт опубліковано понад 200 наукових 

праць  та впроваджено у виробництво понад 60 патентів. 



 Хто буде навчати, на якій матеріально-технічній базі  

На Кафедрі функціонують :   
  

 лабораторія морської кібернетики та обчислювальної техніки; 

 метрології та радіотехнічних систем;  

 електронних та лазерних приладів;  

 систем орієнтації та навігації;  
 

 філія кафедри на НВО «АМІСО™ - лабораторія поліметричних 

систем контролю безпеки об'єктів морської інфраструктури; 

 НДІ «Новітньої корабельної інженерії (НКІ)» обладнаний 

системами розподіленого в просторі та часі проектування та 

контролю в експлуатації суден і океанотехніки було створено 

в кооперації зі світовими лідерами цифрової трансформації 

британською AVEVA-Marine™, фінською CADMATIC™ та 

Schneider-Electric™ (Франція), за підтримки миколаївських 

компаній АМІСО, C-Job Mykolaiv та MDEM – матеріальна база.  



 На яких підприємствах можливо проходити практику та стажування; 

Розробки наукової школи КаПри впроваджені у СКС типу 

«AutoDockMaster» плавучих доків багатьох країн світу 
Розробки наукової школи КаПри впроваджені у СКС типу 

«Штормова безпека» кораблів різних типів 

Понад 25 років ознайомлювальні та виробничі практики, стажування та інтернатура 

провадяться частково на базі Науково-виробничого об'єднання «АМІКО™» 

За ці роки вчені та випускники кафедри спільно з компаніями Групи АМИКО розробили понад 

півсотні СКС типу САДКО™ різноманітного призначення, що функціонують в Україні, Китаї, 

Узбекистані, Катарі, Норвегії, Росії, Південної Африки, на Кіпрі, тощо.  



 На яких підприємствах можливо проходити практику та стажування; 

Вбудовані або бортові СКС інтегровані в системи технічної, економічної та 

екологічної безпеки техногенних об'єктів морської інфраструктури: 

На таких об’єктах також проходять переддипломну практику студенти КаПри 



Інститут Новітньої корабельної інженерії НКІ 
(з 2010 року)  

Міжнародно визнані 
інноваційні СКБ та 
науково-виробничі 

підприємства України  

Світові лідери в галузі 
автоматизації проектно-

конструкторського 
забезпечення судно- та  

кораблебудування 
Від кооперації  в галузі цифрової трансформації освіти 

перемагають всі зацікавлені сторони 

 На яких підприємствах можливо проходити практику та стажування; 



 На яких підприємствах можливо проходити практику та стажування; 

Інститут Новітньої корабельної інженерії НКІ НУК  

 За шість останніх років спеціалізовані курси та тренінги за програмами НКІ НУК пройшли понад 100 

студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації; 

 Практично усі випускники курсів з новітньої корабельної та комп'ютерної інженерії працевлаштовані 

в Україні з достойною заробітною платнею або за кордоном; 

 Більшість  сертифікованих випускників тренінг центрів НУК продемонстрували швидке кар’єрне 

зростання  як в Україні та за кордоном; 

 Розроблені методи та технологій повністю дистанційної безперервної освіти в галузі цифрової 

трансформації, комп'ютерної та корабельної інженерії, відповідні мультимедійні інструменти вже 

впроваджені у базові освітні програми КаПри та постійно доробляються нами і нашими партнерами. 

Тренінг Центр AVEVA Marine™ Тренінг Центр CADMATIC™ Тренінг Центр Schneider Electric™ 

Кабінети курсового та дипломного проектування, аспірантських досліджень 



Кафедра морського приладобудування та НКІ НУК 

 

Ринки праці Європи, 
(Нідерланди, Німеччина, 

Польща, Норвегія, Болгарія, 
Греція, Франція, Італія, Хорватія, 

тощо),  
Азії  

(Сінгапур, Китай, ОАЕ, Катар, 
тощо)  

та обох Америк  
(США, Канада, Бразилія, тощо). 

 

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

Випускники НУК – бакалаври, магістр, PhD 

Випускники курсів підвищення кваліфікації НУК 

Ринок праці в суднобудуванні 
України  

(Океан, ЧСЗ, НІБУЛОН, 
ДПЦКУ, Миколаївський СЗ) 

Загальний ринок праці в Миколаєві 

 Державні та приватні підприємства (ДП «Лакталіс Україна», ЧП «AT 

Engineering», ТОВ «Ксімекс», ООО "НПП Юнитех" та інші) а саме:  

 ПАТ КБ «ПриватБанк» (IT-відділи) 

 АТ «Миколаївобленерго» 

 ДП НПКГ «Зоря-Машпроект» 

 ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» 

 ДП «Миколаївстандартметрологія» 

 IT- компанії «GlobalLogical», Hosting Maks, тощо. 



     Наразі НУК пропонує студентам 

унікальні можливості для творчої 

реалізації у різних напрямках 

діяльності.   

      При університеті працює 

Культурний центр «Корабел», який 

нещодавно відзначив 50-тиріччя 

діяльності, постійно відбуваються 

виставки живопису, фотомистецтва.      

        Керівництво НУК уважно 

відноситься до будь-яких творчих 

ініціатив та з радістю підтримує 
молоді таланти. 

     Студентське самоврядування НУК ім. 

адмірала Макарова — це право і 

можливість студентів займатись само-

стійною громадською діяльністю та 

брати участь у реалізації функцій 

управління університетом.  

     Студентська Рада займається не 

тільки захистом прав та інтересів 

студентів як у стінах Університету так і 

поза його межами.  

     Силами активістів усієї Студентської 

республіки НУК студентське життя стає 

по справжньому незабутнім. 

Оздоровчі, спортивні та культурні заходи 

проведяться в: 

• Актових залах Головного та Нового 

навчальних корпусів  університету; 

• Студентському кафе  та Арт-дизайн 

студія «ERA» (пр. Героїв Укрїни, 9); 

• Спортивному залі Нового навчального 

корпусу та Фізкультурно-оздоровчому 

комплексі в Соляних; 

• Спортивно-оздоровчому таборі 

«Корабел» (зана відпочинку «Коблево»); 

•Спортивно-оздоровчому таборі 

«Акваторія» (м. Очаків). 

Можливості  суспільної та спортивної активності студентства 





Від колективу 

ФМІ та КаПри 

123 Комп’ютерна інженерія 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 
У всякому разі бажаю здоров’я, усвідомленого вибору професії,  

успіхів в майбутньому щасливому дорослому житті! 

Готові відповісти на ваші запитання.  

Дякую Вам за увагу та за ваш час.  

Сподіваюсь інформація була корисна та запрошую 

до нашої кафедри за отриманням якісної освіти. 

Контактна інформація: 
адреса: м.Миколаїв, пр.Центральний, 3 каб. 206а (2-й поверх, «ліве крило») 

телефони: 098-813-39-32, 063-303-85-20 
email:  ulyana14102011@gmail.com, oleksii.zivenko@nuos.edu.ua  

mailto:ulyana14102011@gmail.com
mailto:oleksii.zivenko@nuos.edu.ua


Більше за посиланням : https://www.famain.org/specialtiesofkaprifm%D1%96  

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія 
Інструментальним арсеналом інформаційних технологій є комп’ютерні 
системи, що в сучасному розумінні являють собою єдність технічних та 
програмних засобів, які взаємно доповнюють одне одного. Термін 
«комп’ютерна інженерія» вживається для позначення комплексного 
науково-технічного напрямку, що охоплює теоретичні основи й 
технологію розробки, конструювання, реалізацію, модернізацію, 
підтримку системного програмного забезпечення й технічних засобів 
сучасних комп’ютерів і комп’ютерних систем. 

Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  
Метрологія як наука про вимірювання та  практична галузь відіграє 
велику роль в сучасному суспільстві та відповідає за точність результатів 
вимірювань, на основі яких отримують достовірну інформацію про стан 
багатьох виробничих, економічних та соціальних процесів. Стрімке 
впровадження інформаційно-вимірювальних технологій, 
комп’ютеризація та автоматизація виробництв потребує саме підготовки 
фахівців в галузі метрології та інформаційно-вимірювальних технологій.  
Вимірювання і метрологія сьогодні пронизують всі сфери життя, 
метрологія стала наукою, без знання якої не може обійтися жодне 
підприємство будь-якої галузі!!! 
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